Załącznik
do uchwały
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia

WYKAZ GMINNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
LP

Gmina
Nazwa
gminy

1.

2.

1
2

Gmina
Niedrzwica
Duża

Gmina
Jabłonna

Powierz
chnia

10676,93
82 ha

11 248
ha

Obszar rewitalizacji
Liczba
mieszkańców

11110

7958

Powierzchnia

1214,26 ha

1989 ha

Liczba
mieszkańców

3288

2347

Uchwała
Rady Gminy
Liczba
podobszarów

6

-

Uchwała Nr
XXV/164/16 Rady
Gminy Niedrzwica
Duża z dnia 29
grudnia 2016 r.

Uchwała
XXVII/183/2017
Rady Gminy
Jabłonna z dnia 21
lutego 2017 r.

Pełna lista projektów przewidzianych do wsparcia w ramach RPO WL znajduje się w uchwalonym programie rewitalizacji.
Pełna lista projektów komplementarnych znajduje się w uchwalonym programie rewitalizacji.

Uchwała/Uchwały
Rady Gminy z późn.
zm., zmieniająca/ce
uchwałę o przyjęciu
programu
rewitalizacji

Podmiot wdrażający
program (koordynator) dane kontaktowe

Urząd Gminy Niedrzwica Duża
ul. Lubelska 30
24-220 Niedrzwica Duża

Urząd Gminy Jabłonna
Jabłonna Majątek 22
23-114 Jabłonna

Podsumowanie diagnozy/ wskaźniki stanu "zerowego"
główne problemy społeczne

Problemy związane z
niepełnosprawnością i wiekiem
starszym; ubóstwo i bezrobocie

Przyrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym i spadek liczby
osób w wieku
przedprodukcyjnym;
rozproszenie ludności na terenie
gminy; ujemna wartość przyrostu
naturalnego; wysoki poziom
bezrobocia.

główne problemy
ekologiczne

W Gminie Niedrzwica Duża
nie stwierdzono
występowania negatywnych
zjawisk
w obszarze Środowiska
naturalnego.

Zanieczyszczenie atmosfery
przez zjawisko niskiej emisji;
pogarszający się stan wód
powierzchniowych
spowodowany
zanieczyszczeniami
bakteriologicznymi; brak sieci
kanalizacyjnej na obszarze
całej gminy.

główne problemy
przestrzennotechniczne

Niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę techniczną i
społeczną;
niedostosowanie
rozwiązań urbanistycznych
do zmieniających się
funkcji obszaru; niski
poziom obsługi
komunikacyjnej; niska
jakość terenów
publicznych.

Postępowanie procesu
suburbanizacji, związanego
z bliskością Lublina;,
wysokie koszty wiążące się
z doprowadzeniem
infrastruktury komunalnej
do nowopowstałych
rozproszonych domostw;
brak utwardzenia
bitumicznego wielu
odcinków dróg gminnych;
brak wydzielonych
specjalnych ciągów
komunikacyjnych dla
pieszych i rowerzystów.

Synteza ustaleń programu rewitalizacji
cele

Poprawa edukacji i kapitału
społecznego, Wzrost
uczestnictwa mieszkańców w
życiu publicznym i
kulturalnym, Wzrost stopnia
przedsiębiorczości, poprawa
kondycji lokalnych
przedsiębiorstw, Wspieranie
działań służących poprawie
środowiska naturalnego,
Poprawa stanu infrastruktury
technicznej oraz przestrzeni
służącej rewitalizacji, Poprawa
warunków życia osób
starszych oraz ich integracja
ze środowiskiem,
Zmniejszenie skali bezrobocia
i ubóstwa, Poprawa
funkcjonowania i warunków
życia osób niepełnosprawnych
i z problemami zdrowotnymi,
Poprawa warunków życia
osób z rodzin dysfunkcyjnych,
Poprawa funkcjonowania
osób dotkniętych problemami
przemocy domowej i
uzależnień, Poprawa stanu
bezpieczeństwa i
zapobieganie przestępczości

Przywrócenie do życia
obszaru rewitalizacji (sołectw
Jabłonna-Majątek, Jabłonna I i
Jabłonna II) poprzez nadanie
mu nowych funkcji i
odbudowanie istniejących
oraz realizację
zintegrowanych działań
ukierunkowanych na poprawę
zagospodarowania
przestrzennego, stanu
środowiska przyrodniczego
oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i
ożywienie gospodarcze.
Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez
odnowienie zdegradowanego
obszaru centrum gminy
Jabłonna oraz nadanie
przestrzeni właściwej funkcji.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez
ograniczenie patologii
społecznych na obszarze
rewitalizacji. Zwiększenie
rozwoju gospodarczego i

działania

Wsparcie istniejących
stowarzyszeń i innych
organizacji pozarządowych,
ich członków oraz realizacja
nowych przedsięwzięć,
projektów oraz wspieranie
rozwoju nowych podmiotów.
/ Działania
międzypokoleniowe, wsparcie
seniorów innowacyjne
działania z zakresu kultury,
sztuki. Wzmocnienie
infrastruktury i oferty działań
prozdrowotnych i
rehabilitacyjnych, wsparcie
osób niepełnosprawnych,
popularyzacja postaw
zaangażowania społecznego
realizowana za pomocą
działań projektowych i
inicjatyw oddolnych. /
Rozwijanie postawy
przedsiębiorczej, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży. /
Promowanie postaw
prośrodowiskowych. /
Integracja
międzypokoleniowa. /
Działania edukacyjne (w tym
szkolenia zawodowe),
informacyjne oraz wsparcie
techniczne w ubieganiu się o
środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub
udział w projektach unijnych
szkoleniowych i doradczych. /
Wykorzystanie projektowania
uniwersalnego. / Poprawienie
oferty spędzania wolnego
czasu dla młodzieży.
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy Jabłonna w
celu poprawy funkcji
administracyjnych i
reprezentacyjnych oraz
przystosowania do pełnienia
funkcji turystycznych. /
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych. /
Poprawa stanu środowiska
naturalnego poprzez
ograniczenie niskiej emisji
zanieczyszczeń oraz
rewaloryzację i utworzenie
zielonych przestrzeni
publicznych. / Wzmocnienie
tożsamości lokalnej i
kulturowej oraz podniesienie
poziomu integracji społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji poprzez
utworzenie atrakcyjnej oferty
spędzania czasu wolnego. /
Przeciwdziałanie bezrobociu i

główne projekty
przewidziane do wsparcia z
RPO WL1

projekty komplementarne 2

Rewitalizacja placu w Niedrzwicy
Dużej

Modernizacja budynków OSP w
Strzeszkowicach Dużych i
Sobieszczanach Kolonii do
pełnienia funkcji świetlic
wiejskich

"Ożywienie placu w Niedrzwicy
Dużej - element wykorzystania
zrewitalizowanego placu w
Niedrzwicy Dużej"

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności jest dojrzała
partycypacja społeczna. Partycypacja
społeczna realizowana powinna być z
wykorzystaniem co najmniej form
wskazanych w ustawie. Dla zapewnienia
powodzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wskazane jest jednak rozważenie także
innych, możliwych form współpracy
pomiędzy interesariuszami, takich jak
spotkania, warsztaty, imprezy
okolicznościowe, itp. Kolejnym
mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jak i
pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami
jest funkcjonowanie jednostki koordynującej
przedsięwzięcia rewitalizacyjne na danym
obszarze (tzw. operatora rewitalizacji).

Nasze centrum - rewitalizacja
centrum miejscowości Czółna

Poprawa spójności
przestrzennej, społecznej i
kulturowej Gminy Jabłonna
poprzez rewitalizację

Przebudowa drogi gminnej
Jabłonna-Majątek - Jabłonna
Pierwsza - Piotrków Drugi (droga
równoległa do trasy
wojewódzkiej 835)

Poprawa bazy dydaktycznej szkół

Zagospodarowanie rzeki
Czerniejówki w celach
rekreacyjnych, wypoczynkowych
i turystycznych

Komplementarność przestrzenną w LPR
Gminy Jabłonna zapewniają projekty
wyznaczone do realizacji na obszarze
rewitalizacji pozwalające na wyprowadzenie
go ze stanu kryzysowego. Są to projekty
wzajemnie ze sobą powiązane, synergiczne i
wzajemnie się dopełniające, a ich realizacja
wpłynie na poprawę całego obszaru
rewitalizacji. / Zidentyfikowane projekty
rewitalizacyjne wzajemnie dopełniają się
tematycznie, sprawiając że realizowany LPR
będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji
we wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, ekonomicznym, przestrzennym
i technicznym). / LPR Gminy Jabłonna na
charakteryzuje się komplementarnością
proceduralno-instytucjonalną gdyż obejmuje
system zarządzania procesem rewitalizacji,
który pozwoli na efektywne współdziałanie
interesariuszy, w tym niezależnych od siebie
instytucji i podmiotów.

poprawa lokalnego rynku
pracy oraz wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców obszaru
rewitalizacji.

3.

4.

Gmina
Spiczyn

Miasto
Lublin

8309,333
1 ha

14721,55
69 ha

5549

341849

1573,2 ha

491,7 ha

1401

26254
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Uchwała nr
VII.162.2017 Rady
Gminy Spiczyn z
dnia 23 lutego
2017 r.

Uchwała nr
735/XXIX/2017
Rady Miasta
Lublin z dnia 2017
r.

Urząd Gminy Spiczyn
Spiczyn 10c
21-077 Spiczyn

Uchwała nr
868/XXXIII/2017 Rady
Miasta Lublin z dnia 12
października 2017 r.

Urząd Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Dysproporcje dochodowe rodzin;
zjawiska związane ze sferą
ubóstwa; niedostatek materialny
rodzin; problemy egzystencji
osób samotnych i starszych oraz
niepełnosprawnych.

Ubóstwo, bezrobocie, niska
aktywność obywatelska, słabe
wyniki egzaminów po szkole
podstawowej

W Spiczyn nie stwierdzono
występowania negatywnych
zjawisk w obszarze
Środowiska naturalnego.

Brak terenów zielonych,
zanieczyszczenie powietrza,
hałas drogowy

Na obszarze niemal całej
gminy brakuje sieci
kanalizacyjnej i
wodociągowej (z
wyjątkiem miejscowości
Spiczyn i Kijany). W gminie
nie ma przystanków i stacji
kolejowych, w większości
gminy istnieją zagrożenia
bezpieczeństwa na drodze
ze względu na brak
chodników.

Niski poziom pokrycia
planistycznego;
niedostosowana
infrastruktura piesza lub jej
brak, niedostateczna liczba
przejść dla pieszych; braki i
przerwy w ciągach
komunikacji rowerowej;
wysokie potrzeby
remontowe starej
zabudowy;
niezadowalający stan
nieruchomości
komunalnych; sieć
ciepłownicza nie dociera
do peryferyjnych
fragmentów miasta

stworzenie warunków do
umożliwienia osobom i
rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i
możliwości. Identyfikacja
przyczyn ubóstwa i czynników
powodujących korzystanie z
pomocy społecznej. Pomoc
osobom i rodzinom
zagrożonym dysfunkcjami, w
szczególności długotrwałym
bezrobociem. Rozszerzenie
oferty usług na rzecz pomocy
ludziom starszym. Pomoc
osobom niepełnosprawnym
(ze szczególnym
uwzględnieniem osób z
zaburzeniami psychicznymi).
Podniesienie poziomu
kwalifikacji i doskonalenie
zawodowe pracowników
socjalnych zatrudnionych w
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Centralna część Lublina
kluczem dla poprawy jakości
życia dla wszystkich
mieszkańców: Kompleksowe i
trwałe odwrócenie
negatywnych zjawisk na
obszarze rewitalizacji
rodzących wykluczenie
społeczne; Wykorzystanie
potencjału obszaru
rewitalizacji dla aktywizacji i
integracji społeczności Miasta
Lublin; Kapitał kulturowy
obszaru rewitalizacji
wsparciem rozwoju
gospodarczego Lublina

walka z ubóstwem w gminie
Jabłonna poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych oraz
aktywizację obywatelską. /
Rozwój elektronicznych usług
publicznych i zwiększenie ich
dostępności. / Wspieranie
podejmowania i rozwijania
działalności gospodarczej. /
Wzrost aktywności
gospodarczej w oparciu o
wykorzystanie unikalnych
zasobów obszaru rewitalizacji.
Wsparcie istniejących
stowarzyszeń i innych
organizacji pozarządowych,
ich członków oraz realizacja
nowych przedsięwzięć,
projektów oraz wspieranie
rozwoju nowych podmiotów.
/ Wsparcie seniorów
innowacyjne działania z
zakresu kultury, sztuki.
Wzmocnienie infrastruktury i
oferty działań
prozdrowotnych i
rehabilitacyjnych, wsparcie
osób niepełnosprawnych,
popularyzacja postaw
zaangażowania społecznego
realizowana za pomocą
działań projektowych i
inicjatyw oddolnych. /
Remonty i doposażenia
obiektów, które staną się bazą
do realizacji
komplementarnych projektów
rewitalizacyjnych. /
Poprawienie oferty spędzania
wolnego czasu dla młodzieży.
/ Rozwijanie postawy
przedsiębiorczej, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży. /
Promowanie postaw
prośrodowiskowych. /
Integracja
międzypokoleniowa. /
Działania edukacyjne (w tym
szkolenia zawodowe),
informacyjne oraz wsparcie
techniczne w ubieganiu się o
środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub
udział w projektach unijnych
szkoleniowych i doradczych. /
Wykorzystanie projektowania
uniwersalnego.
Kompleksowe działania na
rzecz ograniczenia ubóstwa;
Włączenie społeczne
mieszkańców obszaru
rewitalizacji; Działania na
rzecz rodzin i osób
wymagających wsparcia;
Inicjatywy kulturalne,
edukacyjne, sportowe na
rzecz integracji społecznej o
ożywienia obszaru
rewitalizacji; Aktywizacji i
wsparcie różnych grup
społecznych; Kreowanie
nowych i poprawa jakości
istniejących przestrzeni
publicznych i półpublicznych;
Poprawa usług publicznych
wspierających aktywizację i
integrację; Rozwój
zrównoważonej mobilności
miejskiej na obszarze
rewitalizacji; Działania na
rzecz zwiększania
atrakcyjności działalności
gospodarczej na obszarze
rewitalizacji i tworzenia miejsc
pracy; Przedsięwzięcia
miastotwórcze wzmacniające
prestiż, estetykę i ofertę
obszaru rewitalizacji oraz
przyciągające mieszkańców i
gości; Ochrona i popularyzacja
dziedzictwa kulturowego
obszaru rewitalizacji w celu
kreowania wizerunku Lublina

Zagospodarowanie przestrzeni
parkowej w zespole pałacowo parkowym w Zawieprzycach

Poprawa Spójności
przestrzennej, społecznej i
kulturowej poprzez rewitalizację.
Rewitalizacja terenu byłych kółek
rolniczych w Kijanach

Wysoka jakość kształcenia
ogólnego w gminie Spiczyn

Marka lokalna szansą rozwoju
przedsiębiorczości na
Szlacheckim Szlaku w
województwie lubelskim

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności jest dojrzała
partycypacja społeczna. Partycypacja
społeczna realizowana powinna być z
wykorzystaniem co najmniej form
wskazanych w ustawie. Dla zapewnienia
powodzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wskazane jest jednak rozważenie także
innych, możliwych form współpracy
pomiędzy interesariuszami, takich jak
spotkania, warsztaty, imprezy
okolicznościowe, itp. Kolejnym
mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jak i
pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami
jest funkcjonowanie jednostki koordynującej
przedsięwzięcia rewitalizacyjne na danym
obszarze (tzw. operatora rewitalizacji).

Rewitalizacja części Śródmieścia
Miasta Lublin
„Dobry start” -wzrost integracji
społecznej oraz poprawa
dostępu do rynku pracy 600 osób
wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym (w tym osób z
obszaru rewitalizacji)

Klasztor w sercu miasta –
adaptacja zachodniego skrzydła
Klasztoru OO.
Dominikanów w Lublinie na cele
klubu samopomocy

Realna weryfikacja komplementarności,
integracja działań i przedsięwzięć zostanie
zapewniona w Lublinie w kilku
płaszczyznach. Kluczowe znaczenie będzie
mieć właściwe przygotowanie
poszczególnych przedsięwzięć, obejmujące
m.in. szczegółową analizę tego, z którymi
przedsięwzięciami dane przedsięwzięcie jest
lub powinno być komplementarne, z którym
może wchodzić w kolizję, w których
przypadkach istnieje ryzyko osłabiania
wzajemnych efektów lub negatywnych
skutków złej koordynacji. Punktem wyjścia
do takiej analizy jest zawarty w
charakterystyce każdego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego opis komplementarności
lub powiązania z innymi przedsięwzięciami.

Rozbudowa DPS Kalina w
Lublinie o nowe specjalistyczne
oddziały oraz budowa dwóch
rodzinnych domów pomocy
społecznej
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jako nieodkrytego celu
turystycznego; Modernizacja
budynków na obszarze
rewitalizacji, w tym poprawa
warunków zamieszkania

5.
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Miasto
Krasnystaw

Gmina Kock

4186 ha

10108 ha

18796

6742

180 ha

< 2021,6 ha

1936

2020
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Uchwała nr
XXIV/210/2017
Rady Miasta
Krasnystaw z dnia
30 marca 2017 r.

Uchwała nr
XXVIII/186/2017
Rady Miejskiej w
Kocku z dnia 28
marca 2017 r.

Urząd Miasta Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

Urząd Miejski w Kocku
Jana Pawła II 29
21-150 Kock

Niekorzystna struktura
demograficzna z rosnącym
udziałem ludności w wieku
poprodukcyjnym (postępujący
proces starzenia się
społeczeństwa). Tendencja
wzrostowa osób, które
przekroczą potencjalny wiek
zdolności do pracy. Niekorzystny
wskaźnik obciążenia
demograficznego. Wysoki
poziom bezrobocia. Duża liczba
osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej. Wzrost zagrożenia
patologiami społecznymi
(najczęstsze powody korzystania
ze świadczeń pomocy społecznej
to: bezrobocie, długotrwała lub
ciężka choroba, ubóstwo oraz
niepełnosprawność). Duża liczba
przestępstw i niewystarczający
poziom bezpieczeństwa
publicznego. Niewystarczająca
jakość i dostępność usług
publicznych.

Pogłębiające się dysproporcje
dochodowe rodzin, zjawiska
związane ze sferą ubóstwa,
niedostatek materialny rodzin,
problemy egzystencji osób
samotnych i starszych oraz
niepełnosprawnych.

Bardzo niska ilość terenów
zieleni urządzonej obszarze
rewitalizacji. Wysoki poziom
tzw. „niskiej” emisji
zanieczyszczeń. Niska
świadomość ekologiczna
mieszkańców. Przekroczenia
w zakresie poziomu
dopuszczalnego dla stężeń 24godzinnych pyłu PM10, PM2,5
oraz dla benzo(a)pirenu.
Położenie na terenach
zagrożonych występowaniem
powodzi.

W Gminie Kock na tym etapie
diagnozy nie stwierdzono
występowania negatywnych
zjawisk w obszarze
środowiska naturalnego.

Bariery architektoniczne
dla osób starszych oraz
niepełnosprawnych w
przestrzeniach publicznych
i budynkach użyteczności
publicznej. Niedostatecznie
rozwinięta infrastruktura
sportowa, rekreacyjna,
turystyczna i
okołoturystyczna. Brak
estetycznego,
bezpiecznego i
funkcjonalnego
zagospodarowania
przestrzeni publicznych.
Niedostateczne
wyposażenie przestrzeni
publicznych w elementy
małej architektury oraz
infrastrukturę społeczną i
rekreacyjną. Brak spójnego
systemu ścieżek
rowerowych i ciągu
pieszych. Niewielka
powierzchnia
zagospodarowana pod
działalność sportową,
rekreacyjną, kulturową i
turystyczną.
Niewystarczający i będący
w złym stanie technicznym
system oświetlenia.
Niedostateczna ilość i
jakość zieleni urządzonej.
Niefunkcjonalny układ
komunikacyjny.
Niedostateczny stan
infrastruktury komunalnej
(m.in. podłączenie do
kanalizacji).
Nieuporządkowana i
będąca w złym stanie
technicznym zabudowa na
obszarze rewitalizacji.
Postępująca degradacja
techniczna części
budynków użyteczności
publicznej oraz obiektów
zabytkowych. Niska
efektywność energetyczna
części budynków.

W trakcie badań
diagnostycznych wskazano
na lokalne zasoby, ale
także bariery i ograniczenia
w rewitalizacji obszarów,
gdzie nagromadzenie
zjawisk kryzysowych jest
największe. Na
podobszarach rewitalizacji
istnieją takie obiekty, gdzie
już dzisiaj można
prowadzić część ze
zgłaszanych pomysłów. Są
to świetlice, remizy
strażackie, szkoły, boiska
czy inna infrastruktura.
Niestety obiekty te nie
zawsze zapewniają pełnej
swobodę w realizacji
projektów rewitalizacji. W
większości podobszarów
wyznaczonych do
rewitalizacji istnieją
obiekty, które obecnie albo
w przeciągu najbliższych lat
będą wymagać remontów i
doposażenia aby mogły być
bazą do realizacji
komplementarnych
projektów
rewitalizacyjnych.

Zagospodarowanie rejonu ulicy
Zaułek Nadrzeczny

Utworzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości i Aktywności
Społecznej

Zmniejszenie liczby osób
mających potrzebę
korzystania ze środowiskowej
pomocy społecznej; Poprawa
spójności funkcjonalnoprzestrzennej oraz estetyki
przestrzeni i obiektów

Wspieranie przedsiębiorczości
oraz aktywizacja społeczna i
zawodowa mieszkańców;
Uruchamianie działań
systemowych wspierających
osoby w sytuacjach
kryzysowych; Zwiększanie
poziomu i poczucia
bezpieczeństwa; Ochrona
oraz udostępnianie
dziedzictwa kulturowego i
naturalnego; Zapewnianie
dostępu do wysokiej jakości
usług publicznych; Atrakcyjne
kształtowanie przestrzeni

Odtworzenie historycznego
charakteru rynku miejskiego w
Krasnymstawie – przywrócenie
przestrzeni publicznej w centrum
miasta

Miejski Program Rewitalizacji Miasta
Krasnystaw na lata 2016–2023 ma charakter
kompleksowy, ponieważ podczas
programowania działań rewitalizacyjnych
zastosowano mechanizmy zapewnienia
komplementarności między poszczególnymi
projektami/ przedsięwzięciami
rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami
różnych podmiotów i funduszy na obszarze
objętym Miejskim Programem Rewitalizacji.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014–2020, w odniesieniu do projektów
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w celu
osiągnięcia efektu synergii w oddziaływaniu
na obszar rewitalizacji zapewniona została
ich komplementarność w różnych
wymiarach, tj. przestrzennej, problemowej,
proceduralno-instytucjonalnej,
międzyokresowej oraz źródeł finansowania.

Rozwój infrastruktury społecznej
oraz kształtowanie atrakcyjnej
przestrzeni publicznej

Poprawa stanu
bezpieczeństwa i zdrowia
osób zamieszkujących tereny
rewitalizacji; Aktywizacja
zawodowa, podnoszenie
kwalifikacji mieszkańców oraz
łagodzenie skutków
bezrobocia; Przeciwdziałanie
ubóstwu mieszkańców i
patologiom społecznym;
Poszerzenia możliwości
samorozwoju ludzi młodych;
Wzrost poziomu kapitału
społecznego poprzez działania
integrujące społeczność
lokalną; Wspieranie działań
służących poprawie
środowiska naturalnego;
Poprawa sfery przestrzennofunkcjonalnej terenów
rewitalizacji

Wsparcie istniejących
stowarzyszeń i innych
organizacji pozarządowych,
ich członków oraz realizacja
nowych przedsięwzięć,
projektów oraz wspieranie
rozwoju nowych podmiotów.
/ Działania
międzypokoleniowe, wsparcie
seniorów innowacyjne
działania z zakresu kultury,
sztuki. Wzmocnienie
infrastruktury i oferty działań
prozdrowotnych i
rehabilitacyjnych, wsparcie
osób niepełnosprawnych,
popularyzacja postaw
zaangażowania społecznego
realizowana za pomocą
działań projektowych i
inicjatyw oddolnych. /
Rozwijanie postawy
przedsiębiorczej, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży. /
Promowanie postaw
prośrodowiskowych. /
Integracja
międzypokoleniowa. /
Działania edukacyjne (w tym
szkolenia zawodowe),
informacyjne oraz wsparcie
techniczne w ubieganiu się o
środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub
udział w projektach unijnych
szkoleniowych i doradczych. /
Wykorzystanie projektowania
uniwersalnego. / Poprawienie

Rewitalizacja Gminy Kock

Nasza Szansa na lepsze jutro

Modernizacja oświetlenia
ulicznego w gminie Kock

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności jest dojrzała
partycypacja społeczna. Partycypacja
społeczna realizowana powinna być z
wykorzystaniem co najmniej form
wskazanych w ustawie. Dla zapewnienia
powodzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wskazane jest jednak rozważenie także
innych, możliwych form współpracy
pomiędzy interesariuszami, takich jak
spotkania, warsztaty, imprezy
okolicznościowe, itp. Kolejnym
mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jak i
pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami
jest funkcjonowanie jednostki koordynującej
przedsięwzięcia rewitalizacyjne na danym
obszarze (tzw. operatora rewitalizacji).

Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w gminie
Kock
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7.

8.

Miasto
Puławy

Miasto i
Gmina Ryki

5054,01
ha

16 180
ha

48864

20914

189,02 ha

2330 ha

13920

3204

5

2

Uchwała nr
XXXVI/338/17
Rady Miasta
Puławy z dnia 30
marca 2017 r.

Uchwała nr
XXXVII/237/2017
Rady Miejskiej w
Rykach z dnia 31
marca 2017 r.

Uchwała nr XLII/417/17
Rady Miasta Puławy z dnia
26 października 2017 r.

Urząd Miasta Puławy
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy

Urząd Miejski w Rykach
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

Starzejące się społeczeństwo;
Ujemne saldo migracji; Duża
liczba osób wymagających
wsparcia pomocy społecznej;
Bezrobocie strukturalne; Wysoki
poziom emigracji ludzi
młodych

Największe nagromadzenie
zjawisk w sferze społecznej
obserwuje się w sołectwach
Krasnogliny, Stawy Karasiówka,
Lasoń, Podwierzbie i Stare
Miasto. Charakteryzują się one
znacznym udziałem
mieszkańców korzystających ze
wsparcia świadczeń pomocy
społecznej, wysokim poziomem
bezrobocia, przy tym szczególny

Silny wpływ emisji
zanieczyszczeń kreowanych
przez zakłady azotowe

W sferze środowiskowej
sytuacja kryzysowa jest
najbardziej zaawansowana
na osiedlu Wojtyły
Spółdzielcze i w sołectwie
Stare Miasto, gdzie występuje
nagromadzenie wyrobów
azbestowych, a także jest
znaczna liczba lokali
komunalnych
z ogrzewaniem węglowym.

Brak wykreowanego
centrum miasta; Brak
ukończonej obwodnicy
miasta; Niezadowalający
stan techniczny zaplecza
kulturalnego

Degradację w sferach
technicznej i przestrzennofunkcjonalnej obserwuje
się przede wszystkim na
terenie Starego Miasta,
Wojtyły Spółdzielcze i
Słowackiego
Wielorodzinne. Na
wskazanych obszarach
występuje największa
liczba budynków

Poprawa funkcjonalności i
estetyki przestrzeni
publicznej; Wspieranie
aktywności społecznej i
zawodowej mieszkańców;
Poprawa warunków
mieszkalnych na obszarach
rewitalizacji; Wspieranie
rozwoju gospodarczego
obszarów rewitalizacji;
Integracja obszarów
rewitalizacji z miastem

Wysoki poziom warunków
życia i integracji społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji; Ożywiony
gospodarczo obszar
rewitalizacji; Wysoki poziom
rozwoju infrastruktury i
przestrzeni obszaru
rewitalizacji; Aktywizacja
społeczna i zawodowa osób
zamieszkujących Podobszar

oferty spędzania wolnego
czasu dla młodzieży.
Modernizacja układu
komunikacyjnego w
obszarach rewitalizacji;
Modernizacja obiektów
użyteczności publicznej
służąca podniesieniu
zainteresowania korzystaniem
z oferty usług publicznych;
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej;
Uzupełnianie infrastruktury
obszarów rewitalizacji o
miejsca służące rekreacji i
aktywności; Rozwój terenów
zielonych na obszarach
rewitalizacji; Ochrona i
renowacja obiektów i
terenów zabytkowych.
Rozwój oferty edukacyjnej
skierowanej do grup
marginalizowanych; Rozwój
oferty zajęć podnoszących
kwalifikacje zawodowe dla
grup marginalizowanych;
Rozwijanie oferty aktywnych
form spędzania czasu dla
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji,
opartej o istniejące i
powstające elementy
infrastruktury; Wykorzystanie
aktywności mieszkańców do
poprawy jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji;
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji; Wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji; Wspieranie
mobilności mieszkańców
obszarów rewitalizacji.
Poprawa standardu
termicznego budynków
mieszkalnych na obszarach
rewitalizacji; Zwiększenie
wykorzystania odnawialnych
źródeł energii;
Zagospodarowanie i
modernizacja przestrzeni
wewnątrz osiedli
mieszkaniowych w sposób
podnoszący ich
funkcjonalność, atrakcyjność i
bezpieczeństwo;
Modernizacja budynków
mieszkalnych. Wykorzystanie
atrakcyjnych gospodarczo
fragmentów obszarów
rewitalizacji do wspierania
tworzenia nowych miejsc
pracy; Promowanie postaw
przedsiębiorczych wśród
mieszkańców rewitalizacji.
Wykorzystanie obiektów
rekreacyjnych, sportowych i
kulturalnych zlokalizowanych
na obszarach rewitalizacji do
podniesienia ich
atrakcyjności; Poprawa
skomunikowania obszarów
peryferyjnych z centralnymi
częściami Miasta.
Ograniczenie zjawiska
ubóstwa i wykluczenia
społecznego; Rozwinięte
usługi edukacyjne i społeczne,
w tym opiekuńcze oraz oferta
spędzania czasu wolnego dla
różnych grup odbiorców;
Zmniejszenie salda migracji,
szczególnie ludzi młodych;
Zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców;

Rewitalizacja terenów po
dawnym dworcu PKS dla rozwoju
funkcji centrotwórczych

Nowoczesne metody aktywizacji
osób bezrobotnych oraz
poprawa dostępności do usług
Powiatowego Urzędu Pracy w
Puławach w nowo
wybudowanych salach
przeznaczonych do aktywizacji
osób bezrobotnych

Kompleksowa przebudowa POK
Dom Chemika wraz z
zagospodarowaniem terenu w
celu zwiększenia aktywnego
udziału społeczeństwa w
kulturze

Uporządkowanie i
zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni
miejskiej z przeznaczeniem na
rozwój sportu, rekreacji i
integracji społecznej

Rewaloryzacja parku miejskiego
w Rykach

Zgłoszone w ramach procesu tworzenia LPR
przedsięwzięcia zostały ocenione pod kątem
ich wzajemnej komplementarności. W
ocenie tej uwzględniono w szczególności
aspekty: przestrzenny (lokalizacja na bliskim
sobie jednorodnym obszarze), funkcyjny
(gdy dwa lub więcej projektów oddziałuje na
te same grupy odbiorców, wykorzystując do
tego różne narzędzia), przedmiotowy (gdy
niezależnie od siebie zgłoszone są projekty o
podobnym przedmiocie, ale kierowane do
innych grup odbiorców). Wzięto także pod
uwagę, by w możliwie najpełniejszym
stopniu zgłoszone przedsięwzięcia miały
powiązanie również z projektami, które
planowane są do realizacji z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (komplementarność źródeł
finansowania). Część zadań ma ponadto
silny związek z projektami, jakie realizowane
były w Puławach w okresie wcześniejszym
(modernizacja terenów zielonych, tworzenie
terenów do aktywnego spędzania czasu,
tworzenie warunków do aktywności dla
różnych grup wiekowych, zachowanie
dziedzictwa kulturowego), co oznacza
uwzględnienie również komplementarności
międzyokresowej.

Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
będą wzajemnie powiązane tak, by
oddziaływały w pierwszej kolejności na
obszar rewitalizacji, a także poza nim. Taka
synchronizacja działań i ich efektów
umożliwi kontrolowanie przenoszenia
sytuacji kryzysowej, w szczególności sytuacji
problemowej, na inne sołectwa i osiedla.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisane do
Programu Rewitalizacji zostały
zaprojektowane tak, by wzajemnie
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problem stanowi bezrobocie
długotrwałe, bezrobocie kobiet i
osób powyżej 50 roku życia.
Ponadto na terenie wskazanych
osiedli odnotowuje się wybryki
chuligańskie i przestępstwa, o
czym świadczą dane Policji o
liczbie kradzieży, kradzieży z
włamaniem, przypadkach
przemocy domowej.

9.

Miasto
Dęblin

3833 ha

16601

202,8 ha

2575

-

Uchwała nr
XLII/238/2017
Rady Miasta
Dęblin z dnia 27
kwietnia 2017 r.

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin

ujemny wskaźnik przyrostu
naturalnego, ujemny wskaźnik
salda migracji, słabo rozwinięta
oferta turystyczna oraz baza
noclegowa, ograniczony dostęp
do obiektów sportoworekreacyjnych, niewielka ilość
zagospodarowanych obszarów
zielonych pod tereny
rekreacyjne, wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej, niski wskaźnik
wykształcenia podstawowego
ukończonego, w porównaniu do
województwa lubelskiego,
rosnąca liczba mieszkańców w

komunalnych liczących
powyżej 50 lat, znaczna
liczba lokali komunalnych
niewyposażonych w
łazienkę oraz duża liczba
budynków komunalnych
wymagających remontów.

zanieczyszczenie wód
powierzchniowych, hałas
komunikacyjny, bliskie
sąsiedztwo lotniska
powodujące wzmożony hałas

rozproszona struktura
zabudowy, tereny
zamknięte zajmowane
przez wojsko, bliskie
sąsiedztwo lotniska
powodujące ograniczenia,
dotyczące typów
planowanych inwestycji

rewitalizacji; Pobudzenie
lokalnej gospodarki
Podobszaru; Lepszej jakości
przestrzenie publiczne i
ochrona stanu środowiska
Podobszaru rewitalizacji

Wzmocnienie integracji
społecznej mieszkańców.
Poprawa stanu przestrzeni
miejskiej. Dostęp do
wysokiego poziomu edukacji

Budowanie tożsamości
lokalnej; Aktywizacja
zawodowa mieszkańców 2.2.
Tworzenie odpowiednich
warunków do rozwoju
gospodarczego; Poprawa
jakości środowiska;
Zachowanie walorów
przyrodniczych; Rozwijanie i
wykorzystywanie potencjału i
oferty turystycznej oraz
rekreacyjnej;
Dostosowywanie przestrzeni
publicznej do potrzeb różnych
grup społecznych; Rozwijanie
infrastruktury technicznej i
zapewnienie wysokiego
poziomu funkcjonalności
budynków użyteczności
publicznej; Poprawa
warunków zamieszkania
mieszkańców;
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz zjawisku
ubóstwa; Ograniczanie
zjawiska uzależnień i ochrona
najmłodszych przed
dziedziczeniem negatywnych
zachowań społecznych;
Wzmocnienie więzi lokalnych i
aktywizacja mieszkańców do
podejmowania wspólnych
inicjatyw; Rozwój
infrastruktury usług
społecznych 1.5. Zwiększanie
poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców; Aktywizacja
społeczna i zawodowa osób
zamieszkujących Podobszar
rewitalizacji; Poprawa
warunków spędzania czasu
wolnego i rekreacji; Włączenie
społeczne i aktywizacja
zawodowa wykluczonych grup
mieszkańców; Wprowadzenie
nowych funkcji pozwalających
na społeczne i gospodarcze
ożywienie Podobszaru;
Modernizacja i remont ciągów
pieszo-jezdnych i rozwój
transportu publicznego;
Ochrona przed szkodliwymi
czynnikami i
zanieczyszczeniem
środowiska; Uporządkowanie
zieleni i wykorzystanie jej
potencjału do stworzenia
miejsc wypoczynku i rekreacji;
Poprawa dostępności i jakości
do infrastruktury technicznej
Działania aktywizujące
mieszkańców. Rozwój i
wsparcie działalności
organizacji pozarządowych.
Zagospodarowanie wolnego
czasu mieszkańców.
Niwelowanie zjawiska
wykluczenia społecznego
wśród dzieci i młodzieży oraz
osób starszych. Poprawa
stanu technicznego budynków
mieszkalnych. Modernizacja
budynków oświatowych.
Zwiększenie funkcjonalności
obiektów użyteczności
publicznej. Zagospodarowanie
terenów przestrzeni

Przystosowanie budynku byłej
komendy policji na potrzeby OPS
i podmiotów ekonomii
społecznej

Poprawa warunków
mieszkaniowych

dopełniały się tematycznie. Dzięki temu
Program Rewitalizacji będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji zarówno w aspekcie
społecznym, gospodarczym, jak i
środowiskowym, technicznym i
przestrzenno-funkcjonalnym.
Komplementarność proceduralnoinstytucjonalna oznacza zaplanowanie takiej
struktury wdrażania i zarządzania
programem rewitalizacji, która pozwoli na
włączenie się różnych partnerów społecznogospodarczych działających na terenie
gminy. Przedsięwzięcia zaplanowane do
realizacji w Lokalnym Programie
Rewitalizacji w perspektywie czasowej do
2022 roku stanowią projekty
komplementarne do tych, które zostały
zrealizowane w ramach polityki spójności w
perspektywie 2007-2013.

Przebudowa infrastruktury
drogowej na terenie Starego
Miasta oraz budowa i
modernizacja infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej

Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez
kompleksową modernizację
budynków mieszkalnictwa
socjalnego w Dęblinie

Stworzenie lepszych warunków
rozwoju dla dzieci i młodzieży ze
szczególnymi potrzebami
poprzez modernizację oraz
doposażenie Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Dęblinie

Komplementarność przestrzenna w
Lokalnym Programie Rewitalizacji została
zapewniona dzięki skupieniu wybranych
przedsięwzięć do realizacji na wyznaczonym
jednym obszarze rewitalizacji – CENTRUM. /
Komplementarność problemowa w LPR
została zapewniona na poziomie
poszukiwania rozwiązań (przedsięwzięć)
prowadzących do ograniczenia problemów i
zaspokojenia potrzeb, a następnie określenia
harmonogramów ich realizacji. Zaplanowane
przedsięwzięcia są ze sobą wzajemnie
powiązane, a także wzajemnie się
dopełniają. / Komplementarność
proceduralno-instytucjonalna przejawia się
w systemie zarządzania, który został
zaprojektowany na potrzeby implementacji
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wieku poprodukcyjnym i
emerytalnym

publicznej. Poprawa stanu
technicznego bazy
edukacyjnej. Doposażenie
ośrodków edukacyjnych w
sprzęt dydaktyczno-naukowy.
Adaptacja istniejących
ośrodków oświatowych na
potrzeby nowoczesnych
obiektów edukacyjnych.

Modernizacja budynku i
wyposażenie infrastruktury
społecznej niezbędnej do
aktywizacji osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w Dęblinie

LPR (podrozdział 11.), tym samym
zapewniona zostanie współpraca i
współdziałanie różnych podmiotów
działających na rzecz realizacji Programu i
poprawy stwierdzonej sytuacji kryzysowej
obszaru rewitalizacji. / Komplementarność
międzyokresowa oznacza spójność
przedsięwzięć rewitalizacyjnych
podejmowanych w poprzednich okresach
programowania z celami, kierunkami oraz
zaplanowanymi przedsięwzięciami
określonymi w LPR. Miasto Dęblin we
wcześniejszych latach prowadziło działania
rewitalizacyjne zapisane w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Miasta Dęblina na
lata 2007-2015. / Komplementarność źródeł
finansowania LPR została zapewniona
poprzez określenie oraz łączenie różnych
źródeł finansowania.

Modernizacja obiektów
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w
Dęblinie

10.

11.

Gmina
Bychawa

Tomaszów
Lubelski

9158 ha

13 290
ha

174 ha

19749

1200 ha

-

2731

-

Uchwała nr
XXVII/177/2017
Rady Miejskiej w
Bychawie z dnia
23 marca 2017 r.

Uchwała nr
XXXI/276/2017
Rady Miasta
Tomaszów
Lubelski z dnia 28
kwietnia 2017 r.

Urząd Miejski w Bychawie
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa

Uchwała nr
XXXIV/313/2017 Rady
Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 1 września 2017
roku

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski

depopulacja ogółu ludności
mieszkańców Gminy /
zmniejszający się udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym i
równoległy wzrost udziału
ludności w wieku
poprodukcyjnym, co prowadzi do
problemów związanych z
zastępstwem pokoleniowym i
zmianą ilości potrzeb
społecznych ludności w wieku
emerytalnym / zubożenie
społeczeństwa, charakteryzujące
się liczbą gospodarstw
domowych i osób w nich
będących korzystających z
pomocy społecznej

Ubóstwo, bezrobocie,
alkoholizm, bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych.

zmniejszający się udział
terenów rekreacji i
wypoczynku w stosunku do
gruntów zabudowanych i
zurbanizowanych, co może
świadczyć o braku rozbudowy
tego typu terenów
(wypoczynek, rekreacja) w
stosunku zwiększających się
powierzchniowo terenów
zurbanizowanych /
stosunkowo mniejszy udział
terenów zieleni
zorganizowanej (parki,
zieleńce, zieleń osiedlowa) w
powierzchni ogółem w
stosunku do danych dla gmin
miejsko-wiejskich na poziomie
kraju, województwa
lubelskiego i powiatu
lubelskiego, co może
powodować deficyt takiej
powierzchni dla
wykorzystania np. dla
emerytów / zwiększająca się
bardzo dynamicznie waga
odpadów zmieszanych
przypadających na 1
mieszkańca, co może w
przyszłości powodować
problemy z sortowaniem i
składowaniem odpadów

wysoki poziom
zanieczyszczenia powietrza
powodowany przez niską
jakość opału oraz pieców
służących do ogrzewania
budynków mieszkalnych

zwiększająca się liczba
porad lekarskich oraz
zwiększająca się liczba
osób przypadających na 1
aptekę i punkt apteczny
może świadczyć o
konieczności w przyszłości
– w związku z zwiększającą
się liczbą ludności w wieku
poprodukcyjnym –
powiększenia
infrastruktury zdrowotnej /
zmniejszająca się liczba
klubów sportowych oraz
osób w nich ćwiczących
może być wyzwaniem w
przyszłości do działań w
kierunku zaktywizowania
różnych wiekowo grup
ludności i dostosowania
oferty sportoworekreacyjnej do nowych
potrzeb / zwiększająca się
liczba fundacji,
stowarzyszeń i organizacji
społecznych w stopniu
mniejszym niż dane dla
gmin miejsko-wiejskich na
poziomie kraju,
województwa lubelskiego i
powiatu lubelskiego, może
spowodować konieczność
podjęcia działań w
kierunku szerszej
aktywności społecznej
części mieszkańców gminy
biernej społecznie

Miasto Tomaszów Lubelski
posiada stosunkowo
nieduże zasoby
mieszkaniowe, spośród
miast poddanych analizie
porównawczej tylko jedno
dysponuje mniejszą liczbą
mieszkań komunalnych. W
zasobach komunalnych
przeważa zły stan
techniczny budynków i
lokali, gdyż 65% z nich
kwalifikuje się do remontu
kapitalnego, który
niejednokrotnie jest
nieopłacalny. 13%
budynków kwalifikuje się
do rozbiórki.

Dworzec autobusowy przy ul.
M.J. Piłsudskiego

Poprawa atrakcyjności
obszaru rewitalizacji.
Podniesienie jakości życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji.

Poprawa jakości i dostępności
infrastruktury społecznej.
Podnoszenie jakości i
dostępności oferty
kulturalnej, edukacyjnej oraz
rozrywkowej. Poprawa jakości
oraz rozwój infrastruktury
komunikacyjnej, w tym, dróg,
chodników, parkingów,
dworca komunikacji
zbiorowej. Poprawa stanu
technicznego obiektów
mieszkalnych i publicznych.
Zachowanie obiektów
zabytkowych. Poprawa
estetyki przestrzeni miejskich.

Rozbudowa budynku
Bychawskiego Centrum Kultury

Remont budynku Bychawskiego
Centrum Kultury i zakup
wyposażenia

Rewitalizacja parku miejskiego
przy ul. 11 Listopada

Poprawa jakości życia
mieszkańców oraz włączenie
zdegradowanego obszaru
miasta w główny nurt
aktywności społecznej i
ekonomicznej; zwiększona
aktywność społeczna,
gospodarcza, kulturalna i
sportowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji; poprawa
jakości przestrzeni publicznej
obszaru rewitalizacji; poprawa
warunków mieszkaniowych
lokatorów mieszkań
komunalnych; zwiększona
aktywność i integracja osób
niepełnosprawnych

Utworzenie miejsc aktywności
i integracji społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji; Aktywizacja
gospodarcza mieszkańców
poprzez stworzenie miejsc
pracy w podmiotach ekonomii
społecznej; Utworzenie
przestrzeni dla pobudzenia
aktywności osób starszych,
samotnych,
niepełnosprawnych oraz
wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem
społecznym; Zmodernizowana
i rozbudowana infrastruktura
sportowo-rekreacyjna jako
obszar tworzenia nowych
miejsc pracy. Poprawa jakości
przestrzeni publicznych w
zakresie estetyki,
bezpieczeństwa oraz
wyposażenia (mała
architektura, place zabaw,
siłownie zewnętrzne);
Stworzenie przyjaznych dla
użytkowników miejsc
centralnych, integrujących
lokalną społeczność; Poprawa

Centrum Aktywności Lokalnej

Dzienny Dom Seniora

Działania rewitalizacyjne skupiać się będą na
szerokim centrum miasta Bychawy, tj. na
obszarze, które pełni istotne funkcje
usługowe oraz reprezentacyjne w skali
miasta i całej gminy (komplementarność
przestrzenna). Poszczególne cele Lokalnego
Programu Rewitalizacji wykazują się silną
spójnością i wzajemnym oddziaływaniem, co
zostało szerzej opisane w rozdziale
prezentującym cele (problemowa). Lokalny
Program Rewitalizacji Bychawy realizowany
jest przez Gminę, ale charakteryzuje się
również włączeniem w proces tworzenia i
realizacji różnych interesariuszy, w tym
mieszkańców (proceduralnoinstytucjonalna). Działania ujęte w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Bychawy są
kolejnym krokiem wspierających
wychodzenie ze stanów kryzysowych
obszarów zdegradowanych w gminie
Bychawa, mając na uwadze to, że
rewitalizacja jest procesem wieloletnim.
Nawiązują do działań rewitalizacyjnych
podejmowanych w poprzednim okresie
(międzyokresowa). Realizacja Lokalnego
Programu Rewitalizacji w mieście Bychawa
zakłada wykorzystanie szeregu dostępnych
funduszy zewnętrznych (źródeł
finansowania).

Komplementarność przestrzenna w
Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta
Tomaszów Lubelski została zapewniona
dzięki skupieniu projektów wybranych do
realizacji na obszarze mrewitalizacji o
największym potencjale rozwojowym, który
mieści się na osiedlu Koszary wraz z
sąsiadującym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
Tomasovia. / Wybrane do realizacji
przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ze sobą
wzajemnie powiązane, a także wzajemnie się
dopełniają. Zadania infrastrukturalne,
związane z utworzeniem Centrum
Aktywności Lokalnej oraz Dziennym Domem
Seniora zakładają prowadzenie tam działań o
charakterze społecznym (kulturalnym,
integracyjnym, aktywizującym
mieszkańców). / Za realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów
Lubelski na lata 2017-2022 odpowiadać
będzie Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego
oraz podlegający mu Wydział Inwestycji i
Rozwoju. Umiejscowienie głównego
operatora rewitalizacji w ramach
istniejących struktur zapewni skuteczne
zarządzenie programem oraz pozwoli na
kontynuację i uzupełnienie działań
podejmowanych w ramach realizacji polityk
publicznych. / Przedmiotowy program
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12.

Miasto
Chełm

3528 ha

64466

128,6 ha

6773

-

Uchwała nr
XXVII/301/17
Rady Miasta
Chełm z dnia 27
kwietnia 2017 r.

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm

Ubóstwo, długotrwałe
bezrobocie, uzależnienie od
substancji psychoaktywnych,
niski poziom uczestnictwa
mieszkańców kulturze czy
niewystarczająca liczba miejsc
przeznaczonych do spędzania
czasu wolnego przez osoby
niepełnosprawne.

Obecność miejsc, w których
bezprawnie zgromadzono
odpady; duża liczba działek,
na terenie których znajduje
się azbest w II stopniu pilności
usunięcia.

Duża liczba lokali
socjalnych w jednym
obszarze miasta może
powodować kumulowanie
się problemów
społecznych,
nagromadzenie osób
zagrożonych
wykluczeniem. / Mała
liczba przystanków
autobusowych na osiedlu
XXX-lecia. / Występowanie
kamienic tzw.prywatnoczynszowych, które w
całości są niezamieszkałe.
Nieruchomości te stanowią
własność osób fizycznych.
Budynki te znajdują się w
bardzo złym stanie
technicznym i wymagają
przeprowadzenia remontu
kapitalnego lub rozbiórki.

Stworzenie warunków
umożliwiających
przeciwdziałanie wykluczeniu
i rozwój aktywności
społecznej na obszarze
rewitalizacji; Poprawa jakości
przestrzeni życia
mieszkańców; Wykorzystanie
lokalnych potencjałów dla
rozwoju gospodarczego
obszaru rewitalizacji

jakości środowiska poprzez
rekultywację gruntów po
wyburzonych barakach
mieszkalnych i budynkach
gospodarczych, a także
uprzątnięcie składowisk
śmieci, złomu itp.; Poprawa
dostępności transportowej i
jakości systemu komunikacji.
Poprawa jakości istniejących
budynków poprzez wykonanie
remontów oraz wyburzenie i
zastąpienie nowymi
budynków nienadających się
do remontu; Poprawa
parametrów związanych z
kosztami utrzymania
budynków – zastosowanie
energooszczędnych instalacji;
Realizacja nowej lub poprawa
stanu istniejącej
infrastruktury technicznej;
Poprawa jakości dróg i
bezpieczeństwa drogowego.
Upowszechnienie dostępu do
usług społecznych poprzez
budowę infrastruktury
niezbędnej do jej sprawnego
świadczenia; Zwiększenie
aktywności i integracji
społecznej mieszkańców
obszaru rewitalizacji;
Realizacja nowej
infrastruktury technicznej.
Reintegracja społeczna i
zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem;
Przeciwdziałanie bezrobociu i
aktywizacja ekonomiczna
mieszkańców; Poprawa
dostępu do usług dla osób
starszych i dla osób
niepełnosprawnych;
Realizacja programów na
rzecz zwiększenia integracji
osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
poprzez wzmocnienie ich
szans na zatrudnienie;
Realizacja programów
profilaktycznych
zapobiegających
uzależnieniom; Tworzenie
świetlic środowiskowych;
Rozwój partycypacji
społecznej i wolontariatu;
Wsparcie rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej;
Realizacja programów
edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży; Wzrost
kompetencji u pracowników
administracji i nauczycieli;
Realizacja programów
edukacyjnych mających na
celu podniesienie
kompetencji osób dorosłych;
Rozwój postawy sportowej
wśród młodzieży i
mieszkańców; Wzrost jakości i
promocja profilaktyki
zdrowotnej. Kompleksowa
modernizacja (w tym
energetyczna) budynków
wielorodzinnych;
Modernizacja obiektów
użyteczności publicznej, w
tym dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych;
Poprawa stanu infrastruktury
komunikacyjnej i zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych;
Zwiększenie udziału energii
produkowanej z OZE w
ogólnej produkcji energii;
Promowanie i edukowanie w
zakresie gospodarki
niskoemisyjnej; Usuwanie
dzikich wysypisk odpadów;
Poprawa stanu
zagospodarowania i estetyki
przestrzeni publicznych jako
narzędzie aktywizacji i
integracji mieszkańców;

„ZaczynaMy OdNowa"

rewitalizacji nawiązuje i korzysta z efektów
wcześniej zrealizowanych projektów, a
przede wszystkim przedsięwzięcia
„Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski
poprzez remont uliczek starego miasta oraz
parku miejskiego” sfinansowanego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007 – 2013. / Projekty, które zostały
zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017 –
2022 mają zapewnione finansowanie z
różnych źródeł, które wzajemnie się
uzupełniają i łączą, w tym EFRR, EFS, FS,
środki publiczne Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.

„Stop marginalizacji”

CIS nowa szansa - nowe
możliwości

Rewaloryzacja obiektów Zespołu
Katedralnego w Chełmie

Ocalić od zapomnienia - historia
Chełma na szlakach
turystycznych

Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
będą wzajemnie powiązane tak, by
oddziaływały w pierwszej kolejności na
obszar rewitalizacji, a także poza nim. /
Program Rewitalizacji będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji zarówno w aspekcie
społecznym, gospodarczym, jak i
środowiskowym, technicznym i
przestrzenno-funkcjonalnym. W dokumencie
powiązano przedsięwzięcia rewitalizacyjne z
zdiagnozowanymi problemami i
negatywnymi zjawiskami we wskazanych
sferach. / Głównymi podmiotami
odpowiedzialnymi za realizację Programu
Rewitalizacji jest Prezydent Miasta Chełm
wraz z Radą Miejską działający we
współpracy z Zespołem ds. rewitalizacji.
Proces wdrażania obejmuje także lokalnych
partnerów i interesariuszy. /
Komplementarność międzyokresowa wiąże
się z oceną i zebraniem doświadczeń z
realizacji projektów w ramach perspektywy
na lata 2007-2013. Obecnie realizowane
projekty mogą stanowić uzupełnienie,
dopełnienie projektów z poprzedniej
perspektywy. / Miasto Chełm planuje
wykonanie wyszczególnionych w
dokumencie działań w oparciu m.in. o
zewnętrzne środki finansowe (stawiając
nacisk na bezzwrotne dotacje), jak również o
środki własne pochodzące z budżetu.

Nowe oblicze osiedla
Śródmieście
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13.

Jastków

11361 ha

13717

623 ha

3753

-

Uchwała nr
XXXI/228/2017
Rady Gminy
Jastków z dnia 24
marca 2017 r.

Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

Struktura bezrobocia na obszarze
objętym analizą wykazała, iż w
wielu sołectwach gminy Jastków,
odsetek osób długotrwale
bezrobotnych jest zbliżony bądź
przekracza 50% ogólnej liczby
mieszkańców.

Mieszkańcy sołectw
Panieńszczyzna, Barak i
Dębówka są najbardziej
narażeni na
ponadnormatywny hałas, ale
także i na emisję
zanieczyszczeń z uwagi na
duże natężenie ruchu na
drodze krajowej Nr 17/12
Kurów – Lublin. Natomiast w
sołectwach Józefów Pociecha
oraz Piotrawin stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnego
hałasu, jednocześnie
wskazując na brak terenów
podlegających ochronie przed
hałasem. / Zła sytuacja w
kontekście ilości azbestu do
usunięcia w sołectwach:
Wysokie, Józefów Pociecha,
Ożarów, Piotrawin, Sieprawki,
Tomaszowice oraz
Tomaszowice Kolonia.

Niezadowalający stopień
wyposażenia gminy w
infrastrukturę społeczną a
także w przestrzenie
publiczne stanowiące
miejsca spotkań. /
Istniejąca sieć oddziałów
przedszkolnych w gminie
Jastków nie zaspokaja
bieżących potrzeb. W
gminie odczuwa się brak
miejsc opieki nad małym
dzieckiem, zarówno w
żłobku jak i przedszkolach
publicznych. / Niski poziom
dostępności do przestrzeni
publicznych.

Podniesienie społecznej,
gospodarczej i przestrzennej
spójności obszarów
kryzysowych poprzez
realizację kompleksowych,
komplementarnych i
zintegrowanych projektów i
działań rewitalizacyjnych, w
tym: Poprawa warunków
życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji poprzez
przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom społecznym,
promocję integracji i
włączenia społecznego oraz
poprawę dostępności oraz
jakości usług publicznych /
Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości oraz
zwiększenie aktywności
gospodarczej mieszkańców /
Racjonalne kształtowanie
przestrzeni publicznych oraz
zapewnienie wysokiej
dostępności i odpowiedniego
standardu infrastruktury
służącej zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców / Racjonalne
korzystanie z zasobów
naturalnych i poszanowanie
środowiska przyrodniczego

Poprawa jakość oraz szersze
udostępnienie podmiotów
ochrony zdrowia;
Prowadzenie programów
aktywizacji zawodowej;
Wsparcie doszkalania
zawodowego; Prowadzenie
zajęć z zakresu
przedsiębiorczości w szkołach;
Promocja przedsiębiorczości i
postaw przedsiębiorczych
wśród mieszkańców;
Organizacja wsparcia dla osób
zakładających działalność
gospodarczą; Tworzenie
warunków dla rozwoju już
istniejących lokalnych
przedsiębiorstw; Ochrona,
zachowanie i zabezpieczenie
obiektów zabytkowych;
Stworzenie i promocja
produktów turystycznych.
Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych oraz
aktywizację obywatelską;
Wzmocnienie tożsamości
lokalnej i kulturowej oraz
podniesienie poziomu
integracji społecznej
mieszkańców poprzez
utworzenie atrakcyjnej oferty
spędzania czasu wolnego;
Integracja
wewnątrzpokoleniowa i
międzypokoleniowa poprzez
tworzenie klubów aktywności
mieszkańców; Stymulowanie
oddolnych inicjatyw
mieszkańców; Poprawa
warunków zamieszkania, w
tym stanu budynków, ich
estetyki oraz otoczenia;
Tworzenie ogólnodostępnych
żłobków i przedszkoli
publicznych; Adaptacja
obiektów użyteczności;
Poprawa stanu
zagospodarowania i estetyki
przestrzeni publicznych oraz
terenów zielonych poprzez
efektywne wykorzystanie
funkcji obszaru, jako istotnego
aspektu podniesienia jakości
życia mieszkańców;
Zagospodarowanie terenów
zdegradowanych na cele
rekreacyjne, turystyczne i
sportowe; Dostosowanie
infrastruktury społecznej i
technicznej w zakresie
dostępu dla osób
niepełnosprawnych;
Popularyzowanie turystyki,
sportu i rekreacji; Likwidacja
barier architektonicznych;
Poprawa standardu
technicznego sieci dróg oraz
transportu publicznego;
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunalnej;
Ograniczenie niskiej emisji
zanieczyszczeń;
Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej oraz
budynków mieszkalnych;
Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii; Rewitalizacja i
utworzenie zielonych
przestrzeni publicznych;
Kompleksowe
zagospodarowanie doliny
rzeki Ciemięgi; Realizacja
zbiorników wodnych na
terenach cennych
przyrodniczo, celem
utrzymania różnorodności
biologicznej terenu

Rewitalizacja budynku
„Agronomówki” wraz z garażami,
budynkiem lecznicy
weterynaryjnej i budynkami
poprzemysłowymi na potrzeby
utworzenia nowoczesnego
centrum kulturalnogospodarczo-społecznego

Centrum Rozwoju Rodziny

Rewitalizacja zespołu pałacowoparkowego, kompleksowe
uporządkowanie oraz poprawa
funkcjonowania systemu
gospodarki wodno-ściekowej i
energetycznej najbliższego
otoczenia terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

Przeprowadzono planowanie wzajemnych
powiązań przestrzennych pomiędzy
projektami rewitalizacyjnymi,
przewidzianymi do realizacji na obszarze
rewitalizacji jak i znajdującymi się poza nim,
ale oddziałujących na obszar rewitalizacji.
Wszystkie podstawowe projekty
rewitalizacyjne skupiają się na obszarze
rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. /
Program rewitalizacji będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym,
środowiskowym, kulturowym, technicznym).
/ Zaprojektowano taki system zarządzania
programem rewitalizacji, który pozwoli na
efektywne współdziałanie na jego rzecz
różnych instytucji oraz wzajemne
uzupełnianie się i spójność procedur. /
Zróżnicowanie tematyczne projektów
wpisanych do Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 20162023 przewidzianych do realizacji ze
wsparciem UE, będzie skutkować (pod
warunkiem uzyskania dofinansowania)
połączeniem wsparcia z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego ze
wsparciem z Europejskiego Funduszu
Społecznego lub Funduszu Spójności.

Inkubator kultury – kordegarda,
hydrofornia
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14.

15.

Mircze

Siennica
Różana

23487 ha

9800 ha

7343

4185

4667 ha

997,46 ha

1421

939

3

-

Uchwała nr
XXV/215/2017
Rady Gminy
Mircze z dnia 18
maja 2017 r.

Uchwała nr
XXII/152/2017
Rady Gminy
Siennica Różana z
dnia 30 maja 2017
r.

Urząd Gminy Mircze
ul. Kryłowska 20
22-530 Mircze

Uchwała Nr XXVI/174/2017
r. Rady Gminy Siennica
Różana z dnia 9
października 2017 r.

Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana

Bezrobocie. Ubóstwo. sołectwa
borykające się z problemami
nadwyżki liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym, bądź ujemnym
przyrostem naturalnym w
połączeniu ze zjawiskiem
demograficznym gminy budzi
niepokój występowania zjawiska
starzenia się społeczeństwa.

Do obszarów charakteryzujących
się najwyższym negatywnym
zjawiskiem społecznym dot.
kryterium „liczby osób
korzystających z zasiłków z
powodu bezrobocia” należą
sołectwa: Siennica Różana,
Wierzchowiny. / Z danych
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siennicy Różanej
wynika, iż w 2015 r. jedną z
najczęstszych przyczyn
korzystania z pomocy społecznej
w gminie było ubóstwo, z tego
powodu udzielono pomocy 267
osobom co stanowi ponad 6%
populacji gminy. Do obszarów
charakteryzujących się
najwyższym negatywnym
zjawiskiem społecznym dot.
kryterium „liczby osób
korzystających z zasiłków z
powodu ubóstwa” należą
sołectwa: Siennica Różana,
Wierzchowiny, Wola Siennicka,
Siennica Królewska Duża.

Występuje niewiele sołectw,
w których wskaźnik azbestu
pozostałego do
unieszkodliwienia jest wysoki,
m.in. sołectwa: Borsuk,
Górka-Zabłocie, Kryłów,
Marysin, Mircze, Radostów,
Smoligów, Tuczapy,
Wereszyn.

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

Gmina Mircze z uwagi na
charakter wiejski w
znacznej mierze pokryta
jest zabudową zagrodową
gospodarstw. W Mirczu
oraz w byłych
gospodarstwach
państwowych i
spółdzielczych występuje
budownictwo o niskiej
intensywności wielo- i
jednorodzinne. System
wodociągowy na terenie
gminy występuje we
wsiach Ameryka, Marysin,
Mircze, Modryń, GórkaZabłocie, Małków Nowy,
Smoligów, Szychowice
Nowe i Wiszniów oraz
lokalnie w zakładach
rolnych. System
kanalizacyjny istnieje tylko
na terenie trzech
miejscowości. Gmina
Mircze boryka się z
występowaniem
negatywnych zjawisk strefy
przestrzennofunkcjonalnej, pomijając
sołectwo Mircze.

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

Poprawa warunków i jakości
życia mieszkańców; Rozwój
infrastruktury sportowej,
turystycznej i rekreacyjnej;
Integracja i aktywizacja
lokalnej społeczności;
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i bezrobociu;
Modernizacja infrastruktury
technicznej wraz z
towarzyszącą oraz przestrzeni
publicznej

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej gminy;
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy; Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/
środowiskowej.

Zwiększanie aktywności
mieszkańców na rzecz
rozwoju lokalnego, tworzenie
warunków dla inicjatyw
społecznych oraz
powstawania i rozwoju
lokalnych społeczności;
Ułatwienie mieszkańcom
dostępu do edukacji, kultury,
sztuki, rozrywki, sportu i
rekreacji oraz wypoczynku;
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznych w
celach turystycznorekreacyjnych; Dbałość o
estetykę obszarów
przeznaczonych do celów
sportowych; Działania na
rzecz promocji gminy;
Stworzenie warunków
infrastrukturalnych
wspierających rozwój,
integrację oraz aktywność
lokalnej społeczności;
Działania na rzecz rewitalizacji
budynków użyteczności
publicznej; Realizacja
przedsięwzięć podnoszących
poziom kwalifikacji i
umiejętności mieszkańców;
Dbałość o estetykę obiektów
oraz terenów publicznych i
prywatnych z poszanowaniem
kontekstu społecznego,
kulturowego; Kształtowanie
przestrzeni publicznych
przyjaznych mieszkańcom
oraz prowadzenie działań
eliminujących chaos
przestrzenny
Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych; Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych;
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury; Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji;
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji; Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji;
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom kultury,
rekreacji i aktywności;
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową;
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych; Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska); Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz

Przywrócenie funkcji
społecznych byłego osiedla
Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w sołectwie
Szychowice. Etap IV - Budowa i
przebudowa sieci wodociągowej
oraz budowa ujęcia wody

Przywrócenie funkcji
społecznych byłego osiedla
Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w sołectwie
Szychowice. Etap V - Budowa
kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni ścieków

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii.
Etap III - Budowa sieci
wodociągowej

Zapewnienie komplementarności
przestrzennej ma zagwarantować efektywne
oddziaływanie Programu Rewitalizacji na
cały obszar kryzysowy oraz synergię
przestrzenną poszczególnych projektów
rewitalizacyjnych. / Komplementarność
problemowa wyzwala konieczność
wzajemnego dopełniania tematycznego
realizowanych projektów. Dzięki temu
program będzie oddziaływał na wszystkie
wskazane sfery rewitalizacji: społeczną,
gospodarczą, środowiskową, przestrzennofunkcjonalną oraz techniczną. / Efektywne
współdziałanie różnych instytucji i
podmiotów na rzecz Programu Rewitalizacji
jest możliwe dzięki odpowiednio
zaprojektowanemu systemowi zarządzania. /
Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata
2017-2023 zwraca uwagę na zachowanie
ciągłości programowej. Projekty
zaplanowane w Programie są
komplementarne wobec przedsięwzięć już
zrealizowanych w ramach polityki spójności.
/ Projekty rewitalizacyjne zawarte w
niniejszym Programie będą finansowane w
oparciu o uzupełniające się środki z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) i inne środki
europejskie.

Rewitalizacja Sołectwa Małków.
Etap II - Budowa sieci
wodociągowej wraz z
przyłączami w sołectwie Małków

Zagospodarowanie terenu wokół
zbiornika wodnego w Siennicy
Różanej

Rozbudowa dawnego dworu i
rewitalizacja parku

Demontaż i utylizacja wyrobów
azbestowych

Zakłada się, iż projekty opracowane i
przyjęte wstępnie działania w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Siennica Różana będą na siebie wzajemnie
oddziaływać. / Założono do realizacji
projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne,
które wzajemnie dopełniają się tematycznie,
sprawiając, że Program będzie oddziaływał
na obszar rewitalizacji całościowo, we
wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Siennica
Różana odpowiada Wójt Gminy Siennica
Różana oraz Komitet Rewitalizacji - podmiot
powołany w formie zarządzenia Wójta
Gminy na okres realizacji projektu. /
Program zapewnia ciągłość realizowanych
od kilku lata działań na terenie Gminy
Siennica Różana, wyrażającą się we wpisaniu
projektów w dokonane inwestycje w
poprzednim okresie programowania. / Do
realizacji założonych projektów
rewitalizacyjnych w niniejszym Programie
zostaną wykorzystane wszelkie
wielofunduszowe źródła finansowania w
kontekście polityki spójności 2014-2020.

Przygotowanie terenów
inwestycyjnych
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stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.

16.

17.

Miasto
Międzyrzec
Podlaski

Kąkolewnica

2003 ha

14700 ha

17024

8464

354 ha

1295,07 ha

4272

1533

5

2

Uchwała nr
XXXIII/239/17
Rady Miasta
Międzyrzec
Podlaski z dnia 25
maja 2017 r.

Uchwała Nr
XXV/154/2017
Rady Gminy
Kąkolewnica z
dnia 31 maja 2017
roku

Uchwała nr XXXVIII/284/17
Rady Miasta Międzyrzec
Podlaski z dnia 28 listopada
2017 r.

Urząd Miasta Międzyrzec
Podlaski
ul. Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski

Urząd Gminy Kąkolewnica
ul. Lubelska 5
21-302 Kąkolewnica

Zgodnie z danymi GUS stopa
bezrobocia rejestrowanego w
Mieście Międzyrzec Podlaski
wyniosła na koniec 2015 roku
15,9% i była wyższa niż wskaźnik
dla powiatu bialskiego,
województwa lubelskiego i kraju.
Analiza danych z wielolecia 20042015 pozwala stwierdzić, że
stopa bezrobocia na terenie
Miasta Międzyrzec Podlaski od
lat utrzymuje się na wysokim
poziomie znacznie
przekraczającym średnią dla
Polski.

Bezrobocie na terenie Gminy
Kąkolewnica jest poważnym
problemem społecznym. Wysoki
poziom bezrobocia w Gminie jest
zjawiskiem szczególnie
niepokojącym, ma bowiem
bezpośredni wpływ na poziom
rozwoju gospodarczego oraz
bezpieczeństwa socjalnego jego
mieszkańców. Skutkami
bezrobocia dla większości ludzi
bezrobotnych są: pogorszenie
standardu życia, problemy z
zagospodarowaniem wolnego
czasu, izolacja społeczna,
ograniczenie lub zaniechanie
uczestnictwa w życiu
kulturalnym i politycznym. /
Ubóstwo jest w poważnym
problemem społecznym
występującym na terenie Gminy
Kąkolewnica. Nie występuje ono
jednak samoistnie, lecz
towarzyszy innym problemom,
najczęściej bezrobociu,
niepełnosprawności,
wielodzietności, alkoholizmowi,
niskiemu wykształceniu.

Indywidualne źródła
ogrzewania budynków
stanowią główne źródło
„niskiej emisji”. Przyczyniają
się także do występowania
stężeń zanieczyszczeń
powyżej dopuszczalnych
norm. / Brak możliwości
podłączenia do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej części
nieruchomości.

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

Brak obszarów mogących
być podstawą do
gospodarczej, kulturalnej,
sportowej i edukacyjnej
działalności mieszkańców
na zdegradowanych
obszarach powoduje
wykluczenie społeczne,
gospodarcze, kulturalne,
sportowe i edukacyjne
miejscowej ludności.

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

Aktywne włączenie społeczne
osób zagrożonych
wykluczeniem i wykluczonych
społecznie – wzrost jakości
kapitału społecznego i
ludzkiego na obszarze
rewitalizacji; Aktywizacja
gospodarcza obszaru
rewitalizacji – stworzenie
przyjaznych warunków do
rozwoju gospodarczego;
Poprawa jakości struktury
funkcjonalno-przestrzennej
obszaru rewitalizacji –
stworzenie przyjaznych
warunków do życia dla
mieszkańców

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej Gminy. /
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy. / Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/
środowiskowej.

Integracja lokalnej
społeczności; Rozwój usług
społecznych – aktywne
włączenie społeczne;
Aktywizacja osób
bezrobotnych; Ograniczenie
patologii społecznych i
przemocy w rodzinie –
działania animacyjnoedukacyjne; Infrastruktura na
rzecz rozwoju
przedsiębiorczości; Wsparcie
w początkowej fazie rozwoju
przedsiębiorstw; Renowacja
zabytkowych obiektów na
rzecz aktywizacji społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji; Stworzenie
przestrzeni- rekreacyjnowypoczynkowej – poprawa
warunków i jakości życia
mieszkańców; Adaptacja i
modernizacja obiektów na
rzecz aktywizacji społecznogospodarczej mieszkańców;
Tworzenie wysokiej jakości
przestrzeni publicznej i
rekultywacja terenów
zielonych – ożywienie
społeczno-gospodarcze
obszaru rewitalizacji;
Rozbudowa systemu
monitoringu wizyjnego –
wzrost poziomu
bezpieczeństwa publiczn

Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom społecznym,
kultury, rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach

Rewitalizacja i adaptacja na cele
kulturalne dawnego Pałacu
Potockich w Międzyrzecu
Podlaskim

Termomodernizacja budynku
przy ulicy Jelnickiej 4 wraz z
adaptacja części budynku na
rzecz Miejskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości

Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów po wyrobiskach
Żwirowni z przeznaczeniem na
obszar turystyczny

Komplementarność przestrzenna została
zachowana dzięki skupieniu się
zaplanowanych działań na obszarze
rewitalizacji i dla mieszkańców danego
obszaru. / Program Rewitalizacji obejmuje
wszystkie sfery rewitalizacji wyrażone w
działaniach rewitalizacyjnych, a są to sfera
społeczna, gospodarcza, przestrzennofunkcjonalna, techniczna i środowiskowa. /
Komplementarność proceduralnoinstytucjonalna polega zachowaniu
wypracowaniu systemu zarządzania i oceny
programu rewitalizacji. W ramach realizacji
Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec
Podlaski utworzono system zarządzania i
oceny efektywności wdrażanych działań. /
Komplementarność źródeł finansowania
została zachowana we wszystkich
przedsięwzięciach, co oznacza, że w
kontekście polityki spójności 2014-2020
projekty opierają się na konieczności
umiejętnego uzupełniania i łączenia
wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z
wykluczeniem ryzyka podwójnego
finansowania. / Komplementarność
międzyokresowa została zachowana dzięki
integracji działań o charakterze
rewitalizacyjnym zrealizowanych bądź w
trakcie realizacji na terenie Miasta
Miedzyrzec Podlaski.

Modernizacja infrastruktury
Skweru Armii Krajowej wraz z
nadaniem nowych funkcji
przestrzeni publicznej

Zagospodarowanie i rewitalizacja
zespołu dworsko-ogrodowego
wraz z otoczeniem w sołectwie
Rudnik

Modernizacja drogi dojazdowej
wraz z chodnikiem i
oświetleniem prowadzącym do
zespołu dworsko-ogrodowego

Aktywizacja zawodowa

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym niniejszy Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach), poszczególne
projekty rewitalizacyjne wzajemnie się będą
dopełniały przestrzennie i zachodził będzie
między nimi efekt synergii. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica
odpowiada Wójt Gminy Kąkolewnica oraz
Rada Rewitalizacji - podmiot powołany w
formie zarządzenia Wójta Gminy na okres
realizacji projektu. / Program zapewnia
ciągłość realizowanych od kilku lata działań
na terenie Gminy Kąkolewnica, wyrażającą
się we wpisaniu projektów w dokonane
inwestycje w poprzednim okresie
programowania. / Do realizacji założonych
projektów rewitalizacyjnych w niniejszym
Programie zostaną wykorzystane wszelkie
wielofunduszowe źródła finansowania w
kontekście polityki spójności 2014-2020.

Kompleksowe wsparcie osób
bezrobotnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym
zamieszkujących obszary
rewitalizacji
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18.

19.

Rudnik

Tuczna

8840 ha

16950 ha

3179

3305

1200 ha

2683 ha

487

943

-

4

Uchwała nr
XXXI/139/2017
Rady Gminy
Rudnik z dnia 30
maja 2017 r.

Uchwała nr
XXVII/133/17
Rady Gminy
Tuczna z dnia 19
maja 2017 r.

Urząd Gminy w Rudniku
Rudnik 71
22-330 Rudnik

Urząd Gminy Tuczna
Tuczna 191A
21-523 Tuczna

Sołectwo stanowiące obszar
rewitalizacji jest jednym z
obszarów Gminy o największej
liczbie osób korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej z powodu bezrobocia
i ubóstwa oraz
charakteryzującym się
obniżonym poziomem
bezpieczeństwa, wyrażającym się
w dużej liczbie przypadków
przestępstw i wykroczeń.

spadek liczby ludności na
obszarze gminy, który
niekorzystnie wpływa na
wszystkie procesy
demograficzne; rozproszenie
ludności na obszarze gminy,
które niekorzystnie wpływa na
integrację społeczności lokalnej;
brak utożsamiania się z miejscem
zamieszkania, co ogranicza
zaangażowanie mieszkańców w
sprawy lokalne; ujemne wartości
przyrostu naturalnego; odpływ
ludności (migracje) z większości
sołectw; spadek liczby ludności w
wieku przedprodukcyjnym i
wzrost liczby ludności w wieku
produkcyjnym, które świadczą o
procesie starzenia się
społeczeństwa; stały wzrost
wskaźnika obciążenia
demograficznego; niekorzystne
prognozy demograficzne, które
w znaczny sposób wpłyną na
kapitał ludzki obszaru; duży

Obniżona jakość środowiska
(duża ilość wyrobów
azbestowych pozostałych do
usunięcia znajduje się na
obszarze sołectwa,
występujące obszary dzikich
wysypisk śmieci).

zmiany obiegu wody i
przyspieszenie odpływu
cieków zmniejszające zasoby
wodne gminy; przewaga gleby
średniej i słabej jakości; brak
obszarów prawnie
chronionych; „niska emisja”
spowodowana spalaniem
paliw kopalnych w domowych
kotłowniach

Brak sieci kanalizacyjnej;
złej jakości infrastruktura
drogowa; obiekty kultury,
obiekty kultury fizycznej i
rekreacji, obiekty
użyteczności publicznej,
tereny publiczne,
wymagające poniesienia
najpilniejszych nakładów
finansowych, aby nadal
mogły prawidłowo pełnić
swoje funkcje.

brak sieci gazowej; fatalny
stan techniczny drogi
powiatowej na odcinku
Tuczna – Matiaszówka, zły
stan techniczny wielu
odcinków dróg gminnych,
brak wydzielonych
specjalnych ciągów
komunikacyjnych dla
pieszych i rowerzystów;
brak infrastruktury
sportowej; zdegradowane
tereny i obiekty,
niezadawalający stan
zagospodarowania
przestrzennego przestrzeni
publicznych obszarów
gminy; zła jakość
przestrzeni publicznych
ograniczająca jakość
świadczonych w gminie
usług społecznych; brak
reprezentacyjnych
przestrzeni publicznych,

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej Gminy.
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy. Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/
środowiskowej.

Przekształcona, odnowiona i
estetyczna przestrzeń tworzy
warunki dla rozwoju
społeczno-gospodarczego i
godnego życia różnych
pokoleń jego mieszkańców.
Aktywizacja zawodowa i
integracja społeczna
mieszkańców oraz poprawa
warunków spędzania wolnego
czasu, wypoczynku i rekreacji.
Aktywizacja zawodowa i
integracja społeczna
mieszkańców oraz poprawa
warunków spędzania wolnego
czasu, wypoczynku i rekreacji.
Poprawa jakości życia
mieszkańców oraz
przeciwdziałanie
marginalizacji
zdegradowanego społecznie
obszaru sołectwa Żuki

rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.
Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom kultury,
rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
lokalnej społeczności.
wykreowanie otwartych,
estetycznych, bezpiecznych i
wielofunkcyjnych przestrzeni
publicznych integrujących
różne grupy społeczne i
wiekowe; nadanie nowych
funkcji zrewitalizowanym
budynkom (poprawa
funkcjonalności, estetyki,
wygody użytkowania i jakości
świadczenia usług
społecznych, adaptacja
zdegradowanych obiektów);
poprawa stanu infrastruktury
technicznej, poprawa estetyki
i stanu technicznego obiektów
użyteczności publicznej oraz
podniesienie atrakcyjności
obszarów rewitalizowanych;
utworzenie i prowadzenie
centrum integracji społecznej;
tworzenie i rozwijanie
działalności spółdzielni
socjalnych; tworzenie świetlic
środowiskowych i klubów

Kompleksowe wsparcie osób
bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym
zamieszkujących obszary
rewitalizacji

Kompleksowa
termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej wraz z
instalacją OZE

Aktywizacja zawodowa

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym niniejszy Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach), poszczególne
projekty rewitalizacyjne wzajemnie się będą
dopełniały przestrzennie i zachodził będzie
między nimi efekt synergii. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica
odpowiada Wójt Gminy Kąkolewnica oraz
Rada Rewitalizacji - podmiot powołany w
formie zarządzenia Wójta Gminy na okres
realizacji projektu. / Program zapewnia
ciągłość realizowanych od kilku lata działań
na terenie Gminy Kąkolewnica, wyrażającą
się we wpisaniu projektów w dokonane
inwestycje w poprzednim okresie
programowania. / Do realizacji założonych
projektów rewitalizacyjnych w niniejszym
Programie zostaną wykorzystane wszelkie
wielofunduszowe źródła finansowania w
kontekście polityki spójności 2014-2020.

Kompleksowe wsparcie osób
bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym
zamieszkujących obszary
rewitalizacji

Utworzenie Centrum Integracji
Społecznej

Utworzenie Gminnego
Kompleksu EdukacyjnoKulturalnego

Wszystkie podstawowe projekty
rewitalizacyjne skupiają się na obszarze
rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. /
podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
przyczyniają się do rozwiązania problemów
w aspektach społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym
oraz środowiskowym, tworząc tym samym
spójną i komplementarną całość. / Program
charakteryzuje się komplementarnością
proceduralno-instytucjonalną, gdyż posiada
system zarządzania procesem rewitalizacji,
który pozwoli na efektywne współdziałanie
interesariuszy (w tym niezależnych od siebie
instytucji i podmiotów) oraz będzie
wykorzystywał wzajemnie uzupełniające się i
spójne procedury. / Program zachowuje
ciągłość programową, w stosunku do działań
prowadzonych w okresach wcześniejszych.
Projekty zaplanowane w Programie są
komplementarne wobec przedsięwzięć już
zrealizowanych w ramach polityki spójności
na lata 2007-2013. / Przedsięwzięcia, które
zostały zapisane w Programie mają
możliwość realizacji przy udziale różnych
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odsetek gospodarstw domowych
utrzymujących się z
niezarobkowych źródeł
utrzymania; wysokie wskaźniki
bezrobocia; znaczna liczba osób
korzystająca z pomocy
społecznej o czym świadczy
ubożenie ludności, przy czym
należy wyraźnie podkreślić, że w
większości sołectw odnotowano
wzrost liczby rodzin i osób
otrzymujących zasiłek z pomocy
społecznej z tytułu bezrobocia i
ubóstwa; brak odpowiednio
zagospodarowanych miejsc
spędzania czasu wolnego i
organizacji imprez integracyjnych
dla mieszkańców,
niewystarczająca infrastruktura
opieki i aktywizacji dla seniorów;
wzrost zagrożenia patologiami
społecznymi, zwłaszcza rosnąca
skala przemocy o czym świadczy
wzrost założonych Niebieskich
Kart; bardzo niski kapitał
społeczny

20.

21.

Wierzbica

Siedliszcze

14580 ha

15020 ha

5291

6963

1008 ha

2051 ha

1334

1713

2

1

Uchwała nr XXV144/2017 Rady
Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2017
r.

Uchwała nr
XXVI/219/2017
Rady Miejskiej w
Siedliszczu z dnia
16 maja 2017 r.

Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica

Urząd Miejski w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

stanowiących wizytówkę
gminy

seniora; tworzenie warunków
dla rozwoju
przedsiębiorczości, rozwój
usług, lokalnego handlu
detalicznego, rzemiosła i
gastronomii; wzmocnienie
lokalnej gospodarki,
utrzymanie istniejących i
tworzenie nowych miejsc
pracy; rozwój lokalnej
przedsiębiorczości, w
szczególności w zakresie
ekonomii społecznej;
modernizacja placówek
kultury i poszerzenie ich
oferty oraz estetyzacja ich
najbliższego otoczenia

wyludnianie się gminy - świadczy
o tym wskaźnik zmiany liczby
ludności, który niekorzystnie
wpływa na wszystkie procesy
demograficzne; niski przyrost
naturalny; ujemne saldo
migracji; niekorzystne prognozy
demograficzne, które w znaczny
sposób wpłyną na kapitał ludzki
obszaru; wysokie wskaźniki
bezrobocia, w tym bezrobocia
długotrwałego; niski poziom
kwalifikacji osób bezrobotnych;
spadek liczby osób pracujących
w porównaniu do 2010 roku;
znaczna liczba osób korzystająca
z pomocy społecznej, gdzie
najczęstszymi powodami
korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej są: ubóstwo,
bezrobocie oraz bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, co
świadczy o problemach
zaspokajania podstawowych
potrzeb życiowych przez rodziny
z obszaru gminy; brak
infrastruktury pomocy
społecznej; brak miejsc integracji
i aktywizacji osób starszych i
osób niesamodzielnych; wzrost
zagrożenia patologiami
społecznymi (w szczególności
przemocy domowej);
niewystarczająca i
niezadawalająca infrastruktura
społeczna, w tym: miejsc spotkań
i integracji społecznej lokalnej;
duży odsetek gospodarstw
domowych utrzymujących się z
niezarobkowych źródeł
utrzymania

duża podatność na
zanieczyszczenie Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 407 „Chełm – Zamość”; zły
stan wód powierzchniowych i
pogarszający się stan wód
powierzchniowych
spowodowany
zanieczyszczeniami
bakteriologicznymi;
degradacja jakościowa wód,
zrzuty ścieków i wód o
pogorszonych parametrach
jakościowych niekorzystnie
oddziałują na stan sanitarny
cieków, zaś rolnicze i bytowe
skażenia łatwo przedostają się
do wód gruntowych;
dotychczasowa gospodarka
wodno-ściekowa w sposób
decydujący wpływająca na
niską jakość wód
powierzchniowych i płytkich
wód gruntowych; bardzo niski
wskaźnik zaopatrzenia w sieć
kanalizacyjną, braki w
wyposażeniu w sieć
wodociągową; gęsta sieć
rowów melioracyjnych i
kanałów, głównie o
charakterze odwadniającym;
występujące zjawisko suszy;
nadmierne stosowanie
nawozów sztucznych i
środków ochrony roślin;
tereny o niekorzystnych
warunkach fizjograficznych do
zabudowy; pogarszanie się
standardów jakości powietrza
na skutek stosowania węgla
kamiennego do celów
grzewczych (problem niskiej
emisji); zaniedbane i
niezadowalające
zagospodarowanie nielicznych
terenów zielonych

niski wskaźnik zaopatrzenia
w sieć kanalizacyjną; brak
sieci gazowej; zły stan
techniczny dróg wszystkich
kategorii, znacząca długość
dróg nieutwardzonych,
brak wydzielonych
specjalnych ciągów
komunikacyjnych dla
pieszych i rowerzystów;
zdegradowane tereny i
obiekty, niezadawalający
stan zagospodarowania
przestrzennego przestrzeni
publicznych obszarów
gminy; bardzo słabe
zagospodarowanie
zasobów wodnych (stawy,
zbiorniki wodne) i terenów
przyległych dla rozwoju
rekreacji i turystyki (jezioro
Syczyńskie); brak obiektów
służących zajęciom
sportowym i rekreacyjnym
w okresie całorocznym –
sporty zimowe; zła jakość
przestrzeni publicznych
ograniczająca jakość
świadczonych w gminie
usług społecznych; brak
placówki zapewniającej
opiekę dla dzieci w wieku
do 3 lat; brak Gminnego
Ośrodka Kultury; brak
reprezentacyjnych
przestrzeni publicznych,
stanowiących wizytówkę
gminy

Przekształcona, odnowiona i
estetyczna przestrzeń
centrum Wierzbica – Osiedle
tworzy warunki dla rozwoju
społeczno-gospodarczego i
godnego życia różnych
pokoleń jego mieszkańców.
Aktywizacja i integracja
społeczna mieszkańców oraz
poprawa warunków
spędzania wolnego czasu,
wypoczynku i rekreacji

niekorzystnej struktury wieku
mieszkańców w wyniku zbyt
małej liczby urodzeń oraz
zwyżkującego udziału ludności
wieku poprodukcyjnym; odpływ
ludności (migracje) z większości
sołectw Gminy; pogarszająca się
sytuacja dotycząca jakości życia
społeczeństwa - dotyczy

zanieczyszczenie atmosfery
przez zjawisko niskiej emisji,
osuszanie i zarastanie
terenów wodno-błotnych,
torfowisk oraz trwałych
użytków zielonych,
stanowiących cenne siedliska
przyrodnicze, pogarszający się
stan wód powierzchniowych

brak placówki
zapewniającej opiekę dla
dzieci w wieku do 3 lat;
niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę służącą
wychowaniu dzieci na
poziomie przedszkolnym;
sieć kanalizacyjna

Aktywizacja mieszkańców
oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i
włączanie grup
problemowych w życie
społeczności lokalnej /
Funkcjonalna, estetyczna i
bezpieczna przestrzeń,
bazująca na lokalnym

kreowanie pozytywnego
wizerunku obszaru
rewitalizacji, poprzez
utworzenie
reprezentacyjnego i
funkcjonalnego centrum;
wykreowanie otwartych,
estetycznych, bezpiecznych i
wielofunkcyjnych przestrzeni
publicznych integrujących
różne grupy społeczne i
wiekowe; poprawa stanu
infrastruktury technicznej i
budynków mieszkalnych
wspólnot mieszkaniowych
oraz podniesienie
atrakcyjności osiedleńczej
obszarów rewitalizowanych;
wzmocnienie lokalnej
gospodarki, utrzymanie
istniejących i tworzenie
nowych miejsc pracy;
tworzenie warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości,
przede wszystkim dla rozwoju
usług lokalnego handlu
detalicznego, rzemiosła i
gastronomii; rozwój lokalnej
przedsiębiorczości, w
szczególności w zakresie
ekonomii społecznej;
uporządkowanie gospodarki
odpadami, w tym urządzenie
punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych;
wdrażanie programu niskiej
emisji wraz z edukacją
ekologiczną i likwidacji
odpadów
zawierających wyroby
azbestowe; rozwój
infrastruktury wychowania
przedszkolnego; stworzenie
stref przyjaznych dla dzieci i
młodzieży; tworzenie miejsc
integracji i spotkań dla
mieszkańców tj. świetlic
środowiskowych, klubów
młodzieżowych i klubów
seniora – adaptacja
budynków, doposażenie i
organizacja zajęć
rozwijanie inicjatyw służących
reintegracji zawodowej i
społecznej osób wykluczonych
społecznie; tworzenie
systemu wsparcia rodzin
uwikłanych w przemoc;
tworzenie i rozwijanie
placówek wsparcia dziennego
dla osób wykluczonych

źródeł finansowania w tym środków
unijnych.
Rewitalizacja i modernizacja
„Domu Strażaka” dla stworzenia
przyjaznego miejsca spotkań
miejscowej społeczności

Aktywizacja gospodarcza terenu
poprzez zagospodarowanie placu
targowego na cele promocji
lokalnych produktów

Poprawa standardu zamieszkania
oraz efektywności energetycznej
nieruchomości znajdujących się
w zarządzie Spółdzielni
Mieszkaniowej w WierzbicyOsiedle

Budowa i modernizacja obiektów
sportowych przy Zespole Szkół
im. Kazimierza Górskiego w
Wierzbicy-Osiedle

Modernizacja budynków i
przywrócenie działalności
gospodarczej obszaru po
dawnym Państwowym Ośrodku
Maszynowym w WierzbicyOsiedle

Wszystkie podstawowe projekty
rewitalizacyjne skupiają się na obszarze
rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. /
podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
przyczyniają się do rozwiązania problemów
w aspektach społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym
oraz środowiskowym, tworząc tym samym
spójną i komplementarną całość. / Program
charakteryzuje się komplementarnością
proceduralno-instytucjonalną, gdyż posiada
system zarządzania procesem rewitalizacji,
który pozwoli na efektywne współdziałanie
interesariuszy (w tym niezależnych od siebie
instytucji i podmiotów) oraz będzie
wykorzystywał wzajemnie uzupełniające się i
spójne procedury. / Program zachowuje
ciągłość programową, w stosunku do działań
prowadzonych w okresach wcześniejszych.
Projekty zaplanowane w Programie są
komplementarne wobec przedsięwzięć już
zrealizowanych w ramach polityki spójności
na lata 2007-2013. / Przedsięwzięcia, które
zostały zapisane w Programie mają
możliwość realizacji przy udziale różnych
źródeł finansowania w tym środków
unijnych.

Termomodernizacja i remont
budynku użyteczności publicznej
w miejscowości WierzbicaOsiedle oraz zagospodarowanie
przestrzeni wokół budynku

Rewitalizacja parków miejskich w
Siedliszczu wraz z nadaniem im
nowych funkcji kulturalnych oraz
wypoczynkowo-rekreacyjnych

Wszystkie podstawowe projekty
rewitalizacyjne skupiają się na obszarze
rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. /
podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
przyczyniają się do rozwiązania problemów
w aspektach społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym
oraz środowiskowym, tworząc tym samym
spójną i komplementarną całość. / Program
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zwłaszcza ubożenia ludności,
przy czym należy wyraźnie
podkreślić, że w większości
sołectw odnotowano wzrost
liczby rodzin i osób
otrzymujących zasiłek z pomocy
społecznej z tytułu bezrobocia,
niepełnosprawności, ubóstwa;
duży odsetek gospodarstw
domowych utrzymujących się z
niezarobkowych źródeł
utrzymania; wzrost liczby osób
bezrobotnych w grupie wiekowej
25-34 lata, co jest niepokojącą
tendencją, gdyż może skłaniać
młodych ludzi do migracji w celu
poszukiwania pracy; wysokie
bezrobocie wśród osób z
wykształceniem zawodowym, co
może świadczyć o
niedopasowaniu wykształcenia
kierunkowego do rzeczywistych
potrzeb lokalnego rynku pracy;
wzrastający udział osób
bezrobotnych z wykształceniem
wyższym; wzrost założonych
Niebieskich Kart, co obrazuje
skalę rosnącej przemocy

22.

Stoczek
Łukowski

915 ha

2669

98,8 ha

550

5

Uchwała nr
XXVI/140/2017
Rady Miasta
Stoczek Łukowski
z dnia 26 kwietnia
2017 r.

Urząd Miasta w Stoczku
Łukowskim
ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski

Bezrobocie (likwidacja miejsc
pracy na terenie miasta). Wysoki
odsetek rodzin korzystających z
zasiłków z powodu ubóstwa.

spowodowany
zanieczyszczeniami
bakteriologicznymi, obecność
obszarów prawnie
chronionych stanowiących
ograniczenie dla rozwoju
turystyki i rekreacji gminy
oraz rozwoju infrastruktury
związanej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii,
brak wytyczonych ścieżek
dydaktyczno-przyrodniczych i
spacerowych i szlaków
dających możliwość
zorganizowanego aktywnego
wypoczynku;
niezagospodarowane
wyrobiska poeksploatacyjne

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

obsługująca jedynie miasto
Siedliszcze oraz sołectwa:
Bezek, Bezek – Kolonia i
Brzeziny; duże natężenie
ruchu samochodowego w
sołectwach położonych
przy drodze krajowej nr 12,
mało wyraźna delimitacja
pomiędzy obszarami
zurbanizowanymi i
obszarami otwartymi, w
szczególności w sołectwach
zabudowy kolonijnej takich
jak: Kulik Kolonia,
Chojeniec, Romanówka,
Stasin Dolny, Marynin czy
Lipówki, co grozi ekspansją
zabudowy na tereny
otwarte i powoduje
wysokie koszty związane z
doprowadzeniem
infrastruktury komunalnej
do nowopowstałych
rozproszonych domostw,
brak utwardzenia
bitumicznego wielu
odcinków dróg gminnych,
izolacja osiedla
„popegeerowskiego” w
sołectwie Brzeziny, z uwagi
na zły stan techniczny
obiektów, zdewastowane
przestrzenie publiczne i
bardzo niski stan
nawierzchni
komunikacyjnej,
dodatkowo zwiększający
odseparowanie osiedla;
brak wydzielonych
specjalnych ciągów
komunikacyjnych dla
pieszych i rowerzystów,
brak reprezentacyjnego i
funkcjonalnego centrum
Gminy, która stanowiłaby
wizytówkę gminy; zła
jakość przestrzeni
publicznych ograniczająca
jakość świadczonych w
gminie usług społecznych;
brak odpowiednio
zagospodarowanych miejsc
spędzania czasu wolnego i
organizacji imprez
integracyjnych dla
mieszkańców, brak
publicznej infrastruktury
sanitarnej

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

potencjale kulturowym,
rekreacyjnym i zasobach
naturalnych, tworząca
warunki do zamieszkania,
rekreacji i wypoczynku
społeczności lokalnej / Rozwój
gospodarczy miasta
Siedliszcze poprzez
przeciwdziałanie bezrobociu
oraz wzmacnianie jego
potencjału rozwojowego /
Poprawa jakości
infrastruktury technicznej /
Ekologiczna, zadbana
przestrzeń miejska /
Aktywizacja zawodowa
mieszkańców, w tym osób
nieaktywnych zawodowo oraz
innych grup społecznych
zagrożonych wykluczeniem
społecznym, czynnikiem
eliminującym dysfunkcje
społeczne / Aktywizacja
mieszkańców w celu
wzmocnienia poczucia
tożsamości lokalnej i
identyfikacji z miejscem
zamieszkania /
Uporządkowanie przestrzeni
pod kątem funkcjonalnym i
estetycznym oraz poprawa
jakości środowiska
przyrodniczego

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (bieda,
bezrobocie) i zahamowanie
procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całego Miasta /
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności Miasta
/ Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej

społecznie; poprawa stanu
zagospodarowania i estetyki
centrum miasta Siedliszcze;
poprawa estetyki i
funkcjonalności terenów
zielonych, w tym parku
miejskiego, poprzez
efektywne wykorzystanie
funkcji obszaru, jako istotnego
aspektu podniesienia jakości
życia mieszkańców;
wzmacnianie postaw
przedsiębiorczych
mieszkańców, ze szczególnym
naciskiem na młodzież oraz
osoby zagrożone utratą pracy;
tworzenie udogodnień
lokalowych,
infrastrukturalnych i
kompetencyjnych dla osób
zakładających firmy w
obszarze rewitalizacji;
modernizacja i budowa
infrastruktury technicznej
(m.in. komunikacyjnej,
wodociągowej i
kanalizacyjnej), służącej
wsparciu efektów działań
rewitalizacyjnych; rozwój sieci
dróg i ścieżek rowerowych
oraz pieszych; wsparcie
ograniczania emisji
zanieczyszczeń (w tym
likwidacja niskiej emisji) m. in.
poprzez budowę,
modernizację kotłowni
lokalnych oraz modernizację,
rozbudowę infrastruktury
ciepłowniczej i energetycznej,
promocja i wsparcie w
zakresie wykorzystania OZE;
ochrona zasobów
materialnych dziedzictwa
kulturowego, w tym ochrona
obiektów zabytkowych;
poprawa warunków
zamieszkania, w tym stanu
budynków, ich estetyki oraz
najbliższego otoczenia

Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie i
rewitalizacja Parku Miejskiego
„Chojniak” wraz z otoczeniem,
jako miejsca służącego
rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie obiektu
biblioteki i dawnej kotłowni

Rewitalizacja i adaptacja Dworu
Węgleńskich wraz z otaczającą
przestrzenią oraz nadanie
obszarowi nowych funkcji
społecznych, kulturalnych,
edukacyjnych i rekreacyjnej

charakteryzuje się komplementarnością
proceduralno-instytucjonalną, gdyż posiada
system zarządzania procesem rewitalizacji,
który pozwoli na efektywne współdziałanie
interesariuszy (w tym niezależnych od siebie
instytucji i podmiotów) oraz będzie
wykorzystywał wzajemnie uzupełniające się i
spójne procedury. / Program zachowuje
ciągłość programową, w stosunku do działań
prowadzonych w okresach wcześniejszych.
Projekty zaplanowane w Programie są
komplementarne wobec przedsięwzięć już
zrealizowanych w ramach polityki spójności
na lata 2007-2013. / Przedsięwzięcia, które
zostały zapisane w Programie mają
możliwość realizacji przy udziale różnych
źródeł finansowania w tym środków
unijnych.

Przebudowa i zagospodarowanie
placu targowo-wystawowego na
celu promocji lokalnych
produktów

Rewitalizacja społeczna poprawa warunków
funkcjonowania i rozwoju
społeczności lokalnej

Zagospodarowanie i rewitalizacja
Parku Miejskiego „Chojniak” oraz
terenów sportowych wraz z
otoczeniem

Rewitalizacja zdegradowanych
budynków publicznych (Miejski
Ośrodek Kultury, Miejska
Biblioteka Publiczna, Miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej w
tym tereny targowicy, Zespół
Szkół)

Zagospodarowanie obiektu
biblioteki jako Centrum Integracji
Społecznej

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym niniejszy Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach), poszczególne
projekty rewitalizacyjne wzajemnie się będą
dopełniały przestrzennie i zachodził będzie
między nimi efekt synergii. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica
odpowiada Wójt Gminy Kąkolewnica oraz
Rada Rewitalizacji - podmiot powołany w
formie zarządzenia Wójta Gminy na okres
realizacji projektu. / Program zapewnia
ciągłość realizowanych od kilku lata działań
na terenie Gminy Kąkolewnica, wyrażającą
się we wpisaniu projektów w dokonane
inwestycje w poprzednim okresie
programowania. / Do realizacji założonych
projektów rewitalizacyjnych w niniejszym
Programie zostaną wykorzystane wszelkie
wielofunduszowe źródła finansowania w
kontekście polityki spójności 2014-2020.

Kompleksowe wsparcie osób
bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym
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23.

24.

Tarnogród

Radzyń
Podlaski

11425 ha

1931 ha

6996

15963

2200 ha

340,91 ha

1847

4723

2

-

Uchwała nr
XXVII/152/2017
Rady Miejskiej w
Tarnogrodzie z
dnia 16 maja 2017
r.

Uchwała nr
XXXII/208/2017
Rady Miasta
Radzyń Podlaski z
dnia 19 maja 2017
r.

Urząd Miejski w Tarnogrodzie
ul. Tadeusza Kościuszki 5
23-420 Tarnogród

Urząd Miasta Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Wysoki udział mieszkańców
uzależnionych od zasiłków z
pomocy społecznej oraz
niezdolnych do opieki nad
dziećmi; wykluczenie społeczne;
ponadprzeciętna liczba patologii
rodzinnych (niebieskie karty);
starzenie się społeczeństwa;
odpływ mieszkańców w wieku
produkcyjnym

ubóstwo, przestępczość,
bezrobocie, niski poziom kapitału
społecznego, niski poziom
edukacji, niewystarczający
poziom uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym

Poziom C stężeń
zanieczyszczenia powietrza
przekraczający poziom
dopuszczalny/docelowy.
Hałas generowany przez ruch
kołowy w pasie drogowym
dróg wojewódzkich nr 835
relacji Lublin-Grabownica
Starzeńska i 863 relacji KopkiCieszanów oraz dróg
powiatowych 2941L i 2944L

przekroczenie standardów
jakości środowiska, obecności
odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia, zdrowia
ludzi lub stanu środowiska
(występowanie substancji
niebezpiecznych)

Niezadowalający stan
zagospodarowania
terenów zielonych, które
wymagają przebudowy i
dostosowania do potrzeb
mieszkańców; duża liczba
obiektów o charakterze
zabytkowym, które
wymagają bieżącej
modernizacji i remontów

degradacja stanu
technicznego obiektów
budowlanych, w tym o
przeznaczeniu
mieszkaniowym, oraz
niefunkcjonowaniu
rozwiązań technicznych
umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów
budowlanych, w
szczególności w zakresie
energooszczędności i
ochrony środowiska (liczba
budynków użyteczności
publicznej - gdzie brak jest
rozwiązań termomodernizacyjnych, liczba
zdegradowanych obiektów
budowlanych, w tym o
przeznaczeniu
mieszkaniowym)

Ograniczenie występowania
problemów społecznych,
przestrzennych,
gospodarczych, technicznych i
środowiskowych oraz zjawiska
marginalizacji obszarów
kryzysowych gminy
Tarnogród, dzięki poprawie
jakości życia mieszkańców. /
Ograniczenie występowania
problemu wykluczenia
społecznego oraz
negatywnych zjawisk, poprzez
poprawę jakości życia
mieszkańców i ożywienie
gospodarcze sołectwa Luchów
Dolny.

Wzrost poziomu życia
mieszkańców oraz poprawa
atrakcyjności obszaru
rewitalizacji poprzez
kompleksową odnowę
społeczną, przestrzenną i
gospodarczą: 1) Wspieranie
aktywności społecznej i
zawodowej mieszkańców oraz
wzmacnianie poziomu
integracji społecznej na
obszarze rewitalizacji; 2)
Stworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego
obszaru rewitalizacji; 3)
Poprawa funkcjonalności i
estetyki przestrzeni publicznej
obszaru rewitalizacji

jako Centrum Integracji
Społecznej, jako miejsca
zorientowanego na
aktywizację zawodową,
społeczną, kulturalną.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
budynków publicznych
(Przedszkole, Zespół
Oświatowy, Miejski Ośrodek
Kultury, Miejska Biblioteka
Publiczna, Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej).
Poprawa stanu lokalnej
infrastruktury (infrastruktura
drogowa, techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości
(targowisko miejskie).
Promowanie i wspieranie
zdrowego i aktywnego trybu
życia / Utworzenie i
prowadzenie centrum
integracji społecznej /
Tworzenie i rozwijanie miejsc
opieki nad dziećmi, seniorami
oraz osobami
niepełnosprawnymi /
Poprawa estetyki i stanu
technicznego obiektów
zlokalizowanych w centrum
miasta / Utworzenie miejsc
spotkań i wypoczynku dla
mieszkańców / Rozwój
podmiotów wsparcia dla
potencjalnych
przedsiębiorców / Tworzenie i
rozwijanie działalności
podmiotów ekonomii
społecznej / Aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych w tym
prowadzenie poradnictwa
zawodowego i pośrednictwa
pracy / Poprawa estetyki i
atrakcyjności terenów
zielonych / Rozwój
budownictwa komunalnego i
socjalnego
Pobudzanie aktywności osób
starszych, niepełnosprawnych
oraz wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Stworzenie
oferty edukacyjnej i
szkoleniowej skierowanej do
grup marginalizowanych.
Rozwój oferty zajęć
podnoszących kwalifikacje
zawodowe grup
marginalizowanych.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych. Rozwój funkcji
kulturalnych. Rozwijanie
oferty aktywnych form
spędzania czasu dla różnych
grup mieszkańców. Integracja
obszaru rewitalizacji z
miastem. Wykorzystanie
atrakcyjnych gospodarczo
fragmentów obszaru
rewitalizacji do wspierania
tworzenia nowych miejsc
pracy. Ożywienie przestrzeni
publicznej poprzez wsparcie
funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Wspieranie postaw
przedsiębiorczych wśród
mieszkańców rewitalizacji.
Rozwój funkcji turystycznych.
Poprawa jakości przestrzeni
publicznej w zakresie estetyki,
bezpieczeństwa oraz
wyposażenia. Modernizacja
budynków mieszkalnych i

zamieszkujących obszary
rewitalizacji

Zachowanie i udostępnienie
dziedzictwa kulturowego gminy
Tarnogród poprzez przebudowę
oraz zakup wyposażenia
Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury, renowację i zakup
wyposażenia zabytkowej
synagogi, w której mieści się
Miejska Biblioteka Publiczna oraz
konserwację i digitalizację
zbiorów Regionalnej Izby Pamięci
Remont pomieszczeń poddasza
Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury
w Tarnogrodzie
Nowe Jutro

W ramach programu zapewniono
komplementarność przestrzenną,
problemową, proceduralno-instytucjonalną,
międzyokresową i źródeł finansowania.

Modernizacja/remont budynku
dawnego internatu ZSE w
Tarnogrodzie - z przeznaczeniem
na cele społeczne

Rewaloryzacja budynku
ORANŻERII z
zagospodarowaniem terenu w jej
otoczeniu – zespół pałacowoparkowy w Radzyniu Podlaskim
Przebudowa budynku biurowego
na budynek mieszkalny,
wielorodzinny przy ul.
Budowlanych 2A w Radzyniu
Podlaskim
Mieszkania dla bezdomnych i
noclegownia „PRZYTULISKO” –
przebudowa budynku przy ul.
Budowlanych 8b w Radzyniu
Podlaskim

Rewitalizacja placu publicznego –
Pl. I. Potockiego w Radzyniu
Podlaskim

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne MPR są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). Wzajemne
dopełnianie się poszczególnych
przedsięwzięć z listy szczegółowej zostanie
zapewnione na poziomie aplikowania o
środki UE. / Wszystkie podstawowe projekty
rewitalizacyjne skupiają się na jednym
obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle
powiązane, jednocześnie stanowiąc
odpowiedź na główne problemy tego
terenu. / Przedsięwzięcia realizowane w
ramach MPR będą finansowane z różnych
źródeł: środków publicznych oraz
prywatnych. Jednocześnie zaplanowano
finansowanie poszczególnych przedsięwzięć
zgodnie z zasadą dodatkowości, przy
wykorzystaniu środków z funduszy
strukturalnych oraz programów krajowych. /
Za realizację Miejskiego Programu
Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata
2016-2023 odpowiadać będzie Burmistrz
Radzynia Podlaskiego oraz podlegający mu
Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miasta Radzyń Podlaski, przy współpracy z
powołaną specjalnie na potrzebę wdrożenia
MPR Społeczną Radą ds. Rewitalizacji. / MPR
spełnia wymogi komplementarności
międzyokresowej, a przedsięwzięcia
rewitalizacyjne w nim zawarte są
komplementarne z działaniami
realizowanymi w poprzednim okresie
programowania.
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infrastruktury technicznej.
Poprawa efektywności
energetycznej obiektów na
obszarze rewitalizacji.
Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Integracja przestrzenna i
funkcjonalna obszaru
rewitalizacji.

25.

26.

Miasto
Biłgoraj

Adamów
(pow.
zamojski)

2110 ha

11060 ha

26140

4916

403 ha

1727,79 ha

6768

903

2

2

Uchwała nr
XXVII/256/17
Rady Miasta
Biłgoraj z dnia 31
maja 2017 r.

Uchwała nr
XIX/176/17 Rady
Gminy Adamów z
dnia 31 maja 2017
r.

Urząd Miasta Biłgoraj
Plac Wolności 16
23-400 Biłgoraj

Urząd Gminy Adamów
Adamów 11b
22-442 Adamów

Wyludnianie się miasta. Spadek
liczby urodzeń. Ujemne saldo
migracji. Postępujący proces
starzenia się społeczeństwa.
Wzrost wskaźnika obciążenia
demograficznego. Spadek liczby
osób pracujących w porównaniu
do 2010 roku. Uzależnienie od
pomocy społecznej. Wzrastająca
liczba przestępstw i przypadków
przemocy w rodzinie. Niska
jakość usług zdrowotnych. Brak
miejsc integracji i aktywizacji
osób starszych i osób
niesamodzielnych. Znaczące
bezrobocie, szczególnie wśród
osób po 50. roku życia i osób do
25. roku życia.

Niekorzystne trendy
demograficzne - depopulacja i
starzenie się społeczeństwa.
Problemy zdrowotne ludności.
Bezrobocie (w tym długotrwałe).
Wykluczenie społeczne i
ubóstwo.

Zanieczyszczenie środowiska
spowodowane dużym
natężeniem ruchu
samochodowego (głownie w
osiedlach położonych wzdłuż
dróg wojewódzkich).
Zaniedbane i źle
zagospodarowane tereny
zielone, skwery i parki
miejskie (Park
Nowakowskiego, Skwer
Saski). Niewystarczająca siec
ścieżek i tras rowerowych.
Niedostateczne wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii i
brak świadomości
ekologicznej mieszkańców.

Na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji, jak i w obrębie
pozostałej części gminy
Adamów, nie odnotowano
poważniejszych problemów w
sferze środowiskowej.

Nieodpowiednie
zagospodarowanie
atrakcyjnej turystycznie i
rekreacyjnie doliny Białej
Łady. Mało
reprezentacyjne i złe
zagospodarowane centrum
Miasta – Plac Wolności, ul.
3-Maja i Ul. Kościuszki,
Skwer Saski. Centrum
Miasta - brak nawiązania
do tradycji i kultury
Biłgoraja. Niewystarczająca
liczba i złe standardy
miejsc wypoczynku i
aktywności fizycznej (place
zabaw, siłownie na
powietrzu).

Analiza rozmieszczenia
istniejących na obszarze
rewitalizacji obiektów
podstawowych usług tj.
przedszkoli, szkół,
obiektów ochrony zdrowia
nie wskazuje na brak
dostępu do tychże
obiektów. / W zakresie
poziomu i jakości
świadczonych usług
publicznych widoczne są
problemy i braki. W
szczególności mowa tutaj o
funkcjonujących
placówkach systemu
oświaty. / W obszarze
rewitalizacji
zdiagnozowano również
problemy w zakresie niskiej
jakości terenów
publicznych. W
szczególności mowa tutaj o
terenie przy zalewie w
Jacni.

Bardziej funkcjonalna i
uporządkowana przestrzeń
Śródmieścia służąca
podniesieniu jakości życia i
pracy oraz zwiększona
aktywność społeczna i
zawodowa osób
wykluczonych / Zwiększona
aktywność społeczna
mieszkańców osiedla
Różnówka oraz poprawa
warunków
zamieszkania, wypoczynku i
prowadzenia działalności
gospodarczej

„Ożywić” obszar rewitalizacji
poprzez nadanie mu nowych
funkcji i odbudowania
istniejących, a także realizację
kompleksowych i
zintegrowanych działań,
ukierunkowanych na poprawę
zagospodarowania
przestrzennego, stanu
środowiska przyrodniczego
oraz ożywienie gospodarcze i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji
osób z grup
defaworyzowanych

Tworzenie i rozwijanie miejsc
opieki nad dziećmi, seniorami
oraz osobami
niepełnosprawnymi (m.in.
adaptacja budynków,
doposażenie, organizacja
zajęć). Utworzenie i
prowadzenie centrum
integracji społecznej. Poprawa
estetyki i stanu technicznego
obiektów zlokalizowanych w
centrum miasta. Utworzenie
miejsc spotkań i wypoczynku
dla mieszkańców. Rozwój
podmiotów wsparcia dla
potencjalnych
przedsiębiorców
(poradnictwo ekonomiczne,
prawne, biznesowe) (m.in.
poprzez współprace z PUP i
instytucjami otoczenia
biznesu). Rozwój
budownictwa komunalnego i
socjalnego. Działania na rzecz
poprawy energooszczędności.
Tworzenie atrakcyjnych i
funkcjonalnych terenów
zielonych. Modernizacja i
remonty dróg oraz
chodników.

aktywnie wspierać wszelkie
inicjatywy na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu
z życia społecznego i
obywatelskiego grup
defaworyzowanych / tworzyć
warunki do społecznej i
zawodowej aktywności osób z
grup marginalizowanych /
zmniejszać poziom
uzależnienia od korzystania z
pomocy społecznej /
zorganizować placówki
wsparcia dziennego /
aktywnie wspomagać wszelkie
formy pracy z dziećmi i
młodzieżą nakierowane na
przerwanie cyklu
dziedziczenia ubóstwa /
edukować w zakresie
zarządzania gospodarstwem
domowym / rozwinąć system
usług społecznych na rzecz
osób starszych i
schorowanych / organizować
różnorodne formy aktywności
społecznej, edukacyjnej,
kulturalnej i sportowej osób
starszych oraz
niepełnosprawnych
pozwalających na ich pełne
włączenie w życie społeczne i
obywatelskie / wspieranie
aktywności obywatelskiej na
rzecz przeciwdziałania
negatywnym zjawiskom
społecznym /
zagospodarować zaniedbane i
zdegradowane przestrzenie
publiczne / przywrócić
przestrzeniom publicznym
funkcjonalność i wartość
użytkową / modernizować
istniejącą i rozwijać
infrastrukturę techniczną /
tworzenie warunków do
skutecznej aktywizacji
zawodowej poprzez
wspieranie bezrobotnych i
poszukujących pracy /
tworzenie dogodnych

Rewitalizacja śródmieścia Miasta
Biłgoraj

Utworzenie i funkcjonowanie
Dziennego Domu Pomocy dla
Seniorów w Biłgoraju

Inkubator Organizacji
Pozarządowych

Program asystent rodziny i
koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej
Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni nad zbiornikiem w
Jacni w celu przywrócenia oraz
nadania mu funkcji turystycznorekreacyjnych

Zapewnienie komplementarności
przestrzennej w Programie jest możliwe
dzięki realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, które maja służyć
wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze
stanu kryzysowego. / Program będzie
oddziaływał na obszar zdegradowany we
wszystkich niezbędnych aspektach, tj.:
społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym i
środowiskowym. / Program charakteryzuje
się komplementarnością proceduralnoinstytucjonalna, gdyż posiada system
zarzadzania procesem rewitalizacji, który
pozwoli na efektywne współdziałanie
interesariuszy (w tym niezależnych od siebie
instytucji i podmiotów) oraz będzie
wykorzystywał wzajemnie uzupełniające się i
spójne procedury. / Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne wskazane w Programie są
uzupełnieniem i kontynuacja projektów
zrealizowanych lub planowanych do
realizacji na terenie miasta w latach 20072013, m.in. w oparciu o LPR Miasta Biłgoraj
na lata 2008-2015. / Przedsięwzięcia, które
zostały zapisane w Programie maja
możliwość realizacji przy udziale różnych
źródeł finansowania w tym środków
unijnych.

Rozwój ekonomii społecznej w
Adamowie
RAZEM PRZECIWKO BIERNOŚCI AKTYWNY OBSZAR
REWITALIZACJI - Kompleksowy
program aktywizacji społecznozawodowej mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Zwiększenie dostępności
komunikacyjnej w miejscowości
Adamów

Zaprezentowane w niniejszym dokumencie
przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). Wszystkie z
przedsięwzięć rewitalizacyjnych mają
charakter przekrojowy – realizuje więcej niż
jeden cel i dotyka szeregu aspektów
(społecznych, ekonomicznych,
przestrzennych, środowiskowych,
technicznych). / Program spełnia wymagania
dotyczące komplementarności
przestrzennej. Ze względu na znaczenie tego
obszaru (koncentracja usług) planowana
interwencja nie spowoduje przesunięcia
problemów na inny obszar, a jedynie
zapoczątkuje pozytywne zmiany w
pozostałych sołectwach gminy. /
Przewidziano zarówno przedsięwzięcia
współfinansowane przez sektor prywatny jak
i publiczny, środki osób/podmiotów
indywidualnych, sektora pozarządowego, jak
i środki publiczne – gminne oraz środki
europejskie. / Program obejmuje system
zarządzania procesem rewitalizacji, który
pozwoli na efektywne współdziałanie
interesariuszy, w tym niezależnych od siebie
instytucji i podmiotów.
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warunków prawnoorganizacyjnych do
powstawania i
funkcjonowania małej i
średniej przedsiębiorczości

27.

28.

Poniatowa

Frampol

8454 ha

10845 ha

14570

6209

880 ha

< 2169,12348
ha

4240

1415

-

3

Uchwała nr
XXXV/223/17
Rady Miejskiej w
Poniatowej z dnia
26 maja 2017 r.

Uchwała nr
XXIX/210/17 Rady
Miejskiej we
Frampolu z dnia
30 maja 2017 r.

Urząd Miejski w Poniatowej
ul. Młodzieżowa 2
24-320 Poniatowa

Urząd Miejski we Frampolu
ul. Radzięcka 8
23-440 Frampol

stały spadek liczby mieszkańców;
ujemny przyrost naturalny;
ujemne saldo migracji; spadek
liczby ludności w wieku
przedprodukcyjnym i wzrost
liczby osób w wieku
poprodukcyjnym; stały wzrost
wskaźnika obciążenia
demograficznego; duża liczba
mieszkańców uzależniona od
zasiłków pomocy społecznej;
wzrost liczby rodzin
patologicznych, niezdolnych do
opieki nad dziećmi i dotkniętych
przemocą; kumulacja patologii
społecznych w centrum miasta;
niewystarczająca infrastruktura
opieki i aktywizacji dla seniorów;
niedoinwestowana
infrastruktura szkół
zawodowych; słaba jakość
specjalistycznej opieki
zdrowotnej; mała liczba
ciekawych wydarzeń
aktywizujących mieszkańców;
stosunkowo wysoki wskaźnik
bezrobocia

Tendencja wzrostowa wskaźnika
bezrobocia; W miejscowości
Karolówka ponad 21 procent
osób jest objętych pomocą
społeczną ze względu na
ubóstwo wartość przekracza
ponad 2 krotnie średnią dla
Gminy. Podobnie sytuacja
wygląda w miejscowościach
Wola Kątecka i Sokołówka
Kolonia gdzie osób objętych
pomocą z powodu ubóstwa
wynosi odpowiednio 19,75 % i
16,67 %. Natomiast najwyższy
wskaźnik liczby osób objętych
wsparciem ze względu na
bezrobocie do liczby
mieszkańców osiągnięto w
miejscowościach Sokołówka
Kolonia i Wola Kątecka. / Kolejny
obszar pomiaru negatywnego
zjawiska jakim jest ubóstwo
dotyczy wskaźników
pokazujących zdrowie. Są to
osoby korzystające z pomocy
społecznej ze względu na
niepełnosprawność, długotrwałą
lub ciężką chorobę i alkoholizm.
Występowanie pierwszego
wskaźnika jest najbardziej
intensywne w miejscowości
Karolówka.

powstawanie form o
charakterze antropogennym;
degradacja jakościowa wód;
zmiany obiegu wody i
przyspieszenie odpływu
cieków; odlesienie; zbliżanie
się zabudowy do dolin
rzecznych; odwodnienie wielu
zagłębień w obrębie
wierzchowiny; wylesienie
gminy; brak systemowych
rozwiązań oczyszczania
ścieków komunalnych i
produkcyjnych; eksploatacja
surowców skalnych i brak
rekultywacji; awarie
poprzemysłowe na terenach
byłych Zakładów
Elektromaszynowych EDA
powodujące przedostawanie
się do gleby szkodliwych
substancji; zanieczyszczenie
gruntów spowodowane
transportem samochodowym
oraz występowaniem
wysypisk śmieci;
zanieczyszczenie wody pitnej
przez zakłady przemysłowe;
zanieczyszczenie rzek i
stawów; „niska emisja” na
obszarze wiejskim gminy
spowodowana spalaniem
paliw kopalnych w domowych
kotłowniach; zanieczyszczenia
powietrza spowodowane
dużym natężeniem ruchu
ulicznego; hałas generowany
przez pojazdy samochodowe

wysokie wskaźniki liczby
gospodarstw domowych
posiadających wyroby
azbestowe, ilości wyrobów
azbestowych (w kg) oraz ilości
wyrobów azbestowych (w kg)
przypadających na jednego
mieszkańca danej
miejscowości na terenie
Sokołówki, Pulczynowa i
Komodzianki

brak reprezentacyjnego i
funkcjonalnego centrum
gminy i miasta Poniatowa;
zdegradowane tereny i
obiekty poprzemysłowe na
obszarze Osiedla Stare
Miasto; zła jakość
przestrzeni publicznych
ograniczająca jakość
świadczonych w gminie
usług społecznych; brak
odpowiednio
zagospodarowanych miejsc
spędzania czasu wolnego i
organizacji imprez
integracyjnych dla
mieszkańców;
niewykorzystany budynek
kina, mała liczba seansów;
brak szaletów miejskich;
niewystarczająco
wykorzystany i
zagospodarowany park
miejski; brak
zagospodarowania
zbiorników wodnych

Na obszarze niemal całej
gminy brakuje sieci
kanalizacyjnej. Z wyjątkiem
miejscowości Frampol i
Sokołówka. Również w
odniesieniu do sieci
gazowej, oprócz
miejscowości Frampol i
Sokołówka, teren Gminy
nie jest zgazyfikowany.
Jedynie w miejscowościach
Teodorówka, Wola
Radzięcka i Frampol
zlokalizowane są obiekty
infrastruktury sportowej. /
W gminie, na terenach
wiejskich i miejskich nie ma
przystanków i stacji
kolejowych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i bezrobociu
oraz poprawa jakości życia
mieszkańców i ich wzajemnej
integracji. Ożywienie
gospodarcze i turystyczne
dzięki wykorzystaniu
lokalnych zasobów.
Kształtowanie atrakcyjnych i
funkcjonalnych przestrzeni
publicznych, wyposażonych w
odpowiednią infrastrukturę,
służących zaspokojeniu
potrzeb mieszkańców i
przedsiębiorców. Poprawa
jakości środowiska
przyrodniczego i
wykorzystanie jego potencjału
do rozwoju społecznogospodarczego

Wspieranie rozwoju dzieci i
młodzieży na terenach
rewitalizacji; Aktywizacja i
integracja społeczności
lokalnych powodująca wzrost
uczestnictwa mieszkańców w
życiu publicznym i
kulturalnym oraz wzrost
kapitału społecznego;
Wspieranie działań służących
poprawie środowiska
naturalnego; Poprawa stanu
infrastruktury technicznej
oraz przestrzeni służącej
rewitalizacji; Poprawa
warunków życia osób
starszych, schorowanych,
niepełnosprawnych i
samotnych oraz ich integracja
ze środowiskiem;
Zmniejszenie skali bezrobocia
i ubóstwa; Wsparcie rozwoju i
umacniania więzi rodzinnych
w tym poprawa warunków
życia osób z rodzin
dysfunkcyjnych

zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa (monitoring,
większa liczba partoli policji);
tworzenie i rozwój żłobków i
klubów malucha; tworzenie
dziennych domów opieki i
rehabilitacji dla seniorów i
osób niepełnosprawnych;
promocja przedsiębiorczości i
postaw przedsiębiorczych
wśród mieszkańców;
tworzenie podmiotów
wspierających potencjalnych
przedsiębiorców
(poradnictwo ekonomiczne,
prawne, biznesowe);
tworzenie warunków do
prowadzenia działalności
gospodarczej (lokale do
wynajęcia, uzbrojone tereny
inwestycyjne, inkubator
przedsiębiorczości);
utworzenie
reprezentacyjnego centrum
gminy Poniatowa; poprawa
estetyki i stanu technicznego
obiektów zlokalizowanych w
centrum gminy; utworzenie
stałego targowiska;
organizacja szkoleń i kursów
w zakresie postaw
ekologicznych mieszkańców;
wykorzystanie terenów
leśnych i wodnych;
utworzenie miejsc spotkań i
wypoczynku blisko natury dla
mieszkańców i turystów
Wydzielenie przestrzeni dla
młodzieży. / Wsparcie
seniorów innowacyjne
działania z zakresu kultury,
sztuki. Wzmocnienie
infrastruktury i oferty działań
prozdrowotnych i
rehabilitacyjnych, wsparcie
osób niepełnosprawnych,
popularyzacja postaw
zaangażowania społecznego
realizowana za pomocą
działań projektowych i
inicjatyw oddolnych. /
Edukacja oraz promowanie
postaw prośrodowiskowych /
Integracja
międzypokoleniowa. /
Działania edukacyjne (w tym
szkolenia zawodowe),
informacyjne oraz wsparcie
techniczne w ubieganiu się o
środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub
udział w projektach unijnych
szkoleniowych i doradczych.
Prowadzenie terapii rodzinnej
i specjalistycznego
poradnictwa; wspieranie
inicjatyw lokalnych na rzecz
rodzin; zwiększenie zakresu
wsparcia społecznego rodzin;
kształtowanie właściwych
postaw rodzicielskich przez
szkołę (pedagogizacja
rodziców); współpracę
różnych instytucji w zakresie
diagnozowania warunków
życia rodziny i organizowania
działań pomocowych.

Utworzenie strefy kultury szansą
na zwiększenie aktywnego
udziału mieszkańców w
przedsięwzięciach kulturalnych

Poniatowa – kraina zdrowego
oddechu

Utworzenie klubu seniora w
Poniatowej

Spółdzielnia socjalna szansą na
aktywizację osób wykluczonych
społecznie poprzez pracę, a nie
roszczenia

Program będzie oddziaływał przede
wszystkim na fragmenty miasta dotknięte
kryzysem, jednak ze względu na to, iż zasięg
oddziaływania wielu przedsięwzięć wykracza
poza obszar rewitalizacji, a ich realizacja
stanowi odpowiedź na oczekiwania
wszystkich mieszkańców gminy, program
rewitalizacji wpływał będzie na całą gminę i
jej mieszkańców. / LPR będzie oddziaływał
na obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach: społecznym,
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym,
technicznym i środowiskowym. / Program
obejmuje system zarządzania procesem
rewitalizacji, który pozwoli na efektywne
współdziałanie interesariuszy, w tym
niezależnych od siebie instytucji i
podmiotów. / Zidentyfikowane projekty
inwestycyjne i nieinwestycyjne stanowią
kontynuację zrealizowanych już
przedsięwzięć, zarówno tych wspartych ze
środków unijnych, jak i tych realizowanych
przy udziale środków krajowych. / Projekty,
które zostały zapisane w Programie mogą
zostać zrealizowane przy udziale różnych
źródeł finansowania, w tym środków
unijnych.

Zagospodarowanie Rynku we
Frampolu

Adaptacja byłej przychodni
zdrowia we Frampolu na
Centrum Organizacji
Pozarządowych

Projekty mieszkańców na
wykorzystanie infrastruktury
świetlicy w Korytkowie Małym Klub Seniora

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności jest dojrzała
partycypacja społeczna. Partycypacja
społeczna realizowana powinna być z
wykorzystaniem co najmniej form
wskazanych w ustawie. Dla zapewnienia
powodzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wskazane jest jednak rozważenie także
innych, możliwych form współpracy
pomiędzy interesariuszami, takich jak
spotkania, warsztaty, imprezy
okolicznościowe, itp. Kolejnym
mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jak i
pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami
jest funkcjonowanie jednostki koordynującej
przedsięwzięcia rewitalizacyjne na danym
obszarze (tzw. operatora rewitalizacji).

Czas na pracę
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29.

30.

Urzędów

Trzydnik
Duży

11906 ha

10391 ha

9415

6552

24,308 ha

1612 ha

529

994

-

2

Uchwała nr
XXXVIII/254/17
Rady Miejskiej w
Urzędowie z dnia
9 czerwca 2017 r.

Uchwała nr
XXV/172/2017
Rady Gminy
Trzydnik Duży z
dnia 26 maja 2017
r.

Urząd Miejski w Urzędowie
ul. Rynek 26
23-250 Urzędów

Urząd Gminy Trzydnik Duży
Trzydnik Duży 59A
23-230 Trzydnik Duży

Zmniejszająca się liczba
mieszkańców gminy; ujemny
przyrost naturalny; postępująca
niekorzystna struktura wiekowa
mieszkańców; Zmniejszająca się
liczba uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych;
Uczęszczanie dzieci i młodzieży w
wieku szkolnym do szkół
zlokalizowanych poza terenem
gminy (wskaźnik skolaryzacji
brutto: 78,49 w szkołach
podstawowych, 94,56 w szkołach
gimnazjalnych); Rosnąca liczba
przestępstw i spadek ich
wykrywalności; Trudna sytuacja
osób młodych na lokalnym rynku
pracy; Zwiększający się odsetek
osób długotrwale bezrobotnych

Wysoki poziom bezrobocia w
Gminie jest zjawiskiem
szczególnie niepokojącym, ma
bowiem bezpośredni wpływ na
poziom rozwoju gospodarczego
oraz bezpieczeństwa socjalnego
jego mieszkańców. Szczególnie
dokuczliwe jest długotrwałe
pozostawanie bez pracy,
prowadzące do skrajnego
ubóstwa

Przyczyną zanieczyszczeń wód
powierzchniowych są ścieki
bytowo-gospodarcze,
zanieczyszczenia rolnicze,
komunikacyjne, przemysłowe
i deszczowe. Stanowią one
duże zagrożenie dla wód nie
tylko powierzchniowych.
Problemem są również
zanieczyszczenia rolnicze,
które powstają w wyniku
spłukiwania i ługowania gleb
użytkowanych rolniczo.
Źródłem zanieczyszczeń może
być niewłaściwe
magazynowanie obornika,
gnojowicy i gnojówki oraz ich
nieodpowiednie
wykorzystanie rolnicze. W
Gminie Urzędów poza
zanieczyszczeniami powietrza
napływającymi na jej teren z
terenów ościennych
największy udział w
zanieczyszczeniu powietrza
ma emisja powierzchniowa i
w mniejszym stopniu emisja
liniowa.

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

Zły stan dróg (43,64% o
nawierzchni twardej,
56,36% dróg o nawierzchni
gruntowej); Brak terenów
inwestycyjnych w gminie;
Przeciętny stan
wyposażenia lokali
mieszkalnych w urządzenia
techniczno-sanitarne (w
wodociąg wyposażonych
było 92,6% mieszkań, w
łazienki - 72,1%, natomiast
w centralne ogrzewanie
68,7%); Braki wyposażenia
i stan pojazdów w
jednostkach OSP;
Występowanie łącz
internetowych o niskiej
przepustowości

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

Poprawa atrakcyjności i
funkcjonalności infrastruktury
technicznej i przestrzeni
publicznych na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości społecznej;
Wzrost stopnia aktywności
społecznej i gospodarczej;
środowisk marginalizowanych
i dysfunkcyjnych;
Wzmocnienie bezpieczeństwa
publicznego, środowiskowego
i ekologicznego

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej Gminy;
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy; Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/ środowiskowej

Przebudowa, remont,
modernizacja
zdegradowanych budynków
wraz z zagospodarowaniem
terenu funkcjonalnie
związanego z obiektem;
Roboty restauratorskie i
konserwatorskie budynków
znajdujących się w rejestrze
zabytków; Modernizacja
zasobu komunalnego;
Adaptacja budynków na cele
społeczne; Rozwój
infrastruktury kulturalnej;
Rozwój infrastruktury
edukacyjno-wychowawczej;
Rozwój infrastruktury ochrony
zdrowia i pomocy społecznej;
Rozwój infrastruktury
rekreacyjno-wypoczynkowej;
Rozwój infrastruktury
drogowej; Rozwój gospodarki
wodno-ściekowej; Poprawa
stanu zagospodarowania i
jakości przestrzeni
publicznych

Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom społecznym,
kultury, rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony

Realizacja działań animacyjnych
włączających społeczność lokalną
w proces rewitalizacji dotyczących kształtowania
postaw społecznych i włączenia
lokalnej społeczności w działania
rewitalizacyjne - plenery,
warsztaty architektoniczne itp.

Zagospodarowanie wałów
urzędowskich

Budowa siłowni zewnętrznej w
obszarze przyległym do boisk
sportowych

Utworzenie spółdzielni socjalnej
zajmującej się prowadzeniem
działalności usługowej
(turystycznej) w oparciu o
utworzoną infrastrukturę
przystani kajakowej (wynajem,
usługi turystyczne)
Rozbudowa Gminnego Ośrodka
Kultury

Wymiana dachu na budynku
Publicznego Gimnazjum,
docieplenie ścian, wymiana
części stolarki okiennej

Rozbudowa przedszkola

Uporządkowanie i
zagospodarowanie placu w
centrum miejscowości w celu
nadania funkcji użytkowych –
społecznych

Projekty przewidziane dla wyznaczonego w
gminie Urzędów obszaru rewitalizacji mają
na celu oddziaływanie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach), wzajemnie się
dopełniają, co implikuje efekt synergii
pomiędzy nimi. / Wybrane do realizacji
przedsięwzięcia rewitalizacyjne dopełniają
się tematycznie, sprawiając, że program
rewitalizacji będzie oddziaływał na
wyznaczony obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym,
technicznym i środowiskowym). / Realizacja i
monitorowanie założeń programowych
niniejszego dokumentu oparta będzie o
strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w
Urzędowie. / Program zachowuje ciągłość
programową, a szczegółowy dobór
projektów jest efektem krytycznej oceny
oraz sformułowania wniosków na temat
dotychczasowego (w kontekście
zaangażowania środków wspólnotowych,
szczególnie w ramach polityki spójności
2007-2013) sposobu wspierania procesów
zaangażowanych społecznie. / Planowane
projekty rewitalizacyjne opierają się na
uzupełnianiu i łączeniu wsparcia ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego, z wykluczeniem ryzyka
podwójnego dofinansowania.

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach), poszczególne
projekty rewitalizacyjne wzajemnie się będą
dopełniały przestrzennie i zachodził będzie
między nimi efekt synergii. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Programu
odpowiada Wójt Gminy Trzydnik Duży oraz
Rada Rewitalizacji - podmiot powołany w
formie zarządzenia Wójta Gminy na okres
realizacji projektu. / Program zapewnia
ciągłość realizowanych od kilku lat działań na
terenie Gminy, wyrażającą się we wpisaniu
projektów w dokonane inwestycje w
poprzednim okresie programowania. / Do
realizacji założonych projektów
rewitalizacyjnych w Programie zostaną
wykorzystane wszelkie wielofunduszowe
źródła finansowania w kontekście polityki
spójności 2014-2020 (EFRR, EFS, FS) oraz
innych dostępnych na terenie Gminy
funduszy z wykluczeniem ryzyka
podwójnego dofinansowania.
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31.

32.

33.

Rejowiec
Fabryczny

Janów
Lubelski

Kraśnik

1434,86
ha

17824 ha

2610 ha

4444

16714

35233

207,05 ha

146,8

42,66 ha

800

4947

1050

-

-

-

Uchwała nr
XXXVIII/131/17
Rady Miasta
Rejowiec
Fabryczny z dnia
22 czerwca 2017
r.

Uchwała nr
XXXIV/263/17
Rady Miejskiej w
Janowie
Lubelskim z dnia
26 maja 2017 r.

Uchwała nr
XXXIX/359/2017
Rady Miasta

Uchwała nr XLIII/145/17
Rady Miasta Rejowiec
Fabryczny z dnia 12
października 2017 r.

Urząd Miasta Rejowiec
Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

Urząd Miejski w Janowie
Lubelskim
Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

Bezrobocie, ubóstwo,
wykluczenie społeczne

Systematyczny spadek liczby
ludności; ujemne saldo migracji i
przyrost naturalny; starzenie się
społeczeństwa; wysoka stopa
bezrobocia

starzejące się społeczeństwo;
obniżająca się liczba
mieszkańców; brak miejsc
spotkań, integracji seniorów;

W sferze środowiskowej w
oparciu o wskaźniki masy
wyrobów zawierających
azbest (eternit) oraz poziom
tzw. niskiej emisji, stany
kryzysowe zdiagnozowano dla
jednostek I-IV.

Na terenie Gminy Janów
Lubelski stwierdzono
przekroczenie poziomu stężeń
warunkujących ochronę
zdrowia dla pyłu PM10. Tym
samym obszar został
oznaczony klasą C
charakteryzującą się:
zanieczyszczeniem powietrza
o stężeniu powyżej poziomu
dopuszczalnego
powiększonego o margines
tolerancji

zaśmiecenie przestrzeni;
niewystarczająca ilość
kontenerów na popiół i
odpady organiczne (zielone);

W sferze przestrzennofunkcjonalnej dotknięte
kryzysem są jednostki
analityczne I-IV oraz VI.
Taki stan rzeczy ma swoje
źródło w procesach
urbanizacyjnych tych
terenów. Standardy
jakościowo-użytkowe
obowiązujące w latach 5060-tych (jednostki I-IV i VI)
nie przystają do zespołów
zabudowy powstających w
latach 80-tych i później
(jednostka V).

Niekorzystny jest fakt, iż
baza mieszkaniowa gminy
jest w znacznym stopniu
przestarzała i wymaga
modernizacji, ze względu
na to, że większość
mieszkań na badanym
obszarze powstała w latach
1945-1970, kiedy
technologia w zakresie
należytego
wykorzystywania energii
cieplnej i przystosowania
mieszkań do potrzeb
użytkowych nie była
jeszcze na tyle rozwinięta,
aby zapewnić efektywność
energetyczną.

zły stan techniczny
infrastruktury drogowej
(wraz z infrastrukturą
techniczną), w tym

Włączenie społeczne –
odbudowa prestiżu obszaru,
aspiracji i kompetencji
społecznych mieszkańców;
Pobudzenie aktywności
gospodarczej obszaru i
poprawa sytuacji
mieszkańców na rynku pracy;
Uporządkowana, funkcjonalna
i przyjazna mieszkańcom
przestrzeń publiczna;
Poprawa standardów
technicznych i estetycznych
budynków mieszkalnych i
infrastruktury technicznej w
obszarze rewitalizacji

Poprawa poziomu jakości
życia, bezpieczeństwa
mieszkańców z obszaru
rewitalizacji, poprzez rozwój
aktywności i integracji
społecznej oraz wspieranie
włączenia społecznego wraz z
poprawą dostępności usług
publicznych.(sfera społeczna);
Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości na
obszarze rewitalizacji oraz
podniesienie poziomu
aktywności gospodarczej
mieszkańców (sfera
gospodarcza); Kształtowanie
przestrzeni obszaru
rewitalizacji zgodnie z
wymogami ładu
przestrzennego oraz
zapewnienie wysokiej jakości i
dostępności infrastruktury
technicznej, komunikacyjnej i
społeczno-gospodarczej (sfera
przestrzennoinfrastrukturalna); Poprawa
stanu technicznego oraz
efektywności energetycznej
budynków użyteczności
publicznej i zasobów
mieszkaniowych (sfera
techniczna); Ochrona i
poszanowanie środowiska
przyrodniczego oraz
racjonalne korzystanie z
zasobów naturalnych na
obszarze rewitalizacji (sfera
środowiskowa).
Wysoki standard i jakość życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji; Wzrost
wykorzystania potencjału

środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.
przedsięwzięcia integrujące
społeczność obszaru
rewitalizacji ze społecznością
całego miasta; inicjowanie i
wspieranie miejscowych
aktywności społecznych,
przejmowania
odpowiedzialności za kwestie
społeczne i relacje
międzyludzkie; tworzenie
warunków do podejmowania
działalności gospodarczej i
tworzenia podmiotów
ekonomii społecznej z
udziałem bezrobotnych
mieszkańców obszaru
rewitalizacji; udostępnianie
obiektów poprzemysłowych
dla MŚP i przedsiębiorców do
rewitalizacji, adaptacji i
modernizacji w celu
rozwijania działalności
gospodarczej i tworzenia
nowych miejsc pracy;
rewitalizacja, modernizacja i
uporządkowanie przestrzeni
publicznej w celu
dostosowania jej do pełnienia
funkcji integrujących i
aktywizujących środowisko;
unowocześnienie i poprawa
funkcjonalności
wewnętrznego układu
komunikacyjnego i
dostępności obszaru do
zewnętrznej sieci drogowej;
wymiana i rozbudowa sieci
infrastruktury technicznej
(wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej,
oświetlenia ulicznego itp.);
wyposażenie wielorodzinnych
budynków mieszkalnych w
instalacje wod-kan i grzewcze

Modernizacja budynku NZOZ w
celu dostosowania do potrzeb
osób starszych i
niepełnosprawnych wraz z
wyposażeniem w sprzęt
medyczno-diagnostyczny

Poprawa warunków i jakości
życia mieszkańców budynku
mieszkalnego Wspólnoty
Mieszkaniowej Chełmska 107 w
obszarze rewitalizacji

Budowa bezpiecznego ciągu
pieszego przy ulicy Cementowej

Rewitalizacja przestrzeni
publicznej dawnego placu
dworcowego

Między projektami zachodzi efekt synergii,
ponieważ wszystkie dotyczą działań w
przestrzeniach na obszarze rewitalizacji. /
Komplementarność problemowa
przedsięwzięć rewitalizacyjnych polega na
ich dopełnianiu tematycznym, i wzajemnym
powiązaniu co oznacza, iż realizowane
projekty będą oddziaływać ́ na rozwój
obszaru rewitalizacji w każdej sferze. /
Finansowanie zaprojektowanych do
realizacji przedsięwzięć zaplanowano
zgodnie z zasadą dodatkowości, przy
wykorzystaniu środków z funduszy
strukturalnych, programów krajowych, a
także środków własnych wnioskodawców. /
Operatorem programu rewitalizacji jest
Burmistrz Miasta, ze szczególną rolą
Pełnomocnika ds. rewitalizacji. / W
poprzedniej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej, tj. w latach 2007-2013, Miasto
realizowało działania w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla miasta Rejowiec
Fabryczny na lata 2009-2015.

Utworzenie podmiotu Spółdzielni
socjalnej do zarządzania i obsługi

Ożywienie Rynku szansą na
rozwój lokalnej aktywności „Stary Rynek – nowe serce
miasta”; Wsparcie aktywizacji
i integracji społecznej
mieszkańców w obszarze
rewitalizacji; Rozwój usług
wsparcia na obszarze
rewitalizacji - „Aktywne
Włączenie Naszą Szansą”;
Aktywne zarządzanie
potencjałem gospodarczym w
obszarze rewitalizacji „Janowska Synergia”;
Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców, funkcjonalności
przestrzeni publicznych i
efektywności gospodarki
energetycznej sposobem na
podniesienie jakości życia
mieszkańców; Zielone
przestrzenie publiczne
miejscem rozwoju życia
społeczno-kulturowego oraz
wizytówką Miasta Janów;
Poprawa usług zdrowotnych

Działania na rzecz zwiększenia
aktywności i integracji społecznej
mieszkańców - utworzenie
miejsca spotkań i działania dla
organizacji pozarządowych

Utworzenie Dziennego Domu dla
Seniorów Senior +

Projekty wzajemnie się uzupełniają i
odpowiadają na problemy mieszkańców
obszaru i w założeniu oddziałują w sposób
skoncentrowany i kompleksowy. /
Realizowane projekty będą oddziaływać na
wzrost centrum miasta w sferze społecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej i środowiskowej. / Przewidziano
niezbędne ramy dla efektywnego
współdziałania instytucji i podmiotów oraz
wzajemnej koordynacji ich działań. /
Komplementarność międzyokresowa
projektów rewitalizacyjnych ujętych w
niniejszym LPR polegać będzie na
kontynuacji działań zapoczątkowanych w
poprzednim okresie programowania. /
Program przygotowano z zachowaniem
komplementarności źródeł finansowania, tak
aby projekty i przedsięwzięcia opierały się na
umiejętności łączenia prywatnych i
publicznych źródeł finansowania i
uzupełniania wsparcia z różnych środków
takich jak EFRR, EFS, FS przy jednoczesnej
eliminacji ryzyka podwójnego finansowania.

Utworzenie terenów pod rozwój
przedsiębiorczości przy ul.
Sienkiewicza wraz z
zagospodarowaniem otoczenia

Wspieranie działań na rzecz
rozszerzenia oferty wsparcia
dla przedsiębiorców. /
Rozwijanie systemu

Przebudowa zespołu budynków
przy ul. Kościuszki
Odnowiony rynek Starego Miasta
nowym sercem Kraśnika

Komplementarność przestrzenna
planowanych przedsięwzięć została
zapewniona poprzez skupienie wybranych
do realizacji projektów na obszarze
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Kraśnik z dnia 10
maja 2017 r.

34.

Krynice

7358 ha

3409

741 ha

692

2

Uchwała nr
XXV/166/2017
Rady Gminy
Krynice z dnia 29
maja 2017 r.

zjawisko ubóstwa – duża liczba
mieszkańców korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej;
duża liczba osób bezrobotnych;
wysokie zagrożenie
przestępczością; zbyt mała ilość
obiektów kulturalnych w Starym
Kraśniku i niewykorzystany
amfiteatr w Starym Kraśniku –
bardzo ograniczona oferta
kulturalna, na terenie Starego
Kraśnika; duże dysproporcje
między Starym Kraśnikiem a
Kraśnikiem Fabrycznym w
zakresie oferty kulturalnej i
rekreacyjnej (na korzyść Kraśnika
Fabrycznego); słabo
funkcjonująca komunikacja:
samorząd –
mieszkańcy/mieszkańcysamorząd; niski poziom integracji
społecznej; niski poziom
aktywności społecznej znacznej
części mieszkańców; duża ilość
osób potrzebujących i
korzystających z pomocy
społecznej; wysokie zagrożenie
przestępczością; ograniczony
dostęp do kultury; niska
świadomość historycznej
wartości zabudowy w obszarze
Rynku; brak zajęć dla dzieci i
kółek rozwijających
zainteresowania; brak
infrastruktury brak lokalu dla
osób aktywnych w dziedzinie
kulturalnej; brak kół
zainteresowań, gier stolikowych
dla osób starszych; brak imprez i
wydarzeń kulturalnych
przyciągających mieszkańców z
dziećmi; brak bezpłatnych
pomieszczeń dla aktywnych
seniorów; wykluczenie
informatyczne starszych; brak
oferty kulturalnej i
gastronomicznej

Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice

Wysokie bezrobocie (na terenie
Gminy nie ma zlokalizowanych
zakładów przemysłowych ani
ośrodków miejskich, a do
głównych pracodawców należą
urzędy, szkoły i inne publiczne
instytucje. Ze względu na typowo
rolniczy charakter Gminy
Krynice, na jej obszarze
występuje zjawisko bezrobocia
ukrytego, gdzie dominuje
nieefektywne, małoobszarowe
rolnictwo z niskim poziomem
produkcji towarowej i
nadmiarem rąk do pracy);
bezrobocie powoduje obniżenie
standardu życia, utratę własnej
godności, poczucie odrzucenia
przez społeczeństwo. Jest
bezpośrednią przyczyną
następujących zjawisk:
alkoholizmu, przemocy,
ubóstwa. Wszystko to zakłóca
prawidłowe funkcjonowanie
rodziny

spalanie śmieci w prywatnych
kotłowniach; niska estetyka
przestrzeni publicznej; zbyt
duży hałas będący wynikiem
ruchu samochodów na rynku

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

chodników dla pieszych;
zdegradowane tereny
zieleni - niska estetyka;
uciążliwa organizacja ruchu
w Rynku; zbyt mała liczba
bezpłatnych miejsc
postojowych i
parkingowych (szczególnie
w okolicach Rynku);
przestarzała sieć
wodociągowa;
niedostatecznie rozwinięta
infrastruktura rekreacyjna;
chaos reklamowy;
niefunkcjonalna przestrzeń
przy Rondzie; niska
funkcjonalność
infrastruktury komunikacji
publicznej (dworzec
autobusowy, przystanki);
zła jakość techniczna
istniejącej infrastruktury
rekreacyjnej (np. ścieżki
rowerowe);
niedostatecznie rozwinięta
infrastruktura rekreacyjna
(m.in. dla młodzieży); brak
połączenia wzgórza
Zamkowego z parkiem
Jordanowskim; utrata
funkcji wzgórza
zamkowego – utrata
wartości historycznej,
walorów widokowych; zbyt
restrykcyjne ograniczenia
konserwatorskie;
niewykorzystana
przestrzeń miasta

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

gospodarczego obszaru
rewitalizacji; Zapewnienie
atrakcyjnej i wysokiej jakości
środowiska naturalnego;
Przestrzeń publiczna
spełniająca potrzeby
mieszkańców obszaru
rewitalizacji; Wysoki standard
i funkcjonalność obiektów
budowlanych, w tym o
przeznaczeniu
mieszkaniowym; Wysoki
standard i jakość życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji; Wzrost
wykorzystania potencjału
gospodarczego obszaru
rewitalizacji; Zapewnienie
atrakcyjnej i wysokiej jakości
środowiska naturalnego;
Przestrzeń publiczna
spełniająca potrzeby
mieszkańców obszaru
rewitalizacji; Wysoki standard
i funkcjonalność obiektów
budowlanych, w tym o
przeznaczeniu
mieszkaniowym

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej Gminy;
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy; Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/ środowiskowej

monitoringu wizyjnego. /
Uruchamianie i wspieranie
działania instytucji kultury
(Dom Kultury, galeria sztuki). /
Rozwijanie oferty spędzania
wolnego czasu skierowanej do
różnych grup odbiorców. /
Podnoszenie jakości usług
społecznych dla seniorów
poprzez zastosowanie
nowatorskich rozwiązań i
zwiększenie atrakcyjności
oferty. / Tworzenie
przyjaznych warunków do
rozwoju nowych firm oraz
różnych form
samozatrudnienia. /
Współpraca z
przedsiębiorcami w zakresie
promocji gospodarczej
miasta. / Budowa marki
miasta i kreowanie
produktów lokalnych. /
Poprawa warunków
prowadzenia działalności
gospodarczej, zwłaszcza dla
firm tworzących nowe
miejsca pracy. / Promocja i
bezpieczne udostępnianie
dziedzictwa przyrodniczego
mieszkańcom i turystom. /
Zwiększanie stopnia
wykorzystania OZE. /
Systematyczna poprawa
utrzymania porządku i
czystości w przestrzeniach
publicznych. / Rozwijanie
infrastruktury wodnokanalizacyjnej. / Przebudowa i
modernizacja istniejącej
infrastruktury komunikacyjnej
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. /
Porządkowanie i zwiększanie
estetyki przestrzeni
publicznej. / Opracowywanie i
aktualizacja dokumentów
planistycznych wspierających
rozwój obszaru
zdegradowanego. /
Modernizacja obiektów i
urządzeń użyteczności
publicznej, oraz mieszkalnych
wielorodzinnych, w tym
zastosowanie
energooszczędnych źródeł
energii. / Poprawa stanu
technicznego i zabezpieczeń
obiektów zabytkowych. /
Budowa toalet miejskich.
Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom społecznym,

Przystanek Kraśnik Miasto
Kraśnik
Modernizacja – remont sali
gimnastycznej przy ZPO nr 1

Uporządkowanie i
zagospodarowanie terenów
publicznych nad zalewem
Zagospodarowanie Parku w
Krynicach
Zagospodarowanie obiektu
remizo-świetlicy jako Centrum
Integracji Społecznej oraz
zagospodarowanie na cele
społeczne budynku po starej
aptece i budynku świetlicy
wiejskiej w Krynicach
Aktywizacja zawodowa

przeznaczonym do rewitalizacji. / Projekty
planowane do realizacji są wzajemnie ze
sobą powiązane i stanowią kompleksową
odpowiedź na zdiagnozowane w pięciu
sferach tematycznych zróżnicowane
problemy. / Jednym z elementów Programu
jest system zarządzania programem wraz z
założeniami monitorowania rezultatów i
sposobami wdrażania korekt w
realizowanych działaniach. / Tak, jak LPR
Miasta Kraśnik na lata 2017-2023 zakłada
płynną kontynuację działań Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na
lata 2007-2015 w takim zakresie, w jakim
poprzedni LPR zmierzał do poprawy szans na
wszechstronny rozwój lokalny, tak obecnie
zakładane komplementarne działania,
skierowane na osiągnięcie wspólnego celu,
wykazują ciągłość programową w
odniesieniu do wcześniejszych
długofalowych działań rewitalizacyjnych. /
Lokalny Program Rewitalizacji przygotowano
z zachowaniem komplementarności źródeł
finansowania, tak aby projekty i
przedsięwzięcia opierały się na umiejętności
łączenia prywatnych i publicznych źródeł
finansowania i uzupełniania wsparcia z
różnych środków takich jak EFRR, EFS, FS
przy jednoczesnej eliminacji ryzyka
podwójnego finansowania.

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach), poszczególne
projekty rewitalizacyjne wzajemnie się będą
dopełniały przestrzennie i zachodził będzie
między nimi efekt synergii. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Programu
odpowiada Wójt Gminy Krynice oraz Komitet
Rewitalizacji - podmiot powołany w formie
zarządzenia Wójta Gminy na okres realizacji
projektu. / Program zapewnia ciągłość
realizowanych od kilku lat działań na terenie
Gminy, wyrażającą się we wpisaniu
projektów w dokonane inwestycje w
poprzednim okresie programowania. / Do
realizacji założonych projektów
rewitalizacyjnych w Programie zostaną
wykorzystane wszelkie wielofunduszowe
źródła finansowania w kontekście polityki
spójności 2014-2020 (EFRR, EFS, FS) oraz
innych dostępnych na terenie Gminy
funduszy z wykluczeniem ryzyka
podwójnego dofinansowania.
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kultury, rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.

35.

36.

Krasnobród

Piaski

12689 ha

17147 ha

7207

10520

251 ha

3035 ha

2154

3135

-

3

Uchwała nr
XXVII/176/17
Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie z
dnia 23 maja 2017
r.

Uchwała nr
XXXV/262/2017
Rady Miejskiej w
Piaskach z dnia 26
maja 2017 r.

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobród

Wskaźniki obciążenia
demograficznego wskazują na
niekorzystną sytuację gminy
Krasnobród w porównaniu z
powiatem zamojskim,
województwem lubelskim i
Polską. Bezrobocie i wysoki
odsetek gospodarstw
korzystających z pomocy
społecznej.

Urząd Miejski w Piaskach
ul. Lubelska 77
21-050 Piaski

spadek liczby ludności na
obszarze gminy; rozproszenie
ludności na obszarze gminy; brak
utożsamiania się z miejscem
zamieszkania; ujemne wartości
przyrostu naturalnego; spadek
liczby ludności w wieku
przedprodukcyjnym i wzrost
liczby ludności w wieku
produkcyjnym; niekorzystne
prognozy demograficzne;
znaczna liczba osób korzystająca
z pomocy społecznej to osoby
przedziale wiekowym 18-65 lat;
najczęstszymi powodami
korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej są: ubóstwo,
bezrobocie oraz bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego;
wzrost zagrożenia patologiami
społecznymi; koncentracja osób
z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym na
terenie miasta Piaski
(w tym ludność romska); brak
liderów lokalnych; brak
wystraczającej liczby przedszkoli;
brak miejsc spotkań i integracji
społecznej lokalnej w
sołectwach: Bystrzejowice
Drugie, Giełczew; zmniejszająca
się liczba uczniów w szkołach
podstawowych i gimnazjach;

Jeśli chodzi o powierzchnię
materiałów zawierających
azbest na terenie gminy
zinwentaryzowano łącznie 3
320 972 kg materiałów
zawierających materiałów
szkodliwych, z czego 718 758
kg (21,6% materiałów
zawierających azbest w
gminie Krasnobród), w tym 2
272 707 azbestu.

skażenie gleb wynikające z
nadmiernego nawożenia;
negatywne skutki działalności
przemysłowej na warunki
aerosanitarne i jakość gleb
biogazowni rolniczej w
Siedliszczkach oraz Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w
Piaskach; zły stan wód
powierzchniowych
zakwalifikowanych do IV A
klasy czystości; niewielki
odsetek obszarów prawnie
chronionych, wpływających
na małą atrakcyjność
przyrodniczą i ograniczenie
dla rozwoju turystyki; duże
zanieczyszczenie środowiska
przyrodniczego spowodowane
przebiegiem drogi
ekspresowej S12/S17;
zagrożenie występowania
deficytów wody, niska emisja,
braki w infrastrukturze
kanalizacyjnej; oparcie
systemu ogrzewania
budynków na kotłach
węglowych, co negatywnie
wpływa na emisję CO2 i jakość
powietrza w gminie.

Stan techniczny
nawierzchni dróg na
terenie gminy oceniany
jest jako średni lub poniżej
średniego. Istniejący układ
drogowy wymaga poprawy
nawierzchni. Duża część
dróg gminnych to drogi
gruntowe, złej jakości,
m.in. z powodu rosnącego
natężenia ruchu
związanego z napływem
turystów. Drogi bitumiczne
są często w złym stanie
technicznym. / „Na
obszarze Gminy
Krasnobród nie występuje
komunalna sieć
ciepłownicza. Gospodarka
cieplna bazuje na
indywidualnych źródłach
ciepła opalanych paliwami
stałymi lub gazem. / Na
podstawie diagnozy stanu
aktualnego zasobów
mieszkaniowych w Gminie
Krasnobród można
stwierdzić, że duży udział w
strukturze stanowią
budynki charakteryzujące
się niezbyt dobrym stanem
technicznym, niskim
stopniem
termomodernizacji, a
częściowo brakiem
instalacji centralnego
ogrzewania.

niski potencjał turystycznorekreacyjny ze względu na
niewielką powierzchnię
obszarów chronionych;
przerwanie spójnej sieci
osadniczej w wyniku
budowy drogi ekspresowej,
co w konsekwencji
powoduje zacieranie się
więzi sąsiedzkich;
ingerencja w krajobraz
wynikająca z zastosowania
ekranów akustycznych oraz
duże rozdrobnienie pól
uprawnych szczególnie w
obrębie
nowoprzebudowanych
dróg krajowych; problemy
mieszkańców z dojazdem
do posesji, szczególnie tych
położonych przy drogach
ekspresowych;
niezadawalający stan
zagospodarowania
przestrzennego przestrzeni
publicznych obszarów
gminy

Działania na rzecz włączenia
społecznego; Ochrona
dziedzictwa kulturowego wraz
z rewitalizacją infrastruktury
miejskiej

Aktywizacja mieszkańców
mająca na celu
przeciwdziałanie bezrobociu i
walkę z ubóstwem; Rozwój
infrastruktury społecznej
wspomagającej rynek pracy;
Ochrona dziedzictwa
kulturowego; Poprawa
bezpieczeństwa lokalnej
społeczności poprzez
uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
publicznej

Integracja społeczności
lokalnej, racjonalne
kształtowanie przestrzeni oraz
zapewnienie dostępności do
infrastruktury służącej
zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców; Funkcjonalna i
estetyczna przestrzeń
tworząca warunki do
zamieszkania, rekreacji i
wypoczynku społeczności
lokalnej, a także do rozwoju
aktywności gospodarczej;
Otwarta i zagospodarowana
przestrzeń dla potrzeb
społecznych mieszkańców
oraz do rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu
o lokalny potencjał

Realizacja programów
aktywizacji i integracji
społecznej; Poprawa dostępu
do usług społecznych dla osób
starszych i dla osób
niepełnosprawnych;
Utworzenie inkubatora
przedsiębiorczości wraz z
niezbędną infrastrukturą;
Stymulowanie
przedsiębiorczości
mieszkańców; Dbanie o
estetykę przestrzeni
publicznej w zakresie małej
architektury; Działania na
rzecz poprawy
energooszczędności
budynków użyteczności
publicznej i mieszkaniowej;
Wsparcie rozwoju i integracja
organizacji pozarządowych;
Realizacja programów
profilaktycznych przeciwko
uzależnieniom; Promocja
oferty turystycznej gminy;
Tworzenie, wspieranie
rozwoju i marketingu
lokalnych produktów
turystycznych; Stworzenie
przestrzeni publicznych jako
miejsca spotkań społeczności
lokalnej; Włączenie osób
starszych w życie społeczne;
Wzmocnienie i poprawa
oferty spędzania czasu

Remont budynku na potrzeby
utworzenie Centrum Aktywności
Społecznej oraz siedziby Ośrodka
Pomocy Społecznej w dawnym
Ośrodku Zdrowia
Działania aktywizacyjne w
ramach Centrum Aktywności
Społecznej
Remont, zagospodarowanie i
wyposażenie opuszczonego
budynku wraz z otoczeniem w
centrum Krasnobrodu w rynku z
przeznaczeniem na siedzibę
nowo powołanego Podmiotu
Ekonomii Społecznej po
mieszkaniach nauczycieli
Działania aktywizacyjne w
ramach Krasnobrodzkiego Domu
Kultury

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego w gminie Piaski –
ruin zboru kalwińskiego
„Kościelec”
Budowa energooszczędnego
oświetlenia na terenie gminy
Piaski
Aktywizacja społeczności lokalnej
poprzez wykorzystanie walorów
edukacyjnych i turystycznych
rzeki Giełczew

Młodzi-Aktywni. Wsparcie
edukacyjno-zawodowe osób
młodych, bezrobotnych z Gminy
Piaski.

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę całego
obszaru rewitalizacji. / Zidentyfikowane
projekty rewitalizacyjne wzajemnie
dopełniają się tematycznie, sprawiając że
realizowany LPR będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym i
technicznym). / Instytucją bezpośrednio
zaangażowaną w proces rewitalizacji na
obszarze gminy Krasnobród oraz
koordynującą wdrażanie LPR jest Burmistrz
Krasnobrodu wraz z Radą ds. rewitalizacji. /
Przedsięwzięcia podejmowane w
poprzednich okresach programowych mają
swoją ciągłość i kontynuację w obecnym
dokumencie. / W Lokalnym Programie
Rewitalizacji wykorzystano możliwość
łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS oraz
EFRROW w celu realizacji założonych celów i
wyprowadzania obszaru ze stanu
kryzysowego.

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę całego
obszaru rewitalizacji. / Zidentyfikowane
projekty rewitalizacyjne wzajemnie
dopełniają się tematycznie, sprawiając że
realizowany LPR będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym i
technicznym). / Burmistrz Piask jest
podmiotem zarządzającym procesem
rewitalizacji, a za bieżącą koordynację
wszystkich działań związanych z rewitalizacją
odpowiada Zespół ds. rewitalizacji. /
Przedsięwzięcia podejmowane w
poprzednich okresach programowych mają
swoją ciągłość i kontynuację w obecnym
dokumencie. / W Lokalnym Programie
Rewitalizacji wykorzystano możliwość
łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS oraz
EFRROW w celu realizacji założonych celów i
wyprowadzania obszaru ze stanu
kryzysowego.
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brak perspektyw zawodowych, w
szczególności dla ludzi młodych;
brak instytucji, które pomagają
społeczeństwu w polepszeniu
jakości życia i przezwyciężaniu
trudności życiowych

37.

38.

Ułęż

Ruda-Huta

8347 ha

11242 ha

3237

4672

1590 ha

1682 ha

774

1181

3

2

Uchwała
XXIX/139/17 Rady
Gminy Ułęż z dnia
22 maja 2017 r.

Uchwała nr
XXVII/142/2017
Rady Gminy RudaHuta z dnia 30
maja 2017 r.

Urząd Gminy Ułęż
Ułęż 168
08-504 Ułęż

ujemny przyrost naturalny; duża
emigracja poza granice gminy,
szczególnie osób młodych i
wykształconych słaba aktywność
społeczna mieszkańców; znaczna
liczba osób niepełnosprawnych
wymagających wsparcia; duża
liczba mieszkańców uzależniona
od zasiłków pomocy społecznej;
wysoki stopień przestępczości;
niskie wykształcenie
mieszkańców; niski wskaźnik
zatrudnienia

średnie warunki
agroekologiczne, skażenie
amoniakiem i azotanami ze
względu na nadmierne
nawożenie gleby; bardzo zły
stan wód powierzchniowych;
zły wpływ na warunki
aerosanitarne czynników
zewnętrznych – Zakładów
Azotowych „Puławy” i nieco
dalej położonej Elektrowni
„Kozienice”; duży odsetek
obszarów prawnie
chronionych stanowiących
ograniczenie dla rozwoju
niektórych branż gospodarki i
energetyki odnawialnej; duże
zanieczyszczenie środowiska
przyrodniczego spowodowane
brakiem kanalizacji oraz
oparciem systemu ogrzewania
budynków na kotłach
węglowych, co negatywnie
wpływa na emisję CO2 i jakość
powietrza w gminie;
położenie w obszarze
zalewowym rzeki Wieprz oraz
brak obwałowań
przeciwpowodziowych

brak reprezentacyjnego i
funkcjonalnego centrum
gminy; zła jakość
przestrzeni publicznych
ograniczająca jakość
świadczonych w gminie
usług społecznych; brak
lokalnego miejsca
targowego

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i bezrobociu
dzięki ograniczeniu patologii
społecznych oraz zwiększenie
integracji mieszkańców;
Ożywienie gospodarcze i
turystyczne dzięki
wykorzystaniu lokalnych
zasobów; Kształtowanie
atrakcyjnych i funkcjonalnych
przestrzeni publicznych,
służących zaspokojeniu
potrzeb mieszkańców oraz
poprawa jakości środowiska;
Poprawa dostępności
infrastruktury społecznej
służącej zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców i ich aktywizacji;
Poprawa warunków do
prowadzenia działalności
gospodarczej oraz tworzenia
nowych miejsc pracy;
Poprawa jakości przestrzeni
dzięki wykorzystaniu i
ochronie jej potencjału
kulturowego i przyrodniczego

Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
22-110 Ruda-Huta

spadek liczby ludności na
obszarze gminy; rozproszenie
ludności na obszarze gminy; brak
utożsamiania się z miejscem
zamieszkania; niski przyrost
naturalny; ujemne saldo
migracji; niekorzystne prognozy
demograficzne; wysokie
wskaźniki bezrobocia, w tym
bezrobocia długotrwałego; niski
poziom kwalifikacji osób
bezrobotnych; znaczna liczba
osób korzystająca z pomocy
społecznej, gdzie najczęstszymi
powodami korzystania ze

osuszanie i zarastanie
terenów wodno-błotnych,
torfowisk oraz trwałych
użytków zielonych,
stanowiących cenne siedliska
przyrodnicze; zły stan wód
powierzchniowych i
pogarszający się stan wód
powierzchniowych
spowodowany
zanieczyszczeniami
bakteriologicznymi;
degradacja jakościowa wód,
zrzuty ścieków i wód o
pogorszonych parametrach

bardzo niski wskaźnik
zaopatrzenia w sieć
kanalizacyjną; brak sieci
gazowej; zły stan
techniczny wielu odcinków
dróg gminnych, brak
wydzielonych specjalnych
ciągów komunikacyjnych
dla pieszych i rowerzystów;
brak infrastruktury
sportowej; brak placówek
zapewniających opiekę dla
dzieci w wieku do lat
trzech; niski udział dzieci w
wieku 3-5 lat objętych

Zwiększenie partycypacji w
życiu społecznym
mieszkańców o wysokim
uzależnieniu od świadczeń
pomocy społecznej oraz
integracja społeczności
lokalnej, racjonalne
kształtowanie przestrzeni oraz
zapewnienie dostępności do
infrastruktury społecznej;
Rozwój gospodarczy
podobszaru rewitalizacji
Ruda-Huta, przeciwdziałanie
bezrobociu, wzmocnienie jego
potencjału rozwojowego na

wolnego; Poprawa warunków
dla rozwoju
przedsiębiorczości;
Wspieranie rozwoju ekonomii
społecznej; Poprawa jakości
otoczenia mieszkaniowego;
Wzrost świadomości
ekologicznej mieszkańców
Wspieranie działalności
organizacji pozarządowych i
aktywnych grup społecznych;
Wzmocnienie tożsamości
lokalnej i kulturowej
mieszkańców sołectwa Ułęż;
Integracja społeczna dzieci,
młodzieży osób dorosłych i
seniorów dzięki utworzeniu
atrakcyjnej oferty spędzania
czasu wolnego; Ograniczenie
patologii społecznych poprzez
tworzenie programów
pomocy dla osób
potrzebujących i aktywizację
społeczną i kulturalną
mieszkańców; Rozwój
elektronicznych usług
publicznych i zwiększenie ich
dostępności; Przeciwdziałanie
bezrobociu i walka z
ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych oraz
aktywizację zawodową;
Wspieranie podejmowania i
rozwijania działalności
gospodarczej; Wzrost
aktywności gospodarczej w
oparciu o wykorzystanie
unikalnych zasobów;
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
publicznych; Odnowa
zabytków w celu poprawy
funkcji reprezentacyjnych,
administracyjnych i
turystycznych; Dostosowanie
infrastruktury technicznej i
społecznej do potrzeb
mieszkańców, w tym osób
niepełnosprawnych; Poprawa
stanu środowiska naturalnego
poprzez ograniczenie niskiej
emisji zanieczyszczeń;
Rewaloryzacja i utworzenie
zielonych przestrzeni
publicznych; Poprawa
dostępności do infrastruktury
edukacyjnej; Poprawa
dostępności do infrastruktury
służącej eliminowaniu
patologii społecznych;
Tworzenie miejsc aktywizacji
społecznej i kulturowej oraz
integracji mieszkańców;
Utworzenie bazy lokalowej
dla rozwoju działalności
gospodarczej; Rozwój funkcji
turystycznej i tworzenie
nowych miejsc pracy; Odnowa
zabytków w celu poprawy
funkcji reprezentacyjnych i
turystycznych; Poprawa stanu
środowiska naturalnego
poprzez ograniczenie niskiej
emisji zanieczyszczeń oraz
rewaloryzację zabytkowych
parków podworskich;
Tworzenie zielonych miejsc
spędzania wolnego czasu.
tworzenie dziennych domów
pobytu, opieki i rehabilitacji
dla seniorów i osób
niepełnosprawnych;
tworzenie miejsc integracji i
spotkań dla mieszkańców tj.
świetlic środowiskowych,
klubów młodzieżowych i
klubów seniora – adaptacja
budynków, doposażenie,
organizacja zajęć (dla dzieci,
młodzieży, osób dorosłych i
seniorów); tworzenie
warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości, rozwój

Ograniczenie problemów
społecznych oraz wykorzystanie
potencjałów rozwojowych
obszaru, na którym występuje
sytuacja kryzysowa w gminie
Ułęż dzięki przebudowie i
adaptacji zdegradowanych
terenów i budynków
Modernizacja oświetlenia
ulicznego
Utworzenie ośrodka leczenia
uzależnień do 30 miejsc
Organizacja zajęć uniwersytetu
III wieku

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę całego
obszaru rewitalizacji. / Zidentyfikowane
projekty rewitalizacyjne wzajemnie
dopełniają się tematycznie, sprawiając że
realizowany LPR będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym i
technicznym). / Podmiotem koordynującym
wdrażanie LPR jest Wójt Gminy Ułęż. Wśród
struktur organizacyjnych biorących udział w
realizacji LPR wymienić należy ponadto dwa
typy podmiotów: podmiot zarządzający
(Zespół ds. rewitalizacji), czyli jednostka
odpowiedzialna za wdrożenie przedsięwzięć
wynikających z LPR, a przy tym prowadząca
monitoring i ocenę programu; podmioty
wykonawcze, czyli jednostki realizujące
poszczególne projekty/przedsięwzięcia
rewitalizacyjne. / Przedsięwzięcia
podejmowane w poprzednich okresach
programowych mają swoją ciągłość i
kontynuację w obecnym dokumencie. / W
Lokalnym Programie Rewitalizacji
wykorzystano możliwość łączenia wsparcia
ze środków EFRR, EFS oraz EFRROW w celu
realizacji założonych celów i wyprowadzania
obszaru ze stanu kryzysowego.

Rewitalizacja terenu po byłej
piekarni i nadanie nowych funkcji
Zagospodarowanie Centrum
Gminy Ruda-Huta poprzez
utworzenie miejsca do rekreacji
dla mieszkańców
Aktywizacja, Integracja w OHP
Zespół dworsko-parkowy w
Hniszowie

Wszystkie podstawowe projekty
rewitalizacyjne skupiają się na obszarze
rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. /
podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
przyczyniają się do rozwiązania problemów
w aspektach społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym
oraz środowiskowym, tworząc tym samym
spójną i komplementarną całość. / Program
charakteryzuje się komplementarnością
proceduralno-instytucjonalną, gdyż posiada
system zarządzania procesem rewitalizacji,
który pozwoli na efektywne współdziałanie
interesariuszy (w tym niezależnych od siebie
instytucji i podmiotów) oraz będzie
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świadczeń pomocy społecznej są:
ubóstwo, bezrobocie oraz
bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego; brak infrastruktury
pomocy społecznej: miejsca
spotkań i integracji społecznej
lokalnej, brak środowiskowych
domów samopomocy, zakładów
aktywności zawodowej; wzrost
zagrożenia patologiami
społecznymi (w szczególności
przemocy domowej), wzrost
liczby przestępstw;
niewystarczająca i
niezadawalająca infrastruktura
społeczna; duży odsetek
gospodarstw domowych
utrzymujących się z
niezarobkowych źródeł
utrzymania; bardzo niski kapitał
społeczny

39.

Józefów

12650 ha

7204

201,77 ha

1486

-

Uchwała Nr
XXXI/187/17 Rady
Miejskiej w
Józefowie z dnia
25 maja 2017 r.

Urząd Miejski w Józefowie
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

Wśród niekorzystnych procesów
demograficznych zachodzących
na obszarze gminy Józefów
znajduje się zjawisko
systematycznego wyludniania
się. / Jednym z głównych zjawisk
kryzysowych zachodzącym w
sferze społecznej w
wyznaczonym obszarze
rewitalizacji, silnie związanym z
innymi negatywnymi procesami,
jest bezrobocie. Bezrobocie, w
szczególności długotrwałe
(przekraczające 12 miesięcy), jest
bardzo niekorzystne społecznie,
gdyż wpływa negatywnie
zarówno na warunki bytowe
jednostki lub rodziny
(długotrwały brak stałego
wynagrodzenia, uzależnienie od
wsparcia z systemu pomocy
społecznej), jak również kondycję
psychofizyczną (zaburzenia
zdrowia psychicznego,
dolegliwości psychosomatyczne)
oraz społeczną (pogłębiająca się
izolacja społeczna, spadek
aktywności osoby pozostającej
bez pracy).

jakościowych niekorzystnie
oddziałują na stan sanitarny
cieków, zaś rolnicze i bytowe
skażenia łatwo przedostają się
do wód gruntowych;
dotychczasowa gospodarka
wodno-ściekowa w sposób
decydujący wpływająca na
niską jakość wód
powierzchniowych i płytkich
wód gruntowych; gęsta sieć
rowów melioracyjnych i
kanałów, głównie o
charakterze odwadniającym;
występujące zjawisko suszy

Na terenie miasta występują
zanieczyszczenia atmosfery
pyłami i gazami znacznie
większe niż na otaczających
terenach wiejskich. W
szczególności uciążliwe są
emitory niskie, w zwartej
zabudowie. Wśród
największych zagrożeń dla
powietrza znajduje się
również transport odbywający
się drogami wojewódzkimi nr
849 Zamość-Jacnia-JózefówWola Obszańska i 853 Majdan
Nowy - Tomaszów Lubelski,
które przecinają się we
wschodniej części miasta
znajdującej się w obszarze
rewitalizacji. / W świetle
danych Elektronicznego
Systemu Informacji
Przestrzennej do
monitorowania realizacji
„Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032”
zabudowa w obszarze
rewitalizacji wymaga w wielu
przypadkach usunięcia
elementów azbestowych.

wychowaniem
przedszkolnym;
zdegradowane tereny i
obiekty, niezadawalający
stan zagospodarowania
przestrzeni publicznych
obszarów gminy; zła jakość
przestrzeni publicznych
ograniczająca jakość
świadczonych w gminie
usług społecznych; brak
reprezentacyjnych
przestrzeni publicznych,
stanowiących wizytówkę
gminy

W zakresie gospodarstw
domowych, które nie
posiadają dostępu do
kanalizacji sanitarnej czy
przydomowych
oczyszczalni ścieków,
nieczystości gromadzone
są w zbiornikach
bezodpływowych, a
następnie odwożone przez
wozy asenizacyjne do
oczyszczalni ścieków.
Zdiagnozowanym
problemem sfery
przestrzenno-funkcjonalnej
jest brak kanalizacji w
obrębie ulic: Armii
Krajowej, Papiernika,
Przemysłowej i Usługowej.
/ W obszarze rewitalizacji
zdiagnozowano problemy
w zakresie niskiej jakości
terenów publicznych. /
Artykułowane przez
mieszkańców potrzeby w
zakresie sfery
przestrzenno-funkcjonalnej
dotyczą m.in.
skanalizowania ruchu
samochodów, wyznaczenia
miejsc do parkowania, ale
nade wszystko uczynienia z
doliny rzeki Nepryszki
miejsca przyjaznego do
spędzania wolnego czasu. /
Niedostosowanie zbiornika
wodnego (znajdującego się
w południowo-zachodniej
części obszaru rewitalizacji)
do potrzeb wędkarzysystematyczne
eksploatowanie zbiornika
powoduje ciągłe
podwyższanie się jego
brzegów, co utrudnia
wędkowanie; na obszarze
rewitalizacji co jakiś czas
wycinane są drzewa i
krzewy, co w przyszłości
może grozić zmniejszaniem
się obecnie istniejących
terenów zielonych.

zdegradowanych obszarach;
Poprawa zagospodarowania
przestrzeni publicznych i
podniesienie poziomu
bezpieczeństwa; Stworzenie
funkcjonalnej przestrzeni
publicznej bazującej na
potencjale przyrodniczym,
kulturowym, rekreacyjnym i
zasobach naturalnych;
Wzmocnienie kapitału
społecznego, aktywności i
przedsiębiorczości
mieszkańców

Osiągnąć spójność społeczną
(Zredukować stopień ubóstwa
i wykluczenia społecznego;
Stwarzać impulsy do
aktywizacji zawodowej;
Zapewnić mieszkańców
możliwość wszechstronnego
rozwoju; Budować wspólnotę
społeczeństwa); Zmienić
wizerunek obszaru
rewitalizacji (Zorganizować
atrakcyjne dla użytkowników
przestrzenie publiczne;
Poprawić jakość warunków
zamieszkania; Poprawić stan
infrastruktury i usług
publicznych); Ożywić lokalną
przedsiębiorczość (Wspierać
przedsiębiorczość
indywidualną; Rozwijać
postawę przedsiębiorczości)

usług lokalnego handlu
detalicznego, rzemiosła i
gastronomii; wzmocnienie
lokalnej gospodarki,
utrzymanie istniejących i
tworzenie nowych miejsc
pracy; utworzenie
atrakcyjnych przestrzeni
publicznych, w tym
reprezentacyjnego i
funkcjonalnego centrum;
poprawa estetyki i stanu
technicznego obiektów
użyteczności publicznej;
tworzenie atrakcyjnej oferty
wypoczynku i rekreacji z
zachowaniem dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego;
kompleksowe działania z
zakresu ochrony siedlisk
przyrodniczych
(ekosystemów) w obszarach
chronionych oraz z zakresu
zachowania różnorodności
gatunkowej (zabezpieczanie
cennych przyrodniczo
obszarów) oraz edukacja na
rzecz zrównoważonego
rozwoju w zakresie ochrony
przyrody; włączanie społeczne
osób wykluczonych oraz
zagrożonych ubóstwem;
budowanie wspólnoty
mieszkańców wokół dobra
wspólnego oraz wspieranie
postaw przedsiębiorczych
rozwinąć na obszarze
rewitalizacji usługi społeczne,
takie jak np. placówki
wsparcia dla seniorów czy
osób z
niepełnosprawnościami;
aktywnie wspomagać wszelkie
formy pracy z dziećmi i
młodzieżą nakierowane na
przerwanie cyklu
dziedziczenia ubóstwa;
tworzyć warunki do
skutecznej aktywizacji
zawodowej poprzez
wspieranie bezrobotnych i
poszukujących pracy;
wspierać aktywizację
zawodową mieszkańców
poprzez podnoszenie
kwalifikacji zawodowych i
zdolności do podjęcia pracy
wśród mieszkańców obszaru
rewitalizacji; zapewnić
dzieciom i młodzieży
odpowiednie warunki do
wszechstronnego rozwoju;
stworzyć warunki niezbędne
do prowadzenia
nowoczesnego procesu
edukacyjnego; przezwyciężyć
bierność wobec lokalnych
procedur demokratycznych;
zwiększać zakres „spraw”, w
których decyzje zapadają przy
czynnym udziale społeczności
lokalnej; zagospodarować
zaniedbane i zdegradowane
przestrzenie publiczne;
przywrócić przestrzeniom
publicznym funkcjonalność i
wartość użytkową;
modernizować istniejącą i
rozwijać infrastrukturę
techniczną; realizować
przedsięwzięcia na rzecz
zwiększania dostępu
mieszkańców do instalacji
odnawialnych źródeł energii;
modernizować istniejącą i
rozwijać infrastrukturę
użyteczności publicznej;
zagwarantować dostępność
infrastruktury publicznej;
promocja oraz
upowszechnianie możliwości
finansowania rozwoju
zasobów ludzkich i rozwoju
kompetencji w organizacjach;

wykorzystywał wzajemnie uzupełniające się i
spójne procedury. / Program zachowuje
ciągłość programową, w stosunku do działań
prowadzonych w okresach wcześniejszych.
Projekty zaplanowane w Programie są
komplementarne wobec przedsięwzięć już
zrealizowanych w ramach polityki spójności
na lata 2007-2013. / Przedsięwzięcia, które
zostały zapisane w Programie mają
możliwość realizacji przy udziale różnych
źródeł finansowania w tym środków
unijnych.

Kompleksowa rewitalizacja Parku
Józefów - Dostępna Dolina
Nepryszki
Budowa rodzinnych domów
pomocy w Józefowie
STOP BIERNOŚCI - Kompleksowy
program aktywizacji społecznozawodowej
Poprawa jakości infrastruktury
kultury w Józefowie

Zaprezentowane w niniejszym dokumencie
przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Znaczna część
przedsięwzięć rewitalizacyjnych skupia się na
obszarze rewitalizacji i jest z nim ściśle
powiązana. / Przewidziano zarówno
przedsięwzięcia współfinansowane przez
sektor prywatny jak i publiczny, środki
osób/podmiotów indywidualnych, sektora
pozarządowego, jak i środki publiczne –
gminne oraz środki europejskie. / System
zarządzania rewitalizacją zostanie włączony
w strukturę ogólnego systemu zarządzania w
gminie Jozefów głównie poprzez
uwzględnienie Lokalnego Programu
Rewitalizacji w filarze schematu struktury
zarządzania gminą. / LPR tworzono z myślą o
spełnieniu wymogów komplementarności
międzyokresowej oraz spójności jego
przedsięwzięć z działaniami finansowanymi
w poprzednim okresie programowania
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41.

Potok Wielki

Chodel

7431 ha

10820 ha

4947

6752

1070 ha

1839 ha

658

1878

-

3

Uchwała Nr
XXIV/169/2017
Rady Gminy Potok
Wielki z dnia 31
maja 2017 r.

Uchwała Nr
XL/172/2017 Rady
Gminy Chodel z
dnia 30 maja 2017
r.

Urząd Gminy Potok Wielki
Potok Wielki 106
23-313 Potok Wielki

Urząd Gminy Chodel
ul. Partyzantów 24
24-350 Chodel

Spadek liczby ludności na
obszarze gminy; Ujemne
wartości przyrostu naturalnego
w ostatnich latach; Spadek liczby
ludności w wieku
przedprodukcyjnym i wzrost
liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym; Niekorzystne
prognozy demograficzne;
Znaczna liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej; Wzrost zagrożenia
patologiami społecznymi;
Koncentracja osób z grup
zagrożonych wykluczeniem
społecznym; Brak liderów
lokalnych; Brak miejsc spotkań i
integracji społeczności lokalnej;
Wysoki wskaźnik bezrobocia;
Brak perspektyw zawodowych (w
szczególności dla ludzi młodych)

Bezrobocie (ponadto w Gminie
Chodel należy zwrócić uwagę na
problem bezrobocia ukrytego,
które szczególnie występuje
wśród rodzin posiadających
niewielkie gospodarstwa rolne).
Z danych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chodlu
wynika, iż w 2016 roku jedną
z najczęstszych przyczyn
korzystania z pomocy społecznej
w Gminie jest bezrobocie, z tego
powodu udzielono pomocy 122
osobom. Z danych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chodlu wynika, iż w 2016 roku
jedną z najczęstszych przyczyn
korzystania z pomocy społecznej
w Gminie jest ubóstwo, z tego
powodu udzielono pomocy 195,
co stanowi ok. 3% populacji
Gminy.

Skażenie gleb wynikające z
nadmiernego nawożenia; Zbyt
mała liczba instalacji
wykorzystująca odnawialne
źródła energii; Braki w
infrastrukturze kanalizacyjnej;
Oparcie systemu ogrzewania
budynków na kotłach
węglowych, co negatywnie
wpływa na emisję CO2 i jakość
powietrza w gminie.

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

Niezadowalający stan
zagospodarowania
przestrzeni publicznych
obszarów gminy; Brak
reprezentacyjnego i
funkcjonalnego centrum
gminy; Nasilająca się
konkurencja w
przyciąganiu inwestorów
zewnętrznych i turystów.

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

Poprawa warunków życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji poprzez
przeciwdziałanie negatywnych
zjawiskom społecznym;
Wsparcie rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości oraz
zwiększanie aktywności
gospodarczej ludności z
obszaru rewitalizacji; Rozwój
przestrzeni wiejskiej w
oparciu o lokalny potencjał
obszaru, który zapewni
dostępność i odpowiedni
standard infrastruktury
służącej zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej Gminy;
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy; Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/
środowiskowej.

prowadzić aktywną politykę
przestrzenną w wspierającą
rozwój przedsiębiorczości
indywidualnej; inicjowanie
działań mających na celu
edukację ekonomiczną
mieszkańców oraz wzrost
wiedzy na temat
przedsiębiorczości;
podejmowanie innowacyjnych
inicjatywy z zakresu edukacji
przedsiębiorczości w szkołach
Działania wspierające
ograniczenie zjawiska
patologii społecznych i
wykluczenia społecznego oraz
mające na celu integrację
mniejszości społecznych;
Realizacja programów
aktywizacji i integracji
społecznej; Rozwój
infrastruktury społecznej i
kulturalnej; Zwiększanie
poziomu bezpieczeństwa
(monitoring); Organizacja
lokalnych wydarzeń
inicjowanych przez
społeczność; Prowadzenie
programów aktywizacji
zawodowej i przeciwdziałaniu
bezrobociu; Wzmocnienie
lokalnej gospodarki,
utrzymanie istniejących i
tworzenie nowych miejsc
pracy; Poprawa warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości,
przede wszystkim dla rozwoju
lokalnego handlu; Wspieranie
rozwoju ekonomii społecznej;
Poprawa warunków dla
rozwoju funkcji usługowych,
również z sektora kultury i
turystyki; Rozwój
infrastruktury technicznej;
Działania na rzecz poprawy
energooszczędności
budynków użyteczności
publicznej i mieszkaniowej;
Stworzenie przestrzeni
publicznych, jako miejsca
spotkań społeczności lokalnej;
Poprawa estetyki otoczenia
miejsc atrakcyjnych
turystycznie; Tworzenie
warunków do wykorzystania i
rozwoju energii odnawialnej;
Budowa i rozwój sieci dróg i
ścieżek rowerowych oraz
pieszych; Pomoc właścicielom
nieruchomości w ulepszaniu
zasobów
Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej

Rewitalizacja przestrzeni
publicznej oraz budynku po byłej
bazie GS w miejscowości Potok
Wielki

Przebudowa zakładu mechaniki
samochodowej

Program Asystent Rodziny na rok
2017

„Partnerstwa przeciw
wykluczeniu społecznemu –
profesjonalne formy pomocy, ze
szczególna rolą zatrudnienia
socjalnego – edycja 2017 r.”

Poprawa stanu lokalnej
infrastruktury (infrastruktura
drogowa, techniczna, ochrony
środowiska)

Zagospodarowanie terenów
publicznych

Infrastruktura obiektów
sportowych

Projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
wyznaczone do realizacji w konkretnym
miejscu w przestrzeni i pozwolą na
wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze
stanu kryzysowego, co zapewnia
komplementarność przestrzenną. /
Komplementarność problemowa opiera się
na wzajemnym dopełnianiu się tematycznym
zidentyfikowanych projektów/przedsięwzięć
oddziaływujących na obszar zdegradowany
we wszystkich aspektach: społecznym,
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym,
technicznym i środowiskowym. / Wójt
Gminy Potok Wielki jest podmiotem
zarządzającym procesem rewitalizacji, a za
bieżącą koordynację wszystkich działań
związanych z rewitalizacją odpowiadają
wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Potok
Wielki. / Program zwraca uwagę na
zachowanie ciągłości programowej.
Umożliwia ona dopełnienie przedsięwzięć
realizowanych w poprzednich okresach
programowych i utrwalenie osiągniętych już
efektów. / Projekty, które zostały zapisane w
Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy
Potok Wielki na lata 2017-2023 mogą zostać
zrealizowane przy udziale różnych źródeł
finansowania w tym środków unijnych.

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym niniejszy Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach), poszczególne
projekty rewitalizacyjne wzajemnie się będą
dopełniały przestrzennie i zachodził będzie
między nimi efekt synergii. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Chodel
odpowiada Wójt Gminy Chodel oraz Komitet
Rewitalizacji - podmiot powołany w formie
zarządzenia Wójta Gminy na okres realizacji
projektu. / Program zapewnia ciągłość
realizowanych od kilku lata działań na
terenie Gminy Chodel, wyrażającą się we
wpisaniu projektów w dokonane inwestycje
w poprzednim okresie programowania. / Do
realizacji założonych projektów
rewitalizacyjnych w niniejszym Programie
zostaną wykorzystane wszelkie
wielofunduszowe źródła finansowania w
kontekście polityki spójności 2014-2020.
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Goraj

6787 ha

4271

762 ha

954

-

Uchwała Nr
XXIX/181/17 Rady
Gminy Goraj z
dnia 31 maja 2017
r.

Urząd Gminy Goraj
ul. Bednarska 1
23-450 Goraj

Bardzo niekorzystnym trendem
demograficznym dotykającym
gminę Goraj jest proces
systematycznego wyludniania
obszaru gminy (ujemny przyrost
naturalny i opuszczanie gminy
przez młodych). Bezrobocie
(analizując problem bezrobocia
dla obszaru rewitalizacji
odnotowano, że wartość
wskaźnika kształtowała się na
poziomie wyższym od średniej
gminnej).

Za przekroczenie stężenia
benzo/a/piranu odpowiada
niska emisja, czyli
zanieczyszczenia pochodzące
z lokalnych kotłowni
węglowych lub na biomasę.
Takie paleniska
charakteryzują się zwykle
niską sprawnością, opalane są
paliwem niskiej jakości,
odpadami komunalnymi.
Dlatego też można
zaobserwować sezonowość
przekroczenia norma jakości
powietrza, występują
najczęściej w okresie
grzewczym, czyli zimą, w
miejscach gdzie istnieje
wysoka gęstość zabudowań. /
W trakcie konsultacji
społecznych mieszkańcy
zgłaszali problem z degradacją
terenów zielonych,
szczególnie lasów. / Niska
świadomość ekologiczna
pociąga za sobą również niski
poziom wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w
gospodarstwach domowych.

Deficyt usług w zakresie
wychowania
przedszkolnego. Wysoki
udział terenów publicznych
o niskiej jakości w ogólnej
powierzchni. Niski poziom
atrakcyjności terenów
zielonych oraz
ogólnodostępnych
obiektów użyteczności
publicznej.

Odnowić spójność społeczną.
Odnowić wizerunek obszaru
rewitalizacji. Odnowić lokalną
przedsiębiorczość.

mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom kultury,
rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.
likwidacja barier
architektonicznych;
zwiększenie mobilności i
samodzielności osób
zależnych; wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży; wzrost jakości
usług świadczonych w
zakresie opieki nad dziećmi do
lat 3; korygowanie
nieprawidłowych postaw
rodzicielskich i wzmacnianie
roli rodziny; udzielanie
poradnictwa
specjalistycznego,
pedagogicznego, prawnego i
psychologicznego rodzinom,
w szczególności
dysfunkcyjnym;
organizowanie różnorodnych
form aktywności społecznej,
edukacyjnej, kulturalnej i
sportowej osób starszych oraz
niepełnosprawnych
pozwalających na ich pełne
włączenie w życie społeczne i
obywatelskie; realizacja akcji i
imprez lokalnych służących
integracji oraz przełamywaniu
stereotypów dotyczących
osób starszych i
niepełnosprawnych;
wspieranie aktywności
obywatelskiej na rzecz
przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom społecznym;
inicjowanie współpracy z
podmiotami lokalnymi w
rozwiązywaniu problemów
społecznych; zagospodarować
zaniedbane i zdegradowane
przestrzenie publiczne;
przywrócić przestrzeniom
publicznym funkcjonalność i
wartość użytkową; realizować
przedsięwzięcia na rzecz
zwiększania dostępu
mieszkańców do instalacji
odnawialnych źródeł energii;
realizować przedsięwzięcia
wpływające na poprawę
jakości środowiska
naturalnego na obszarze
rewitalizacji; wsparcie dla
przetwórstwa produktów
żywnościowych; organizacja
miejsc sprzedaży lokalnych
produktów rolnospożywczych; tworzenie
warunków do skutecznej
aktywizacji zawodowej
poprzez wspieranie
bezrobotnych i poszukujących
pracy; wspieranie aktywizacji
zawodowej mieszkańców

Remont i doposażenie budynku
Gminnego Ośrodka Kultury

Kompleksowa adaptacja
zdegradowanego budynku GOK
w celu przywrócenia
podstawowych oraz nadania mu
nowych funkcji społecznych wraz
z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej

Uporządkowanie i
zagospodarowanie terenów
zbiorników wodnych w Goraju w
celu nadania im nowych funkcji
turystycznych

RAZEM PRZECIWKO BIERNOŚCI AKTYWNY GORAJ” Kompleksowy program
aktywizacji społecznozawodowej mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Przebudowa i rozbudowa
budynku Przedszkola w Goraju

Zaprezentowane w niniejszym dokumencie
przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). Wszystkie z
przedsięwzięć rewitalizacyjnych mają
charakter przekrojowy – realizuje więcej niż
jeden cel i dotyka szeregu aspektów
(społecznych, ekonomicznych,
przestrzennych, środowiskowych,
technicznych). / Znaczna część przedsięwzięć
rewitalizacyjnych skupia się wyłącznie na
obszarze rewitalizacji i jest z nim ściśle
powiązana. / Przewidziano zarówno
przedsięwzięcia współfinansowane przez
sektor prywatny jak i publiczny, środki
osób/podmiotów indywidualnych, sektora
pozarządowego, jak i środki publiczne –
gminne oraz środki europejskie. / System
zarządzania rewitalizacją zostanie włączony
w strukturę ogólnego systemu zarządzania w
gminie Goraj głównie poprzez uwzględnienie
Lokalnego Programu Rewitalizacji w filarze
schematu struktury zarządzania gminą, jako
ramy operacyjnej integrującej wszystkie
strategiczne działania. / Dokonując wyboru
przedsięwzięć do realizacji wzięto pod
uwagę również ich spójność i synergiczność
ze zrealizowanymi w latach ubiegłych
projektami i programami.
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poprzez podnoszenie
kwalifikacji zawodowych i
zdolności do podjęcia pracy
wśród mieszkańców obszaru
rewitalizacji

43.

44.

Serniki

Horodło

7543

13027

4878

5389

1502 ha

2415 ha

1319

1586

3

2

Uchwała nr
XXXII/198/2017
Rady Gminy
Serniki z dnia 31
maja 2017 r.

Uchwała nr
XXII/139/17 Rady
Gminy Horodło z
dnia 30 maja 2017
r.

Urząd Gminy Serniki
Serniki 1 A
21 - 107 Serniki

Uchwała nr XXVI/161/17
Rady Gminy Horodło z dnia
30 października 2017 r.

Urząd Gminy Horodło
ul. Jurydyka 1
22-523 Horodło

Bezrobocie w tym długotrwałe;
Duża liczba mieszkańców
uzależniona od zasiłków pomocy
społecznej z powodu ubóstwa;
Patologie często towarzyszące
uzależnieniu (przemoc w
rodzinie); Wysoki poziom
przestępczości

Gmina Horodło należy do
obszarów o dużej migracji,
szczególnie odpływu ludności z
terenów wiejskich,
spowodowanym głównie niską
dochodowością rolnictwa i
poszukiwaniem pracy. / Z danych
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Horodle wynika, iż
w 2015 roku jedną
z najczęstszych przyczyn
korzystania z pomocy społecznej
w Gminie jest ubóstwo, z tego
powodu udzielono pomocy 203
osobom, co stanowi ok. 3,77%
populacji Gminy.

Zanieczyszczenie powietrza przeważający udział
budynków, których źródłem
ogrzewania są węglowe kotły
ciepła; Niedostateczne
wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii i brak
świadomości ekologicznej
mieszkańców

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

Niekorzystna struktura
gospodarstw rolnych, duże
rozdrobnienie oraz
nieopłacalność produkcji
rolnej; Niedostosowanie
przestrzeni publicznej i
ograniczony dostępu do
podstawowych usług na
obszarach gęściej
zaludnionych; Niski
wskaźnik obiektów
kulturowych
przypadających na 1000
mieszkańców

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

Modernizacja infrastruktury
publicznej i kształtowanie
bezpiecznej przestrzeni
sołectwa Wola Sernicka I
służące podniesieniu jakości
życia mieszkańców oraz
aktywizacja zawodowa i
integracja osób wykluczonych
społecznie / Zapobieganie
przestępczości, podnoszenie
świadomości ekologicznej
mieszkańców oraz
promowanie
przedsiębiorczości wśród
lokalnej społeczności na
terenie sołectwa Serniki
Kolonia / Poprawa stanu
środowiska naturalnego,
wzrost dostępności i jakości
infrastruktury technicznej
oraz przeciwdziałanie
patologiom i przemocy w
rodzinie na terenie sołectwa
Nowa Wola II

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej Gminy.
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy. Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/
środowiskowej.

Realizacja programów
aktywizacji i integracji
społecznej. Prowadzenie
programów aktywizacji
zawodowej i przeciwdziałaniu
bezrobociu. Poprawa dostępu
do usług społecznych dla osób
starszych i dla osób
niepełnosprawnych.
Tworzenie odpowiednich
powiązań drogowych w celu
zmniejszenia ruchu
samochodowego i
ograniczenie zanieczyszczenia
środowiska. Modernizacja i
budowa dróg oraz chodników.
Rozwój sieci dróg i ścieżek
rowerowych oraz pieszych.
Tworzenie i rozwijanie miejsc
opieki nad dziećmi, seniorami
oraz osobami
niepełnosprawnymi (m.in.
adaptacja budynków,
doposażenie, organizacja
zajęć). Utworzenie domu
dziennego pobytu, klubu
seniora. Tworzenie i
rozwijanie działalności
spółdzielni socjalnych.
Organizacja zajęć/warsztatów
dla młodzieży z zakresu
rozwoju osobistego,
komunikacji interpersonalnej,
autoprezentacji. Organizacja
szkoleń i kursów w zakresie
promocji energooszczędnych
technologii i postaw
ekologicznych mieszkańców.
Tworzenie warunków do
wykorzystania i rozwoju
energii odnawialnej.
Utworzenie i prowadzenie
centrum integracji społecznej.
Realizacja programów
profilaktycznych przeciwko
uzależnieniom. Modernizacja i
budowa dróg oraz chodników.
Rozwój sieci dróg i ścieżek
rowerowych oraz pieszych.
Działania na rzecz poprawy
energooszczędności.
Tworzenie warunków do
wykorzystania i rozwoju
energii odnawialnej.
Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie
oferty usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy

Efektywność energetyczna
obiektów użyteczności publicznej
na obszarze Gminy Serniki

Uporządkowanie przestrzeni
publicznej w miejscowości
Serniki Kolonia

Utworzenie klubu seniora

Realizacja działalności statutowej
Stowarzyszenia Inicjatyw
Lokalnych „Nad Wieprzem” na
obszarze rewitalizacji

Modernizacja zdegradowanych
budynków i obiektów
zabytkowych wraz z ich
otoczeniem oraz ich
wykorzystanie

Zagospodarowanie terenów
publicznych

Komplementarność przestrzenną w LPR
zapewniają projekty wyznaczone do
realizacji na obszarze rewitalizacji
pozwalające na wyprowadzenie go ze stanu
kryzysowego. Są to projekty wzajemnie ze
sobą powiązane, synergiczne i wzajemnie się
dopełniające, a ich realizacja wpłynie na
poprawę całego obszaru rewitalizacji. /
Zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne
wzajemnie dopełniają się tematycznie,
sprawiając że realizowany LPR będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, ekonomicznym, przestrzennym
i technicznym). / LPR charakteryzuje się
komplementarnością proceduralnoinstytucjonalną gdyż obejmuje system
zarządzania procesem rewitalizacji, który
pozwoli na efektywne współdziałanie
interesariuszy, w tym niezależnych od siebie
instytucji i podmiotów. Podstawowym
mechanizmem zapewnienia
komplementarności jest dojrzała
partycypacja społeczna. Partycypacja
społeczna realizowana powinna być z
wykorzystaniem co najmniej form
wskazanych w ustawie. Dla zapewnienia
powodzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wskazane jest jednak rozważenie także
innych, możliwych form współpracy
pomiędzy interesariuszami, takich jak
spotkania, warsztaty, imprezy
okolicznościowe, itp. Kolejnym
mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jak i
pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami
jest funkcjonowanie jednostki koordynującej
przedsięwzięcia rewitalizacyjne na danym
obszarze (tzw. operatora rewitalizacji).

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym niniejszy Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach), poszczególne
projekty rewitalizacyjne wzajemnie się będą
dopełniały przestrzennie i zachodził będzie
między nimi efekt synergii. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Horodło
odpowiada Wójt Gminy Horodło oraz Rada
Rewitalizacji - podmiot powołany w formie
zarządzenia Wójta Gminy na okres realizacji
projektu. / Program zapewnia ciągłość
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jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom kultury,
rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.

Poprawa stanu lokalnej
infrastruktury (infrastruktura
drogowa, techniczna, ochrony
środowiska)

realizowanych od kilku lata działań na
terenie Gminy, wyrażającą się we wpisaniu
projektów w dokonane inwestycje w
poprzednim okresie programowania. / Do
realizacji założonych projektów
rewitalizacyjnych w niniejszym Programie
zostaną wykorzystane wszelkie
wielofunduszowe źródła finansowania w
kontekście polityki spójności 2014-2020.

Przebudowa boisk sportowych

Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej Powiatu
parczewskiego

45.

46.

Parczew

Werbkowice

14623 ha

18715,09
ha

15000

9850

234 ha

3186,81

4035

2890

-

4

Uchwała nr
XXXV/256/2017
Rady Miejskiej w
Parczewie z dnia
29 maja 2017 r.

Uchwała nr
XXIX/257/2017
Rady Gminy
Werbkowice z
dnia 30 maja 2017
r.

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew

Urząd Gminy Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice

Niskie zaangażowanie społeczne.
Ujemne saldo migracji. W Gminie
Parczew najczęstszymi
powodami, dla których udzielne
jest wsparcie są: ubóstwo,
sieroctwo, bezdomność,
potrzeba ochrony
macierzyństwa, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała
lub ciężka choroba, bezradność
w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego,
przemoc w rodzinie, alkoholizm
narkomania, trudność w
przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego lub
ochronę uzupełniającą zdarzenie
losowe.

Obecnie głównym problemem ze
względu na powszechność
występowania w gminie jest
bezrobocie, dotykające aż 132
rodzin i 438 osób. / Ubóstwo jest
drugim co do znaczenia
problemem społecznym w

Zanieczyszczenie powietrza
uznano za jeden głównych
problemów dostrzeganych
przez społeczność lokalną w
zakresie problemów ze
środowiskiem. Poprawa stanu
aerosanitarnego jest
priorytetem ekologicznym
związanym ze strategią
ograniczenia emisji dla Gminy
Parczew. Istotne jest również
zmniejszenie zanieczyszczeń
środowiska z uwzględnieniem
poprawy jakości powietrza
atmosferycznego, wód i gleby
oraz działań w gospodarce
odpadami.

Zobrazowaniem sytuacji jest
występowanie obszarów
chronionego krajobrazu sieci
Natura 2000 oraz terenów
zieleni urządzonej w
poszczególnych jednostkach
(Tabela 34). Specyficzny na

Baza mieszkaniowa na
obszarze rewitalizacji jest
w znacznym stopniu
przestarzała i wymaga
modernizacji, ze względu
na to, że większość
mieszkań na badanym
obszarze powstała w latach
1945-1970, kiedy
technologia w zakresie
należytego
wykorzystywania energii
cieplnej i przystosowania
mieszkań do potrzeb
użytkowych nie była
jeszcze na tyle rozwinięta,
aby zapewnić efektywność.

Istniejąca infrastruktura
mieszkaniowa ze względu
na niewielki zasób nie
odpowiada
zapotrzebowaniu rodzin,
zaś stan techniczny
posiadanych przez gminę

Zwiększenie poziomu i jakości
życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji poprzez
promocję integracji i
aktywności społecznej oraz
przeciwdziałanie procesom
wykluczenia społecznego i
poprawę dostępności usług
publicznych. (sfera
społeczna). Wzrost skali
lokalnej przedsiębiorczości na
obszarze rewitalizacji oraz
zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej
mieszkańców. (sfera
gospodarcza). Ukształtowanie
przestrzeni obszaru
rewitalizacji zgodnie z
wymaganiami ładu
przestrzennego oraz
zapewnienie dostępności i
wysokiej jakości infrastruktury
technicznej i społecznej. (sfera
przestrzenno-funkcjonalna).
Poprawa stanu technicznego
infrastruktury publicznej a w
szczególności zapewnienie
dostępu do technologii
podnoszącej bezpieczeństwo
mieszkańców. (sfera
techniczna). Zwiększenie
poziomu ochrony oraz
świadomości poszanowania
środowiska przyrodniczego
poprzez optymalizację
gospodarki zasobami
naturalnymi na obszarze
rewitalizacji. (sfera
środowiskowa).

Rozwój aktywności i integracji
obywatelskiej mieszkańców.
Rekreacja i edukacja
sposobem na aktywizację
dzieci i młodzieży na obszarze
rewitalizacji. Integracja
międzypokoleniowa oraz
budowanie wartości i
tożsamości miasta poprzez
wykorzystanie potencjału
historyczno-kulturowego
Parczewa. Parczew miastem
atrakcyjnym dla turystów i
mieszkańców. Usługi dla
ludności motorem wzrostu
aktywności i integracji
społecznej oraz determinantą
poprawy jakości życia
mieszkańców Parczewa.

Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez
odnowienie obszaru, nadanie
przestrzeni właściwej funkcji
oraz poprawę
bezpieczeństwa;
Przeciwdziałanie wykluczeniu

Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Kształtowanie przestrzeni
publicznych przyjaznych
mieszkańcom.

Czysta energia w Dolinie Piwonii

Zagospodarowanie terenu w
postaci budowy kompleksu
usługowo-handlowegorekreacyjnego wraz z
towarzysząca infrastrukturą

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie
Parczew

Poprawa estetyki miejscowości
Werbkowice

Komplementarność przestrzenna
planowanych przedsięwzięć została
zapewniona poprzez skupienie wybranych
do realizacji projektów na obszarze
przeznaczonym do rewitalizacji. /
Komplementarność problemowa projektów i
przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w
Lokalnym Programie Rewitalizacji polegać
będzie na ich dopełnieniu tematycznym. /
Wypracowane spójne procedury zarządzania
programem rewitalizacji w oparciu o
istniejące struktury administracyjne i
systemy zarządzania miastem pozwolą na
zachowanie komplementarności
proceduralno-instytucjonalnej oraz
skuteczne wdrożenie powiązanych ze sobą
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. /
Komplementarność międzyokresowa
projektów rewitalizacyjnych ujętych w
niniejszym LPR polegać będzie na
kontynuacji działań zapoczątkowanych w
poprzednim okresie programowania i
realizacji projektów ujętych w uprzednio
obowiązującym LPR. / Program
przygotowano z zachowaniem
komplementarności źródeł finansowania, tak
aby projekty i przedsięwzięcia opierały się na
umiejętności łączenia prywatnych i
publicznych źródeł finansowania i
uzupełniania wsparcia z różnych środków
takich jak EFRR, EFS, FS przy jednoczesnej
eliminacji ryzyka podwójnego finansowania.

Komplementarność przestrzenną zapewniają
projekty wyznaczone do realizacji na
obszarze rewitalizacji pozwalające na
wyprowadzenie go ze stanu kryzysowego. /
Zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne
wzajemnie dopełniają się tematycznie,
sprawiając że realizowany LPR będzie
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gminie Werbkowice. Pomimo
odnotowanego zdecydowanego
spadku, nadal obejmuje aż
27,20% wszystkich wspieranych
rodzin w tym 26,41% osób.

tym tle jest charakter
sołectwa Werbkowice
składającego się z czterech
jednostek, obszaru o
wybitnych cechach miejskich,
dla którego występowanie
terenów zieleni, w
odróżnieniu od pozostałych
jednostek typu wiejskiego,
potraktowano jako z zasady
niewysterczające ze względu
na niewielka powierzchnie i
dużą liczbę mieszkańców.
Negatywne zjawiska
zidentyfikowano w 9
jednostkach.

lokali jest w przeważającej
mierze zły i
niedopowiadający
współczesnym standardom

społecznemu poprzez
ograniczenie patologii
społecznych na obszarze
rewitalizacji; Zwiększenie
rozwoju gospodarczego i
poprawa lokalnego rynku
pracy oraz wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców gminy
Werbkowice.

Uchwała nr XXIX/187/2017
Rady Miasta Lubartów z
dnia 12 października 2017
r.

Uchwała nr
XXXIV/216/2018 Rady
Miasta Lubartów z dnia 17
maja 2018 r.

47.

48.

Miasto
Lubartów

Wysokie

1392 ha

11390 ha

21284

4632

113 ha

1895 ha

6332

1169

2

-

Uchwała nr
XXV/161/2017
Rady Miasta
Lubartów z dnia
18 maja 2017
roku

Uchwała Nr
XXII/175/2017
Rady Gminy
Wysokie z dnia 31
maja 2017 r.

Urząd Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów

Uchwała Nr XXIX/193/2017
Rady Gminy Wysokie z dnia
22 listopada 2017 r.

Urząd Gminy Wysokie
ul. Nowa 1
23-145 Wysokie

W 2015 roku na terenie
Lubartowa z pomocy społecznej
korzystały 1364 osoby (z
powodu: ubóstwa, alkoholizmu,
bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych,
niepełnosprawności).

Spośród problemów natury
społecznej w największej skali i
nasileniu występują niekorzystne
procesy demograficzne, niski
poziom uczestnictwa w życiu
kulturalnym i niski poziom
uczestnictwa w życiu
publicznym. Niekorzystnym
zjawiskiem jest także częste
występowanie problemów
społecznych związanych z:
bezrobociem, ubóstwem i
alkoholizmem.

Na terenie Lubartowa
wyodrębniono obszar
przekroczeń dobowych stężeń
pyłu PM10 o powierzchni
około 8km2. Obszar ten
zajmuje niemal 60%
powierzchni miasta.

Przekroczenie standardów
jakości środowiska i obecności
odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia, zdrowia
ludzi, bądź stanu środowiska.

Zabytki podnoszą
atrakcyjność miasta, z
drugiej jednak strony, ze
względu na swój wiek i
stan, wymagają wyższych
nakładów finansowych na
ich utrzymanie.

Brak lub niska jakość
terenów zielonych,
niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę techniczną i
niski poziom obsługi
komunikacyjnej.

Ograniczenie zjawiska
wykluczenia społecznego i
wysoki poziom integracji
społecznej oraz zawodowej
mieszkańców. Wzrost
aktywności gospodarczej na
obszarze rewitalizacji.
Infrastruktura techniczna i
przestrzeń publiczna
spełniająca oczekiwania
mieszkańców.

Zwiększona aktywność
społeczna i zawodowa
zmierzająca do odbudowania
istniejących i nadania nowych
funkcji obszarowi centrum
gminy; Ograniczone
występowanie zjawisk
wykluczenia społecznego i
patologii społecznej na
obszarze rewitalizacji; Rozwój
gospodarczy i poprawa
lokalnego rynku pracy oraz
wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców gminy Wysokie.

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznych w
celach turystycznych i
rekreacyjnych. Zapobieganie i
ograniczanie zjawisk
przestępczości poprzez
działania edukacyjne oraz
instalowanie monitoringu i
oświetlenia. Ułatwienie
dostępu do edukacji, kultury,
sztuki, i rozrywki. Aktywizacja
i rozwój społeczności poprzez
stworzenie odpowiednich
warunków infrastrukturalnych
i działania edukacyjne.
Poprawa w dostępie do rynku
pracy poprzez podniesienie
kompetencji osób
zagrożonych wykluczeniem.
Stworzenie warunków
infrastrukturalnych do
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
Wzrost aktywności
gospodarczej mieszkańców
poprzez działania podnoszące
kompetencje i kwalifikacje.
Zmniejszanie poziomu
uzależnienia od korzystania z
pomocy społecznej;
Ograniczanie poziomu
ubóstwa wśród mieszkańców
obszaru rewitalizacji;
Zwiększanie poziomu
bezpieczeństwa; Rozwijanie
dostosowywanie oferty
spędzania czasu wolnego do
potrzeb różnych grup
mieszkańców; Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych i
zdolności do podjęcia pracy
wśród mieszkańców obszaru
rewitalizacji; Tworzenie
warunków integracji
społecznej mieszkańców;
Dostosowanie przestrzeni do
rozwoju konkurencyjnych
form prowadzenia działalności
gospodarczej; Tworzenie
warunków do rozwoju
przedsiębiorczości na
obszarze rewitalizacji;
Zagospodarowywanie i
poprawa estetyki
oraz funkcjonalności
przestrzeni publicznych (w
tym międzyblokowych);
Tworzenie oraz modernizacja
istniejących miejsc spotkań i
rekreacji dla mieszkańców;
Budowa, remonty
modernizacja infrastruktury
pieszej, drogowej oraz
sieciowej; Adaptacja
budynków i pomieszczeń na
cele społeczne.

Rewitalizacja Parku w
Werbkowicach

Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
reprezentacyjnych oraz
przystosowania do pełnienia
funkcji turystycznych;
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych;
Poprawa jakości przestrzeni
publicznej w zakresie estetyki,
bezpieczeństwa oraz
wyposażenia; Poprawa stanu
środowiska naturalnego
poprzez ograniczenie niskiej
emisji zanieczyszczeń;
Podniesienie poziomu
integracji społecznej poprzez
rozwijanie oferty aktywnych
form spędzania czasu dla
różnych grup mieszkańców;

Zwiększenie integracji społecznej
mieszkańców poprzez
przywrócenie właściwego stanu
budynku Biblioteki i GOK w
Wysokiem - jego funkcji
kulturalnej, ukierunkowanej na
poprawę jakości korzystania z
budynku

Aktywny Kotorów

Bezpieczna Droga

oddziaływał na obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, ekonomicznym, przestrzennym
i technicznym). / Instytucją bezpośrednio
zaangażowaną w proces rewitalizacji na
obszarze gminy Werbkowice oraz
koordynującą wdrażanie LPR jest Wójt
Gminy Werbkowice wraz z Radą ds.
rewitalizacji. / Przedsięwzięcia
podejmowane w poprzednich okresach
programowych mają swoją ciągłość i
kontynuację w obecnym dokumencie. /
Projekty, które zostały zapisane w Programie
mają możliwość realizacji przy udziale
różnych źródeł finansowania w tym środków
unijnych.

NIE CHCĘ BYĆ BIERNY ROZWIJAM SIĘ AKTYWNIE".
Program aktywizacji i integracji
długotrwale bezrobotnych
lubartowian

Rewitalizacja terenów przy
Osiedlu CmentarnaSzaniawskiego

Zmiana sposobu użytkowania
oraz rewitalizacja terenów przy
ulicy Zielonej

Pomiędzy wszystkimi przedsięwzięciami
zachodzi efekt synergii, tj. projekty się
uzupełniają i dopełniają. / Zaplanowane
działania rewitalizacyjne dopełniają się
tematycznie. / Organem wdrażającym
Program będą pracownicy Wydziału
Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miasta. Współpracować będą ze
wszystkimi grupami powiązanymi z
Lokalnym Programem Rewitalizacji dla
Lubartowa. / Zaplanowane projekty
rewitalizacyjne stanowią dopełnienie i
kontynuację projektów (finansowanych przy
pomocy funduszy zewnętrznych)
zrealizowanych w ramach polityki spójności
2007-2013.

Rewitalizacja terenów przy
Osiedlu Garbarskim

Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w miejscowości
Wysokie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Wysokie na lata 2016-2022 działa w sposób
kompleksowy łącząc aspekty społeczne,
ekonomiczne, przestrzenne, techniczne,
środowiskowe i kulturowe. Program złożony
jest z wielu różnorodnych projektów, w tym
również planowanych do współfinansowania
w ramach EFRR i EFS, pozwalających na
osiągnięcie kompleksowych efektów
poprawy.

Remont budynku po byłym
posterunku policji w Wysokiem
wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół jego otoczenia
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Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych oraz
aktywizację obywatelską;
Ożywienie przestrzeni
publicznej poprzez wsparcie
funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
form spędzania czasu
wolnego; Rozwój oferty zajęć
podnoszących kwalifikacje
zawodowe grup
marginalizowanych;
Pobudzanie aktywności osób
starszych, niepełnosprawnych
oraz wykluczonych

49.

50.

51.

Zamość

Lubycza
Królewska

Milejów

3070 ha

8000 ha

11647 ha

65488

6571

9098

132 ha

216 ha

1530 ha

5239

1426

2309

-

-

-

Uchwała nr
XXX/380/2017
Rady Miasta
Zamość z dnia 29
maja 2017 r.

Uchwała nr
XXXIV/180/2017
Rady Miejskiej w
Lubyczy
Królewskiej z dnia
30 czerwca 2017
r.

Uchwała nr
XXIX/168/17 Rady
Gminy Milejów z
dnia 23 czerwca
2017 r.

Uchwała nr
XXXIV/436/2017 Rady
Miasta Zamość z dnia 30
października 2017 r.

Urząd Miasta Zamość
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

Średnia wartość dotycząca
zmiany liczby ludności dla Miasta
Zamość w latach 1995-2015 jest
ujemna i prezentuje się na
poziomie 73 osób. / Największa
liczba osób bezrobotnych
występuje na obszarze Osiedla
Partyzantów, Osiedla Nowe
Miasto oraz Osiedla Stare Miasto
i mieści się w przedziale od 12 do
25 os. na 100 mieszkańców. / Na
obszarze Miasta Zamość
najwyższy wskaźnik osób
dotkniętych problemem
społecznym (zob. Mapa 6)
występuje w Osiedlu Stare
Miasto i kształtuje się na
poziomie 60 osób w przeliczeniu
na 100 mieszkańców.

Największa ilość wyrobów
azbestowych przypada na
obszar Osiedla Majdan i
wynosi 132 kg na mieszkańca.

Najwięcej dróg do remontu
znajduje się na obszarze
Osiedla Promyk, gdzie 53%
dróg wymaga naprawy.

Urząd Miejski w Lubyczy
Królewskiej
ul. Kolejowa 1
22-680 Lubycza Królewska

bezrobocie długotrwałe,
ubóstwo, zbyt niski poziom
dostępności do wysokiej jakości
usług społecznych, niski poziom
edukacji lub kapitału
społecznego, niewystarczający
poziom uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym,
zagrożenie wykluczeniem
społecznym, niski poziom
kompetencji kluczowych i
zawodowych niezbędnych na
rynku pracy

przekroczenie standardów
jakości środowiska w Lubyczy
Królewskiej, w tym zwłaszcza
poziomu stężenia
zanieczyszczeń powietrza; fakt
niskiej emisji punktowej w
okresie zimowym
wywoływany przez źródła
ogrzewania indywidualnych
budynków mieszkalnych w
mieście; niski udział terenów
zieleni urządzonej; niska
dostępność instalacji
wodociągowych w całej
gminie, w tym na obszarze
wyznaczonym wstępnie jako
obszar zdegradowany

niska efektywność
zagospodarowania
przestrzeni i potencjału
zasobów, niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę techniczną i
społeczną lub jej zły stan
techniczny,
niewystarczający dostęp do
podstawowej
infrastruktury lub ich niska
jakość, niski poziom
dostępu do podstawowych
usług, niewystraczający
poziom dostępności do
terenów rekreacyjnych w
Lubyczy Królewskiej, niska
atrakcyjność lokalizacyjna
dla osób zamierzających
osiedlić się w Lubyczy
Królewskiej, zbyt niska
przepustowość sieci
kanalizacyjnej,
niewykorzystanie
potencjału środowiskowokrajobrazowego

Urząd Gminy Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów

odpływ wykształconych i
aktywnych mieszkańców Gminy
do dużych aglomeracji, niska
jakość kapitału ludzkiego (apatia
i niechęć do rozwiązywania
własnych problemów, zbyt duża
zależność od pomocy
społecznej), pogarszająca się
struktura demograficzna

Przekroczenia standardów
jakości środowiska, poprzez
obecność substancji i
odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia, zdrowia
ludzi i stanu środowiska,
obecność odpadów
zawierających azbest, brak

niewielki stopień
wyposażenia gminy w sieć
kanalizacyjną, niski
standard nawierzchni dróg
gminnych i powiatowych,
niski stopień wyposażenia
w sieć gazową

Wyższy standard i lepsza jakoś
życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji oraz ograniczenie
zjawiska wykluczenia
społecznego. Wyższy poziom
aktywności gospodarczej
mieszkańców. Ukształtowanie
przestrzeni obszaru
rewitalizacji zgodnie z
wymaganiami ładu
przestrzennego oraz
zapewnienie wysokiej
dostępności i jakości
infrastruktury. Lepszy stan
techniczny infrastruktury
publicznej dzięki
zastosowaniu rozwiązań
technicznych i
infrastrukturalnych
podnoszących
bezpieczeństwo i komfort
życia mieszkańców.
Zwiększona ochrona i
poszanowanie środowiska
przyrodniczego oraz
optymalne wykorzystanie
zasobów naturalnych na
obszarze rewitalizacji.

Efektywnie zagospodarowana
przestrzeń dla pełnienia
funkcji użyteczności
publicznej, a także dla
zwiększenia atrakcyjności
gospodarczej, poprawy
warunków zamieszkania na
obszarze rewitalizowanym
poprzez poprawę stanu
technicznego budynków
publicznych, wielofunkcyjne
kształtowanie przestrzeni
wspólnych oraz poprawę
estetyki. Aktywni społecznie
mieszkańcy w
zrewitalizowanej przestrzeni
publicznej umożliwiającej
dostęp do usług społecznych,
kulturalnych, edukacyjnych,
oświatowych, rekreacyjnych.
Zmniejszona skala
negatywnych zjawisk
społecznych i włączenie
społeczne osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
poprzez wzrost aktywności
społecznej i
przedsiębiorczości, rozwijanie
kompetencji kluczowych,
stworzenie warunków do
integracji społecznej i
zawodowej.

Reintegracja społeczna i
zawodowa oraz wzmacnianie
poziomu integracji społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Stworzenie
warunków do rozwoju
gospodarczego i poprawa
sytuacji na lokalnym rynku
pracy obszaru rewitalizacji.

Termomodernizacja i poprawa
efektywności energetycznej
obiektów użyteczności publicznej
w m. Dragany

Zamojska Akademia Kultury

Inwestycja w dzieci szansą na
przeciwdziałanie starzeniu się
społeczeństwa - rozwój
infrastruktury i oferty
edukacyjno-kulturalnej.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
i integracja lokalnej
społeczności. Potencjał
turystyczny szansą na rozwój
Miasta. Wsparcie aktywności
społecznej i gospodarczej
mieszkańców.

Remont i modernizacja
największego XVII-wiecznego
barokowego kościoła oo.
Franciszkanów w Polsce - Zamość
Integracja społeczna
mieszkańców miasta i
aktywizacja zawodowa, w
szczególności młodzieży w wieku
szkolnym

Wymogiem koniecznym dla wspierania
projektów rewitalizacyjnych jest
zapewnienie ich komplementarności w
wymiarze przestrzennym, problemowym,
proceduralno-instytucjonalnym,
międzyokresowym oraz w zakresie źródeł
finansowania. Kryteria te były kluczowe przy
wyborze projektów rewitalizacyjnych
ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta Zamość. Efekt synergii uzyskany
dzięki zapewnieniu komplementarności
realizowanych działań zwiększy efektywność
i tempo osiągania oczekiwanych rezultatów
procesu rewitalizacji na przyjętym obszarze.

Dom Trzeciego Tysiąclecia im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

tworzenie przestrzeni
przyjaznej mieszkańcom,
zwiększającej komfort
zamieszkania, np. terenów
zieleni; poprawa dostępności
komunikacyjnej dzięki
modernizacji dróg,
chodników; rozbudowa
miejskiej infrastruktury dla
poprawy estetyki przestrzeni i
zwiększenia atrakcyjności;
tworzenie przestrzeni w
centrum miasta, sprzyjającej
integracji społecznej;
tworzenie zaplecza do
realizacji przedsięwzięć o
charakterze edukacyjnym,
animacyjnym,
ukierunkowanego na
integrację społeczną oraz
aktywność na rynku pracy;
utworzenie przestrzeni lub
miejsc, które można
wykorzystać do aktywizacji
środowisk seniorskich,
środowisk osób
niepełnosprawnych, rodzin z
dziećmi; stwarzanie
warunków dla integracji
społecznej poprzez kreowanie
warunków technicznych i
instytucjonalnych dla
włączenia społecznego osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
pobudzanie szeroko pojętej
aktywności społecznej; rozwój
kształcenia ustawicznego
Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
Pobudzanie aktywności osób
wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem
społecznym,

Odtworzenie historycznego
charakteru rynku miejskiego w
Lubyczy Królewskiej –
przywrócenie przestrzeni
publicznej w centrum miasta
(działka 61 i 62)
Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury
wraz z kanalizacją sanitarną i
deszczową oraz odbudową
nawierzchni pieszo-jezdnej w
Lubyczy Królewskiej
Zagospodarowanie terenów
wodno rekreacyjnych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą i
zaprojektowanie przestrzeni
publicznej (ścieżki dydaktyczne,
molo, przystań, plaże, punkty
kąpielowe i tereny pod usługi
handlu i gastronomii) w Lubyczy
Królewskiej
Utworzenie Centrum Aktywności
Społecznej poprzez adaptację
budynku użyteczności publicznej
ul. Jana III Sobieskiego 16 w
Lubyczy Królewskiej

Rozbudowa, przebudowa i
modernizacja Sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w
Milejowie – nowa przestrzeń
wyrazu dla kultury

Wszystkie projekty zawarte w dokumencie
realizowane będą na obszarze rewitalizacji,
jednakże ich oddziaływanie będzie większe i
obejmie teren całego miasta. / Projekty
podstawowe oraz uzupełniające są
komplementarne do przedsięwzięć
realizowanych w poprzednich okresach
programowania. / Projekty zaplanowane w
programie są odpowiedzią na problemy
pilne i ważne do złagodzenia. Wszystkie
projekty stanowią kompleksową odpowiedź
na wszystkie zdiagnozowane problemy. /
Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie
założeń dokumentu jest Burmistrz Lubyczy
Królewskiej przy wsparciu Koordynatora ds.
rewitalizacji, który kierował będzie Zespołem
Zadaniowym ds. rewitalizacji.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne LPR są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). /
Komplementarność przestrzenna w LPR
opiera się przede wszystkim na wyborze
projektów, które będą realizowane na
obszarze rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i na tej podstawie
określenie obszaru rewitalizacji oparte
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mieszkańców Gminy,
występowanie zjawiska ukrytego
bezro-bocia, niski poziom
wykształcenia bezrobotnych

52.

53.

Terespol

Łopiennik
Górny

1012 ha

10455 ha

5823

4052

77,5 ha

2000 ha

1383

1163

2

3

Uchwała nr
XXVII/177/17
Rady Miasta
Terespol z dnia 19
maja 2017 r.

Uchwała nr
XXVIII/172/2017
Rady Gminy
Łopiennik Górny z
dnia 31 maja 2017
r.

Uchwała nr XXXII/195/17
Rady Miasta Terespol z
dnia 20 października 2017
r.

Uchwała nr
XXXII/197/2017 Rady
Gminy Łopiennik Górny z
dnia 28 września 2017 r.

Urząd Miasta Terespol
ul. Czerwonego Krzyża 26
21-550 Terespol

Urząd Gminy Łopiennik Górny
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny

Wysoki wskaźnik salda migracji,
stosunkowo wysoka liczba osób
korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, wysokie
bezrobocie oraz niski średni
wynik z części językowej testu
gimnazjalnego.

Jak wynika z danych GUS, liczba
bezrobotnych w gminie
Łopiennik Górny w latach 20112015 ma tendencję wzrostową
(oprócz roku 2014 kiedy
zanotowano spadek liczby osób
bezrobotnych). / Z danych
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łopiennik Górnym
wynika, iż w 2015 r. jedną z
najczęstszych przyczyn
korzystania z pomocy społecznej
w gminie jest ubóstwo, z tego
powodu udzielono pomocy 119
co stanowi ok. 3% populacji
gminy.

sieci kanalizacyjnej i
zagrożenia hałasem.
Substancje stwarzające
zagrożenie dla życia, zdrowia
ludzi i stanu środowiska
występują w większych
ilościach jedynie w sołectwie
Milejów-Osada. Są to amoniak
i kwas solny. Na terenie
sołectw: Górne, Jaszczów,
Łysołaje, Milejów i MilejówOsada występuje zagrożenie
hasłem komunikacyjnych w
związku z przebiegiem przez
ww. sołectwa dróg
wojewódzkich i stacji
kolejowej. Najczęściej i w
największym nagromadzeniu
przekroczenia standardów
jakości środowiska, obecności
odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia, zdrowia,
ludzi bądź stanu środowiska
występują w sołectwach:
Milejów-Osada i OstrówekKolonia.

Analizując ilość wyrobów
azbestowych, w mieście
znajduje się 426 897,03 kg. /
Na obszarze całego miasta, w
tym także obszaru
rewitalizacji obserwowany
jest coroczny wzrost emisji
CO2 do atmosfery. Jest to
jedna z przyczyn powstawania
negatywnego zjawiska, jakim
jest niska emisja.

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

Poprawa funkcjonalności i
estetyki przestrzeni publicznej
obszaru rewitalizacji.

Najniższą wartością
wskaźnika dot. długości
dróg utwardzonych w
stosunku do długości dróg
na danym obszarze
charakteryzuje się STREFA
nr 1.

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

Wysoki poziom kapitału
ludzkiego i społecznego wśród
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Ograniczone
zjawisko występowania
patologii i wykluczenia
społecznego oraz wyższa
jakość usług zdrowotnych i
opiekuńczych. Wzrost
poziomu atrakcyjności
gospodarczej obszaru
rewitalizacji. Zwiększona
funkcjonalność i dostępność
sfery mieszkalnej oraz
rekreacyjno-usługowej.

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej gminy.
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy. Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/
środowiskowej.

niepełnosprawnych i
starszych. Zwiększenie
dostępu do usług opiekuńczo
wychowawczych i
zdrowotnych. Wykorzystanie
atrakcyjnych gospodarczo
fragmentów obszaru
rewitalizacji do wspierania
tworzenia nowych miejsc
pracy. Ożywienie przestrzeni
publicznej poprzez wsparcie
funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Wspieranie podejmowania i
rozwijania działalności
gospodarczej przez
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Uporządkowanie
i zagospodarowanie
przestrzeni centrum gminy w
celu poprawy funkcji
administracyjnych i
reprezentacyjnych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Poprawa jakości przestrzeni
publicznej w zakresie estetyki,
bezpieczeństwa oraz
wyposażenia.
Zwiększenie liczby kursów
doszkalających oraz
podnoszących kompetencje
zawodowe dla nauczycieli.
Wprowadzanie szerokiej
oferty zajęć pozalekcyjnych
dostosowanych do potrzeb
odbiorców, z wykorzystaniem
świetlic szkolnych (odrabianie
lekcji, zajęcia wyrównawcze,
zajęcia rozwijające dla zdolnej
młodzieży, SKS). Prowadzenie
warsztatów i terapii
zajęciowej dla rodzin w
zakresie: gospodarowania
budżetem domowym,
radzenia sobie z problemami
wychowawczymi, profilaktyki
uzależnień. Prowadzenie
działań w zakresie aktywizacji
społecznej (szkolenia,
doradztwo specjalistów z
zakresu prawa, psychologii).
Rozwój podmiotów ekonomii
społecznej angażujących w
działania osoby bezrobotne i
zagrożone wykluczeniem
społecznym. Zwiększenie
poziomu przedsiębiorczości
wśród mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Tworzenie miejsc
spotkań i integracji
mieszkańców, w tym placów
zabaw, siłowni na świeżym
powietrzu. Zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej dla
mieszkańców obszaru
rewitalizacji, w tym renowacja
stadionu i utworzenie parku
za stadionem oraz skate parku
dla młodzieży.
Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na

Rewitalizacja terenów zielonych
przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Milejowie

Rewitalizacja parku im. Tadeusza
Sobińskiego w miejscowości
Milejów-Osada

zostało o analizę wskaźnikową oraz
przeprowadzone konsultacje społeczne. /
Przedsięwzięcia realizowane w ramach LPR
będą finansowane z różnych źródeł: środków
publicznych oraz prywatnych. / Za realizację
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Milejów na lata 2017-2023 odpowiadać
będzie Wójt Gminy Milejów oraz
podlegający mu Referat Inwestycji,
Planowania, Rolnictwa i Promocji Gminy,
przy współpracy z powołaną specjalnie na
potrzebę wdrożenia LPR Społeczną Radą ds.
Rewitalizacji. / LPR spełnia wymogi
komplementarności międzyokresowej, a
przedsięwzięcia rewitalizacyjne w nim
zawarte są komplementarne z działaniami
realizowanymi w poprzednich okresach
programowania środków zewnętrznych.

Budowa placu zabaw i altany w
miejscowości Ostrówek-Kolonia
jako miejsca rekreacji i integracji
dla rodzin

Organizacja warsztatów
doradztwa zawodowego

Promocja kultury fizycznej wśród
osób młodych

Organizacja kursów języków
obcych dla osób dorosłych

Termomodernizacja wraz z
działaniami poprawiającymi
funkcjonalność i estetykę
pobliskich terenów

Poprawa stanu lokalnej
infrastruktury (infrastruktura
drogowa, techniczna, ochrony
środowiska)

Termomodernizacja budynków
publicznych

Zapewnienie komplementarności
przestrzennej pozwoli na poprawę całego
obszaru rewitalizacji i uchroni przed jego
punktowym działaniem oraz sprawi, że
poszczególne projekty rewitalizacyjne
wzajemnie będą się dopełniały, tworząc ze
sobą efekt synergii. / Uwzględniono w
projektach rewitalizacyjnych wszystkich
niezbędnych aspektów (społecznego,
ekonomicznego, przestrzennego,
środowiskowego, kulturowego i
technicznego). / Nastąpiło osadzenie
systemu zarządzania Lokalnym Programem
Rewitalizacji w ogólnym systemie
zarządzania. / Program powiązano z
projektami realizowanymi w perspektywie
czasowej 2007-2013. / Zaplanowane
przedsięwzięcia będą realizowane ze
środków publicznych (tj. budżetu miasta,
innych środków zewnętrznych) i
niepublicznych, co pozwoli na zapewnienie
komplementarności źródeł finansowania.

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach), poszczególne
projekty rewitalizacyjne wzajemnie się będą
dopełniały przestrzennie i zachodził będzie
między nimi efekt synergii. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Programu
odpowiada Wójt Gminy Łopiennik Górny
oraz Komitet Rewitalizacji - podmiot
powołany w formie zarządzenia Wójta
Gminy na okres realizacji projektu. /
Program zapewnia ciągłość realizowanych
od kilku lat działań na terenie Gminy,
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obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom kultury,
rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.

54.

Gmina
Biłgoraj

26160 ha

13512

4786 ha

4040

6

Uchwała nr
XXXVII/208/17
Rady Gminy
Biłgoraj z dnia 29
czerwca 2017 r.

Urząd Gminy Biłgoraj
ul. Tadeusza Kościuszki 88
23-400 Biłgoraj

Problemem dotykającym
większość gmin wiejskich jest
ukryte bezrobocie, które
charakteryzuje się nadwyżką
zatrudnionych w rolnictwie (nie
jest objęte oficjalną statystyką).
Ze względu na bliskie sąsiedztwo
Biłgoraja, mieszkańcy gminy
korzystają z miejskiego rynku
pracy, na niekorzyść lokalnego
rynku pracy. / Problematycznym
i ważnym aspektem są
zachodzące w strukturze
demograficznej zmiany
ludnościowe. Zjawisko
depopulacji odbija się echem w
wielu innych sferach życia, m.in.
ograniczeniu rozwoju
gospodarczego obszaru,
możliwości znalezienia
pracowników, poprzez
zwiększanie marazmu
społecznego czy spadek jakości
życia mieszkańców.
Miejscowości wyludniające się ze
względu na zachodzącą sytuację
tracą swoją dotychczasową
pozycję w strukturze gminy, w
związku z czym wymagają
specjalnego traktowania oraz
zapewnienia odpowiednich
warunków do rozwoju.

Wybór wskaźnika
delimitacyjnego
spowodowany był brakiem
danych dotyczących
zanieczyszczenia powietrza na
obszarze poszczególnych
osiedli. Wskaźnik: liczba
budynków z instalacjami OZE
na 1000 mieszkańców
pozwolił na identyfikację
obszarów, w których
przeważają źródła ciepła
opalane węglem (co jest
odczuwane przez
mieszkańców szczególnie w
okresie grzewczym), a
mieszkańcy posiadają niższą
świadomość ekologiczną (co
może się przełożyć również na
inne problemy związane z
zanieczyszczeniem środowiska
naturalnego).

W kultywowaniu lokalnych
tradycji, jak również w
budowaniu więzi
międzyludzkich, bardzo
istotne są obiekty
kulturowe (m.in.: świetlice,
ośrodki kultury, izby
regionalne). Dostępność do
obiektów kulturowych jest
bardzo ważna w kontekście
rozwoju przestrzennego i
społecznego gminy. W
przypadku większości
jednostek pomocniczych
gminy Biłgoraj dostępność
ta jest ograniczona. / Duża
powierzchnia obszarów
chronionych jest barierą w
rozwoju niektórych branż
działalności gospodarczej
m.in. odnawialnych źródeł
energii. / Obecnie bardzo
istotnym problemem
infrastrukturalnym jest
brak dostępu do instalacji
sieciowych m.in. sieci
wodociągowej. Ze względu
na dużą powierzchnię
gminy realizacja projektów
z zakresy infrastruktury
technicznej jest bardzo
kosztowna, jednak brak
takich instalacji wpływa
pogorszenie jakości i
komfortu życia lokalnej
społeczności.

Zwiększenie aktywności
rożnych środowisk i instytucji
na rzecz rozwiązywania
problemów osób
wykluczonych społecznie oraz
kultywowanie lokalnych
tradycji. Zwiększenie
aktywności gospodarczej oraz
dostosowanie infrastruktury
społecznej i technicznej do
potrzeb mieszkańców.
Ograniczenie zjawiska
wykluczenia społecznego i
rozwój infrastruktury
społecznej. Bardziej
funkcjonalna przestrzeń
publiczna połączona ze
wzrostem bezpieczeństwa
mieszkańców oraz poprawą
warunków do rozwoju
działalności gospodarczej.
Poprawa stanu i dostępności
infrastruktury technicznej
oraz ochrona środowiska
naturalnego. Rozszerzenie
oferty wsparcia dla osób
wykluczonych społecznie
poprzez rozwój usług
socjalnych, opiekuńczych i
rehabilitacyjnych. Wzrost
atrakcyjności gospodarczej
oraz podniesienie jakości i
poziomu życia mieszkańców w
sferze społecznej i
technicznej. Zwiększona
aktywność społecznokulturalna mieszkańców
sprzyjająca włączeniu
społecznemu. Poprawa stanu
infrastruktury połączona z
wdrożeniem nowych funkcji
publicznych, gospodarczych i
społecznych. Poprawa jakości
środowiska poprzez
efektywne gospodarowanie
zasobami i wdrażanie OZE.
Zwiększona aktywność osób
wykluczonych i poprawa
infrastruktury społecznej
sprzyjającej ich włączeniu
społecznemu. Poprawa
infrastruktury i zwiększenie
funkcjonalności przestrzeni
oraz rozwój gospodarczy przy
wykorzystaniu lokalnych
zasobów. Poprawa jakości
środowiska przyrodniczego

Infrastruktura sportowa i
rekreacyjna

wyrażającą się we wpisaniu projektów w
dokonane inwestycje w poprzednim okresie
programowania. / Do realizacji założonych
projektów rewitalizacyjnych w Programie
zostaną wykorzystane wszelkie
wielofunduszowe źródła finansowania w
kontekście polityki spójności 2014-2020
(EFRR, EFS, FS) oraz innych dostępnych na
terenie Gminy funduszy z wykluczeniem
ryzyka podwójnego dofinansowania.

Utworzenie Centrum Integracji
Społecznej w Olszance

Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Bukowa
M.in. Poprawa warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości.
Realizacja programów
aktywizacji i integracji
społecznej w tym osób
starszych. Tworzenie
warunków do wykorzystania i
rozwoju energii odnawialnej.
Prowadzenie programów
aktywizacji zawodowej i
przeciwdziałaniu bezrobociu.
Tworzenie warunków dla
rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości. Działania
inwestycyjne w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej.
Poprawa dostępu do usług dla
osób starszych i dla osób
niepełnosprawnych.
Wzmocnienie lokalnej
gospodarki, utrzymanie
istniejących i tworzenie
nowych miejsc pracy.
Pobudzanie i koordynacja
akcji społecznych i działań
zwiększających poczucie
tożsamości lokalnej.
Wzmocnienie i poprawa
oferty spędzania czasu
wolnego. Ograniczenie niskiej
emisji.
Pomoc osobom
zagrożonym wykluczeniem
społecznym. Poprawa jakości i
zwiększenie dostępności do
infrastruktury technicznej.
Wpieranie rozwiązań w
zakresie odnawialnych źródeł
energii. Tworzenie warunków
sprzyjających wzmocnieniu
poczucia tożsamości lokalnej
mieszkańców. Poprawa stanu
infrastruktury technicznej.
Działania inwestycyjne w
zakresie wykorzystania OZE.

Utworzenie Zagrody Bukowskiej
opartej na tradycjach wsi
biłgorajskiej

Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w m. Gromada

Komplementarność stanowi niezwykle
ważny aspekt opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Biłgoraj na
lata 2017-2023. Zapewnienie powiązań
pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami
oraz pomiędzy działaniami różnych
podmiotów i funduszy skutkować będzie
eliminacją negatywnych zjawisk
społecznych, gospodarczych, przestrzennofunkcjonalnych, technicznych i
środowiskowych, co w konsekwencji pozwoli
na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji z
sytuacji kryzysowej i osiągnięcie
kompleksowych efektów poprawy.

Budowa ścieżki rowerowej na
terenie Gminy Biłgoraj na
odcinku Korytków Duży
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dzięki wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii.
Poprawa stanu infrastruktury
społecznej i zwiększona
aktywność społecznokulturalna mieszkańców.
Bardziej funkcjonalna
przestrzeń i infrastruktura
sprzyjające rozwojowi
gospodarczemu. Poprawa
jakości środowiska
przyrodniczego.

55.

56.

Sosnowica

Urszulin

17162 ha

17214 ha

2656

4226

3378 ha

1315 ha

775

1261

4

2

Uchwała nr
XXVI/165/17 Rady
Gminy Sosnowica
z dnia 30 maja
2017 r.

Uchwała nr
XXIX/174/2017
Rady Gminy
Urszulin z dnia 31
maja 2017 r.

Uchwała nr XXXI/179/17
Rady Gminy Sosnowica z
dnia 3 listopada 2017 r.

Urząd Gminy Sosnowica
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica

Urząd Gminy Urszulin
ul. Kwiatowa 35
22-234 Urszulin

Bezrobocie utajone na terenie
gminy Sosnowica jest dużo
większe niż rejestrowane.
Powszechna jest w gminie „praca
na czarno”. Spora liczba
mieszkańców poszukuje pracy
poza miejscem zamieszkania
(emigracja zarobkowa do
większych ośrodków, głównie
miast) oraz poza granicami kraju.
/ Z danych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sosnowicy wynika,
iż w 2015 r. najczęstszą
przyczyną korzystania z pomocy
społecznej w gminie jest
ubóstwo, z tego powodu
udzielono pomocy 503 co
stanowi aż ok. 19% populacji
gminy.

Jak wynika z danych GUS, liczba
bezrobotnych w gminie Urszulin
ma tendencję wzrostową w
latach 2011-2013. Od 2014 r.
notowany jest spadek liczby osób
bezrobotnych. W 2015 roku
liczba bezrobotnych
zamieszkałych na terenie gminy
Urszulin wynosiła 283 osób, w
tym 145 kobiet. Należy przy tym
zauważyć, iż dane obejmują
jedynie bezrobotnych
zarejestrowanych, a bezrobocie
utajone na terenie gminy
Urszulin jest dużo większe.
Powszechna jest w gminie „praca
na czarno”. Spora liczba
mieszkańców poszukuje pracy
poza miejscem zamieszkania

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej gminy.
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy. Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/
środowiskowej.

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej Gminy.
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy. Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/
środowiskowej.

Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom kultury,
rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.
Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na

Termomodernizacja Zespołu
Szkół Publicznych w Sosnowicy

Utworzenie dziennego ośrodka
wsparcia w gminie Sosnowica

Utworzenie w pełnym wymiarze
czasu pracy przedszkola w
Sosnowicy

Uporządkowanie przestrzeni
publicznej

Poprawa stanu lokalnej
infrastruktury (infrastruktura
drogowa, techniczna, ochrony
środowiska)

Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy osiedlu
mieszkaniowym przy ul.
Chełmskiej

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach), poszczególne
projekty rewitalizacyjne wzajemnie się będą
dopełniały przestrzennie i zachodził będzie
między nimi efekt synergii. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Programu
odpowiada Wójt Gminy Sosnowica oraz
Rada Rewitalizacji - podmiot powołany w
formie zarządzenia Wójta Gminy na okres
realizacji projektu. / Program zapewnia
ciągłość realizowanych od kilku lat działań na
terenie Gminy, wyrażającą się we wpisaniu
projektów w dokonane inwestycje w
poprzednim okresie programowania. / Do
realizacji założonych projektów
rewitalizacyjnych w Programie zostaną
wykorzystane wszelkie wielofunduszowe
źródła finansowania w kontekście polityki
spójności 2014-2020 (EFRR, EFS, FS) oraz
innych dostępnych na terenie Gminy
funduszy z wykluczeniem ryzyka
podwójnego dofinansowania.

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach), poszczególne
projekty rewitalizacyjne wzajemnie się będą
dopełniały przestrzennie i zachodził będzie
między nimi efekt synergii. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Programu
odpowiada Wójt Gminy Urszulin oraz Rada
Rewitalizacji - podmiot powołany w formie
zarządzenia Wójta Gminy na okres realizacji
projektu. / Program zapewnia ciągłość
realizowanych od kilku lat działań na terenie
Gminy, wyrażającą się we wpisaniu
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(emigracja zarobkowa do
większych ośrodków, głównie
miast) oraz poza granicami kraju.

57.

58.

Świdnik

Gościeradó
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2035 ha

15934 ha

39032

7428

94 ha

1286,9 ha

9208

2108

-
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Uchwała nr
XXXVIII/377/2017
Rady Miasta
Świdnik z dnia 25
maja 2017 r.

Uchwała nr
XXVI/169/17 Rady
Gminy
Gościeradów z
dnia 25 maja 2017
r.

Uchwała nr XLV/431/2017
Rady Miasta Świdnik z dnia
25 października 2017 r.

Urząd Miasta Świdnik
ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 15
21-047 Świdnik

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów

Niekorzystna struktura
demograficzna – starzenie się
społeczeństwa; Zmniejszanie się
kapitału ludzkiego – emigracja
młodych ludzi poza; Zbyt mała
partycypacja wspólnot lokalnych
w podejmowaniu decyzji, niski
kapitał społeczny; Problem
uzależnień, szczególnie wśród
młodzieży; Znacząca liczba rodzin
zamieszkujących Śródmieście
korzystająca z pomocy
społecznej oraz Miejskiego
Centrum Profilaktyki

Wskaźnik bezrobocia liczony jako
liczba osób zarejestrowanych
jako bezrobotne w roku 2016 na
100 mieszkańców wskazuje, że
problem bezrobocia nie jest
domeną jednej czy drugiej
miejscowości. Wskaźnik osób
objętych wsparciem ze względu
na ubóstwo najbardziej
niekorzystne wartości przyjmuje
w Liśniku Dużym Kolonii oraz
Mniszku z tym, że tylko w tej
ostatniej miejscowości wskaźnik
utrzymuje się na wysokim
poziomie.

Na aktualną sytuację w
mieście główny wpływ ma po
pierwsze tradycyjnie
przemysłowy charakter
miasta oraz po drugie brak
narzędzi umożliwiających
ocenę jakości powietrza i
zjawiska tzw. niskiej emisji w
podziale na wydzielone
jednostki w mieście. Niemniej
badania jakościowe i
powszechne odczucia
mieszkańców wskazują na
negatywnie wyróżniająca się
sytuację zimą w obrębie
Adampol/Rejkowizna z
względu na dużą ilość pieców
w domach jednorodzinnych,
w których paliwo jest niskiej
jakości. Tym samym na tym
obszarze identyfikuje się
ponadprzeciętną niską emisję.

Brak komunikacji miejskiej
i dworca przesiadkowego;
Niedostatki w
infrastrukturze
rekreacyjnej i sportowej;
Niedostosowanie usług
publicznych do potrzeb
osób starszych oraz
młodzieży; Degradacja i
dewastacja kompleksu
dawnej AVII; Niska
estetyka, chaos i brak
uporządkowania terenu
targowiska

W Gminie Gościeradów na
tym etapie diagnozy nie
stwierdzono występowania
negatywnych zjawisk w
obszarze środowiska
naturalnego.

Liczba obiektów
infrastruktury i sportu nie
jest wystarczająca i jest
nierównomiernie
rozłożona. Występuje
szereg miejscowości
pozbawionych
jakiegokolwiek elementu
infrastruktury sportu i
rekreacji. Stan
infrastruktury kultury także
wskazuje na dużą
nierównomierność w
rozłożeniu obiektów.
Problemy z infrastrukturą
występują w większości
sołectw, najlepiej sytuacja
wygląda w największych

Ograniczenie niekorzystnych
zjawisk społecznych na
terenie Śródmieścia.
Ożywienie społecznogospodarcze obszaru
rewitalizacji. Dostosowanie
przestrzeni publicznej do
potrzeb mieszkańców.

Aktywizacja zawodowa i
wsparcie przedsiębiorczości.
Rozwój społeczności przez
wsparcie rodziny. Poszerzenia
możliwości samorozwoju ludzi
młodych. Wzrost
zaangażowania w życie
społeczne i kulturalne
mieszkańców obszaru
rewitalizacji poprzez działania
integrujące. Poprawa sfery
przestrzenno-funkcjonalnej
terenów rewitalizacji.

obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom kultury,
rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.
Przeciwdziałanie
marginalizacji osób starszych i
niepełnosprawnych.
Prowadzenie działań
profilaktycznych, wspieranie
osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków.
Współpraca z organizacjami
społecznymi ukierunkowana
na rzecz ograniczenia zjawiska
biedy i wykluczenia
społecznego. Wykorzystanie
instrumentów ekonomii
społecznej. Dostosowanie
usług publicznych do potrzeb
mieszkańców. Rozwijanie
oferty spędzania czasu
wolnego. Wspieranie
organizacji pozarządowych.
Współpraca ze środowiskiem
kupców i przedsiębiorców
prowadzących działalność na
obszarze rewitalizacji. Rozwój
oferty dedykowanej
seniorom. Modernizacja
obiektów zdegradowanych.
Rewitalizacja fizyczna
kompleksu dawnej AVII.
Stworzenie bazy lokalowej dla
podmiotów ekonomii
społecznej. Estetyzacja
przestrzeni publicznej.
Tworzenie zintegrowanych
koncepcji przestrzennofunkcjonalnych dla
poszczególnych części
Śródmieścia.
Wsparcie istniejących
stowarzyszeń i innych
organizacji pozarządowych,
ich członków oraz realizacja
nowych przedsięwzięć,
projektów oraz wspieranie
rozwoju nowych podmiotów.
/ Wsparcie seniorów
innowacyjne działania z
zakresu kultury, sztuki.
Wzmocnienie infrastruktury i
oferty działań
prozdrowotnych i
rehabilitacyjnych, wsparcie
osób niepełnosprawnych,
popularyzacja postaw
zaangażowania społecznego
realizowana za pomocą

Poprawa stanu infrastruktury
sportowej

projektów w dokonane inwestycje w
poprzednim okresie programowania. / Do
realizacji założonych projektów
rewitalizacyjnych w Programie zostaną
wykorzystane wszelkie wielofunduszowe
źródła finansowania w kontekście polityki
spójności 2014-2020 (EFRR, EFS, FS) oraz
innych dostępnych na terenie Gminy
funduszy z wykluczeniem ryzyka
podwójnego dofinansowania.

Przebudowa budynku
gospodarczego przy kotłowni na
potrzeby usług społecznych

Przebudowa obiektów AVII
szansą na poprawę dostępności
usług społecznych dla
mieszkańców Świdnika

Rewitalizacja obszaru przy ul.
Stefana Wyszyńskiego w
Świdniku kierunkiem rozwoju
przedsiębiorczości lokalnej oraz
wzmocnienia jej potencjału w
tym kulturowego
Przebudowa targowiska
miejskiego w Świdniku w celu
poprawy niskiej jakości terenów
publicznych oraz poprawy jakości
usług w zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców

Centrum Aktywności Społecznej
– Świdnik motorem
przedsiębiorczości społecznej

Modernizacja byłego budynku
policji w Gościeradowie Folwark
na inkubator organizacji
pozarządowych
Modernizacja budynku OSP
Gościeradów (Gościeradów
Folwark)

Aleja Lipowa miejscem rekreacji i
wypoczynku (Gościeradów
Folwark)

Projekty rewitalizacyjne wzajemnie się
dopełniają przestrzennie oraz zachodzi
między nimi efekt synergii. / Wybrane do
realizacji w kolejnych latach przedsięwzięcia
i projekty dopełniają się wzajemnie pod
względem tematycznym, zaś zadania o
charakterze infrastrukturalnym uzupełnione
zostały inicjatywami o charakterze
społecznym. / Rolę operatora rewitalizacji
pełnić będzie Urząd Miasta Świdnik, z
kluczową rolą wyznaczonej komórki
organizacyjnej. / Kierunki działań
podejmowanych w ramach poprzedniej
perspektywy będą kontynuowane i
rozwijane w obecnym okresie
programowania. / Projekty i przedsięwzięcia
rewitalizacyjne wynikające z programu
rewitalizacji zaprojektowane zostały z
uwzględnieniem finansowania ich realizacji z
różnych źródeł, które wzajemnie się
uzupełniają, łącząc publiczne środki krajowe
i środki prywatne ze wsparciem ze środków
EFRR, EFS, FS bez ryzyka podwójnego
dofinansowania.

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności jest dojrzała
partycypacja społeczna. Partycypacja
społeczna realizowana powinna być z
wykorzystaniem co najmniej form
wskazanych w ustawie. Dla zapewnienia
powodzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wskazane jest jednak rozważenie także
innych, możliwych form współpracy
pomiędzy interesariuszami, takich jak
spotkania, warsztaty, imprezy
okolicznościowe, itp. Kolejnym
mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jak i
pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami
jest funkcjonowanie jednostki koordynującej
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sołectwach Gminy
Gościeradów. Przez Gminę
nie przebiega linia
kolejowa.

59.

60.

Wisznice

Jabłoń

17320

11034 ha
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3940

2303 ha

867,84 ha

1373
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-
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Uchwała nr
XXV/169/2017
Rady Gminy
Wisznice z dnia 27
lipca 2017 roku

Uchwała nr
XXIII/153/17 Rady
Gminy Jabłoń z
dnia 22 czerwca
2017 r.

Urząd Gminy Wisznice
ul. Rynek 35
21-580 Wisznice

Uchwała nr XXV/161/2017
Rady Gminy Jabłoń z dnia
29 września 2017 r.

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27
21-205 Jabłoń

Najwięcej osób w przeliczeniu na
100 mieszkańców korzystających
z pomocy społecznej ze względu
na ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwałą
lub ciężką chorobę, bezradność
w sprawach opiekuńczowychowawczych, wielodzietność,
przemoc w rodzinie, alkoholizm
zamieszkiwało sołectwa: Curyn,
Dołholiska i Rowiny. Dużo osób
w przeliczeniu na 100
mieszkańców korzysta z pomocy
społecznej także z miejscowości:
Dubica Górna, Małgorzacin,
Wisznice, Horodyszcze i
Polubicze Dworskie.

Wskaźnik bezrobocia liczony jako
liczba osób zarejestrowanych
jako bezrobotne w latach 2014 2015 na 100 mieszkańców
wskazuje, że największy problem
istnieje w miejscowości Kalinka,
tam wskaźnik przekracza średnią
ponad trzykrotnie w przypadku
liczby osób długotrwale
bezrobotnych na koniec 2014
roku oraz dwukrotnie w trzech
pozostałych zakresach. Gorsza
od średniej w co najmniej trzech
badanych zakresach jest sytuacja
w sołectwie Jabłoń.

W Gminie na tym etapie
diagnozy stwierdzono
występowanie negatywnych
zjawisk w obszarze
środowiska naturalnego, w
szczególności obecność
odpadów wyrobów
zawierających azbest w
sołectwach: Curyn,
Dołholiska, Łyniew,
Małgorzacin, Marylin,
Polubicze Dworskie,
Ratajewicze, Rowiny,
Wisznice-Kolonia.

W Gminie Jabłoń na tym
etapie diagnozy nie
stwierdzono występowania
negatywnych zjawisk w
obszarze środowiska
naturalnego.

Do miejscowości, które
charakteryzują się złą
jakością skomunikowania z
resztą gminy należą:
Rowiny. / Brak jest
wykorzystania na szerszą
skalę odnawialnych źródeł
energii. / Najniższy poziom
wyposażenia w
infrastrukturę techniczną i
społeczną na 100
mieszkańców stwierdzono
w sołectwach: Curyn i
Rowiny. / Dużo niższy
poziom wyposażenia w
infrastrukturę techniczną i
społeczną od średniej dla
całej gminy stwierdzono
także w sołectwach:
Polubicze Dworskie,
Polubicze Wiejskie
Pierwsze, Polubicze
Wiejskie Drugie i WiszniceKolonia.

Liczba obiektów
infrastruktury i sportu nie
jest wystarczająca i jest
nierównomiernie
rozłożona. Występuje
szereg miejscowości
pozbawionych
jakiegokolwiek elementu
infrastruktury sportu i
rekreacji.

działań projektowych i
inicjatyw oddolnych. /
Remonty i doposażenia
obiektów, które staną się bazą
do realizacji
komplementarnych projektów
rewitalizacyjnych. /
Poprawienie oferty spędzania
wolnego czasu dla młodzieży.
/ Rozwijanie postawy
przedsiębiorczej, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży. /
Integracja
międzypokoleniowa. /
Działania edukacyjne (w tym
szkolenia zawodowe),
informacyjne oraz wsparcie
techniczne w ubieganiu się o
środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub
udział w projektach unijnych
szkoleniowych i doradczych. /
Wykorzystanie projektowania
uniwersalnego.

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz
wzmacnianie poziomu
integracji społecznej na
obszarze rewitalizacji.
Stworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego i
poprawa sytuacji na lokalnym
rynku pracy obszaru
rewitalizacji. Poprawa
funkcjonalności i estetyki
przestrzeni publicznej obszaru
rewitalizacji.

Modernizacja infrastruktury
służącej rewitalizacji.
Wsparcie rodziny. Poszerzenie
możliwości rozwoju dzieci i
młodzieży. Wzrost
zaangażowania społeczności
lokalnej obszaru rewitalizacji
poprzez działania integrujące.
Aktywizacja zawodowa i
wsparcie przedsiębiorczości.
Poprawa sfery przestrzennofunkcjonalnej terenów
rewitalizacji.

Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
Zwiększenie dostępu do usług
zdrowotnych. Wykorzystanie
atrakcyjnych gospodarczo
fragmentów obszaru
rewitalizacji do wspierania
tworzenia nowych miejsc
pracy. Ożywienie przestrzeni
publicznej poprzez wsparcie
funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
administracyjnych i
reprezentacyjnych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.

m.in. prowadzenie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych i opiekuńczo –
wychowawczych programów
profilaktycznych (informacja i
edukacja); podejmowanie
działań o charakterze
edukacyjnym dla rodziców,
tak aby potrafili wspierać
abstynencję dziecka i
przygotować go do
podejmowania świadomych i
odpowiedzialnych decyzji
związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych;
wspieranie rozwoju i
działalności wolontariatu oraz
programów i przedsięwzięć
profilaktycznych; wdrażanie
efektywnego spędzania czasu
wolnego przez dzieci i
młodzież w ośrodku kultury, w
świetlicach środowiskowo –
wychowawczych we
współpracy z innymi
instytucjami i organizacjami z
terenu gminy oraz dostęp do
obiektów rekreacyjnokulturowych; imprezy
integracyjne dla rodzin
promujące zdrowy tryb życia;
wdrażanie programów
profilaktycznointerwencyjnych w
odniesieniu do różnych grup
wspieranie działania grup
samopomocowych, grup
wsparcia i terapeutycznych

przedsięwzięcia rewitalizacyjne na danym
obszarze (tzw. operatora rewitalizacji).

Zdrowy i aktywny senior w
gminie Gościeradów (cały obszar
rewitalizacji)

Utworzenie Zakładu OpiekuńczoLeczniczego w Curynie

Zagospodarowanie terenu
zdegradowanego poprzez
utworzenie parku rozrywki w
miejscowości Rowiny

Adaptacja budynku w centrum
Wisznice na cele socjalne oraz
komercyjne wraz z
zagospodarowaniem przyległego
terenu

Dostosowanie infrastruktury
sportowej drogą do niwelowania
zdiagnozowanych problemów
społecznych wśród dzieci i
młodzieży z obszaru
zdegradowanego Gminy
Wisznice
Termomodernizacja budynków
mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z zagospodarowaniem
przestrzennym terenu
Uporządkowanie i
zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni
publicznej w celu przywrócenia
funkcji społecznej (obszar
bloków mieszkalnych)
Uporządkowanie i
zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni
publicznej w celu nadania nowej
funkcji użytkowej, społecznej,
turystycznej i kulturalnej
Roboty restauratorskie i
konserwatorskie budynków
znajdujących się w rejestrze
zabytków i objętych opieką
konserwatora zabytków wraz z
otoczeniem –
termomodernizacja czworaków
folwarcznych - będących
własnością gminy

Przeprowadzono planowanie wzajemnych
powiązań przestrzennych pomiędzy
projektami rewitalizacyjnymi,
przewidzianymi do realizacji na obszarze
rewitalizacji jak i znajdującymi się poza nim,
ale oddziałujących na obszar rewitalizacji.
Wszystkie podstawowe projekty
rewitalizacyjne skupiają się na obszarze
rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. /
Program rewitalizacji będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym,
środowiskowym, kulturowym, technicznym).
/ Zaprojektowano taki system zarządzania
programem rewitalizacji, który pozwoli na
efektywne współdziałanie na jego rzecz
różnych instytucji oraz wzajemne
uzupełnianie się i spójność procedur. /
Zróżnicowanie tematyczne projektów
wpisanych do Programu przewidzianych do
realizacji ze wsparciem UE, będzie
skutkować (pod warunkiem uzyskania
dofinansowania) połączeniem wsparcia z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego ze wsparciem z Europejskiego
Funduszu Społecznego lub Funduszu
Spójności.

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności jest dojrzała
partycypacja społeczna. Partycypacja
społeczna realizowana powinna być z
wykorzystaniem co najmniej form
wskazanych w ustawie. Dla zapewnienia
powodzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wskazane jest jednak rozważenie także
innych, możliwych form współpracy
pomiędzy interesariuszami, takich jak
spotkania, warsztaty, imprezy
okolicznościowe, itp. Kolejnym
mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jak i
pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami
jest funkcjonowanie jednostki koordynującej
przedsięwzięcia rewitalizacyjne na danym
obszarze (tzw. operatora rewitalizacji).
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61.

62.

63.

Łęczna

Łuków

Bełżyce

7514 ha

3600 ha

13397 ha

23623

30477

13220

52,5 ha

718 ha

147 ha

622

3863

3962

-

2

-

Uchwała nr
XXXV/185/2017
Rady Miejskiej w
Łęcznej z dnia 31
maja 2017 r.

Uchwała nr
XXXVII/268/2017
Rady Miasta
Łuków z dnia 29
czerwca 2017 r.

Uchwała nr
XXXVIII/236/17
Rady Miejskiej w
Bełżycach z dnia
28 czerwca 2017
r.

Urząd Miejski w Łęcznej
Plac Kościuszki 5
21-010 Łęczna

Urząd Miasta Łuków
ul. Józefa Piłsudskiego 17
21-400 Łuków

Urząd Miejski w Bełżycach
ul. Lubelska 3
24-200 Bełżyce

stały spadek liczby ludności,
pogłębiający się ujemny
wskaźnik salda migracji, wzrost
liczby mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym, niekorzystna
prognoza zmian ludnościowych
w całym powiecie, duży odsetek
gospodarstw domowych
korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej, znajdujących
się poniżej kryterium
dochodowego, występujące
zjawisko przemocy w rodzinie,
niewystarczająca liczba miejsc w
żłobkach, duże bezrobocie wśród
osób młodych i kobiet

Ubóstwo, alkoholizm,
niepełnosprawność/podeszły
wiek, bezrobocie i przestępczość

depopulacja ogółu ludności
mieszkańców Gminy;
zmniejszający się udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym i
równoległy wzrost udziału
ludności w wieku
poprodukcyjnym, co prowadzi do
problemów związanych z
zastępstwem pokoleniowym i
zmianą ilości potrzeb
społecznych ludności w wieku
emerytalnym; zubożenie
społeczeństwa, charakteryzujące
się liczbą gospodarstw
domowych i osób w nich
będących korzystających z
pomocy społecznej

zanieczyszczenie pokrywy
glebowej, wynikające z
działalności rolniczej i
oddziaływania komunikacji
kołowej, „niska emisja” na
obszarze gminy
spowodowana spalaniem
paliw kopalnych w domowych
kotłowniach, niedostateczne
wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii i brak
świadomości ekologicznej
mieszkańców, brak zbiorczego
systemu kanalizacji, także na
terenie miasta (Stare Miasto),
duże obciążenie hałasem
komunikacyjnym, mała
powierzchnia lasów,
zaniedbane i źle
zagospodarowane tereny
zielone, skwery

Największy zdegradowany
teren zielony to Zalew Zimna
Woda wraz z przylegającym
do niego obszarem
rekreacyjnym. Zarówno sam
zalew jak i tereny położone
wokół niego wymagają
gruntownej rewitalizacji. W
jeszcze gorszym stanie jest
obszar dawnej Strzelnicy
wojskowej, położonej na
terenie dawnych koszar
wojskowych.

zmniejszający się udział
terenów rekreacji i
wypoczynku w stosunku do
gruntów zabudowanych i
zurbanizowanych może
świadczyć o braku rozbudowy
tego typu terenów
(wypoczynek, rekreacja) w
stosunku zwiększających się
powierzchniowo terenów
zurbanizowanych;
stosunkowo mniejszy udział
terenów zieleni
zorganizowanej (parki,
zieleńce, zieleń osiedlowa) w
powierzchni ogółem w
stosunku do danych dla gmin

niezadawalający sposób
zagospodarowania
przestrzeni publicznych,
brak odpowiednio
zagospodarowanych miejsc
spędzania czasu wolnego,
niewystarczająco
wykorzystany i
zagospodarowany park
Podzamcze, brak
zagospodarowania dolin
rzecznych, brak
reprezentacyjnego
centrum, w którym
koncentrowałoby się życie
mieszkańców, obszar
gminy i miasta
poprzecinany jest siecią
drogową - drogi krajowe i
wojewódzkie przecinają
obszar miasta, co ze
względu na duże natężenie
ruchu stwarza
niebezpieczeństwo dla
mieszkańców

Największe ograniczenia w
dostępie do usług
publicznych mają
mieszkańcy obszarów I, II i
IX. Jednocześnie należy
zwrócić uwagę, iż obszary I
i II, posiadają dodatkowe
utrudnienia w dostępie do
usług publicznych w
postaci barier
komunikacyjnych (tory
kolejowe).

stosunkowo niski udział
osób korzystających z sieci
kanalizacyjnej w
porównaniu z danymi dla
gmin miejsko-wiejskich na
poziomie kraju,
województwa lubelskiego i
powiatu lubelskiego może
powodować w przyszłości
konieczność inwestycji
infrastrukturalnych w tym
zakresie; stosunkowo niski
udział osób korzystających
z sieci gazowej w
porównaniu z danymi dla
gmin miejsko-wiejskich na
poziomie kraju,

ograniczenie wykluczenia
społecznego, poprawa jakości
życia mieszkańców, ich
aktywizacji i integracji oraz
przeciwdziałanie bezrobociu,
a także ożywienie
gospodarcze i turystyczne
obszaru; kształtowanie
atrakcyjnej i funkcjonalnej
przestrzeni publicznej,
sprzyjającej poprawie
bezpieczeństwa oraz rozwój
infrastruktury technicznej i
odnowa terenów zielonych;
podniesienie jakości
środowiska przyrodniczego i
wykorzystanie jego potencjału
do rozwoju społecznogospodarczego oraz wzrost
świadomości ekologicznej
mieszkańców

przedsięwzięcia w zakresie
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i bezrobociu
poprzez zwiększenie
aktywności społecznej i
zawodowej lokalnej ludności /
działań, które będą prowadzić
do wyprowadzenia
wyznaczonego obszaru
rewitalizacji ze stanu
kryzysowego pod względem
zagospodarowania
przestrzeni i poprawy stanu i
jakości infrastruktury
technicznej / poprawa jakości
środowiska przyrodniczego i
wykorzystanie jego zasobów
do rozwoju społecznogospodarczego obszaru
rewitalizacji i całej gminy

Zwiększenie aktywności
społecznej, kulturowej i
sportowej mieszkańców
obszaru
rewitalizacji. Zwiększenie
jakości przestrzeni publicznej,
służącej zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Popularyzacja
lokalnego dziedzictwa
historycznego i
krajobrazowego.

Zwiększenie aktywności i
integracji społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Stworzenie
platformy współpracy
organizacji pozarządowych w
formie Łukowskiego
Inkubatora Ekonomii
Społecznej. Utworzenie
przestrzeni dla pobudzenia
aktywności osób starszych i
samotnych,
niepełnosprawnych oraz
wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Modernizacja i
rozwój infrastruktury
społecznej, kulturalnej oraz
sportowo-rekreacyjnej
obszaru rewitalizacji. Rozwój
oferty skierowanej do dzieci i
młodzieży. Rozwój całorocznej
oferty kulturalnej obszaru
rewitalizacji. Poprawa jakości
przestrzeni obszaru
rewitalizacji oraz
przeprowadzenie prac
modernizacyjnych budynków
mających służyć mieszkańcom
obszaru rewitalizacji.
Stworzenie przyjaznych dla
użytkowników miejsc
centralnych, integrujących
lokalną społeczność. Poprawa
dostępności transportowej i
jakości systemu komunikacji.
Realizacja inwestycji
proekologicznych na obszarze
rewitalizacji. Zachowanie i
promocja walorów
historyczno- przyrodniczych
obszaru rewitalizacji.
Ożywienie i pielęgnowanie
miejscowych tradycji
historyczno-kulturowych.
Kształtowanie postaw
proekologicznych dzieci i
dorosłych, ukierunkowanych
na dbanie o wspólną
przestrzeń.

Poprawa jakości życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji; Zwiększenie
atrakcyjności obszaru
rewitalizacji; Zapewnienie
wysokiej jakości środowiska;
Wzrost gospodarki na
obszarze rewitalizacji

Podnoszenie jakości usług
społecznych dla seniorów
poprzez zastosowanie
nowatorskich rozwiązań i
zwiększenie atrakcyjności
oferty. Rozwijanie promocji i
doradztwa zawodowego dla
absolwentów. Rozwijanie
oferty spędzania wolnego
czasu skierowanej do różnych
grup odbiorców. Rozwijanie
systemu monitoringu
wizyjnego. Przebudowa i
modernizacja istniejącej
infrastruktury komunikacyjnej
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Modernizacja

Rewitalizacja zabytkowych
obiektów drewnianych w Łęcznej

Rewitalizacja doliny Świnki i
Wieprza

Budowa sieci monitoringu w
dolinie Świnki i w parku
Podzamcze

Przebudowa spichlerza w
Podzamczu na potrzeby
Środowiskowego Domu
Samopomocy

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę sytuacji
całego obszaru rewitalizacji / Program
będzie oddziaływał na obszar zdegradowany
we wszystkich niezbędnych aspektach, tj.:
społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym i
środowiskowym. / Za prawidłową realizację
założeń Programu odpowiada Burmistrz
Łęcznej, natomiast nad bieżącą koordynacją
wszystkich działań związanych z rewitalizacją
czuwa Zespół roboczy ds. opracowania LPR,
w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu
Miejskiego. / Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
wskazane w Programie na lata są
uzupełnieniem i kontynuacją projektów
zrealizowanych lub planowanych do
realizacji na terenie gminy w latach 20072013. / Przedsięwzięcia, które zostały
zapisane w Programie na lata będą mogły
być realizowane przy udziale różnych źródeł
finansowania w tym środków unijnych.

Rozwój i upowszechnianie
ekonomii społecznej, w tym
wzrost zatrudnialności w
sektorze ekonomii społecznej w
regionie

Rewitalizacja zbiornika wodnego

Utworzenie Multimedialnego
Muzeum Amonitów

Odnowa zdegradowanej
przestrzeni miejskiej prowadząca
do rozwiązania zdiagnozowanych
problemów społecznych

Rewitalizacja budynku, placów i
chodników oraz terenów
zielonych Szpitala Powiatowego
im. Dr Wojciecha Oczki w
Bełżycach

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego

Wszystkie podstawowe projekty
rewitalizacyjne skupiają się na ww. obszarze
rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. / Za
realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Łuków na lata 2017-2022
odpowiadać będzie Burmistrz Miasta Łuków
oraz podlegający mu Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego. / Przedmiotowy program
rewitalizacji nawiązuje i korzysta z efektów
wcześniej zrealizowanych projektów w
ramach poprzedniego programu
rewitalizacji, który był skoncentrowany na
odnowie terenów zielonych i rekreacyjnych
położonych w centralnej części Miasta. /
Projekty, które zostały zapisane w Programie
mają zapewnione finansowanie z różnych
źródeł, które wzajemnie się uzupełniają i
łączą, w tym EFRR, EFS, FS, środki publiczne
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

Zapewnienie komplementarności
przestrzennej projektów/przedsięwzięć
rewitalizacyjnych ma służyć temu, by LPR
efektywnie oddziaływał na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach). / W ramach
tworzenia Programu wzięto pod uwagę
konieczność realizacji takich przedsięwzięć,
które będą się wzajemnie dopełniały
tematycznie, sprawiając, że LPR będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Zwrócono uwagę
głównie na efektywne współdziałanie na
rzecz różnych instytucji oraz wzajemne
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miejsko-wiejskich na poziomie
kraju, województwa
lubelskiego i powiatu
lubelskiego może powodować
deficyt takiej powierzchni dla
wykorzystania np. dla
emerytów; zwiększająca się
bardzo dynamicznie waga
odpadów zmieszanych
przypadających na 1
mieszkańca może w
przyszłości powodować
problemy z sortowaniem i
składowaniem odpadów

64.

65.

Biała
Podlaska

Godziszów

4940 ha

9207 ha

58124

6045

663 ha

1781 ha

16367

1034

3

2

Uchwała nr
XXX/54/17 Rady
Miasta Biała
Podlaska z dnia 30
czerwca 2017 r.

Uchwała
XXVI/151/2017
Rady Gminy
Godziszów z dnia
29 czerwca 2017
r.

Uchwała nr XXXIII/89/17
Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 30 października 2017
r.

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
3
21-500 Biała Podlaska

Urząd Gminy Godziszów
Godziszów Trzeci 121A
23-302 Godziszów Trzeci

Jednym z problemów
społecznych w polskich miastach
jest postępujące starzenie się
społeczeństwa. Do miar tego
procesu należy wskaźnik
starzenia się. Wskaźnik ten się
dla Białej Podlaskiej przyjmuje
wysoką niekorzystną wartość
równą: 357. Oznacza to, że na
każde 100 osób w wieku 0-14 lat
przypada 357 kobiet w wieku 60
lat i więcej oraz mężczyzn w
wieku 65 lat i więcej.

Bardzo niekorzystnym trendem
demograficznym dotykającym
gminę Godziszów jest proces
systematycznego wyludniania
obszaru gminy. Na przestrzeni 3
lat, czyli od 2013-2015 z terenu
gminy ubyło 114 osoby, co
świadczy o zmniejszeniu się
ogólnej liczby mieszkańców o
1,85%, co jest stosunkowo
wysokim wskaźnikiem.

województwa lubelskiego i
powiatu lubelskiego może
powodować w przyszłości
konieczność inwestycji
infrastrukturalnych w tym
zakresie; stosunkowo niski
udział osób korzystających
z oczyszczalni ścieków w
porównaniu z danymi dla
gmin miejsko-wiejskich na
poziomie kraju,
województwa lubelskiego i
powiatu lubelskiego może
powodować w przyszłości
konieczność inwestycji
infrastrukturalnych w tym
zakresie

Jednym z poważniejszych
problemów miasta Biała
Podlaska jest stan powietrza
atmosferycznego.
Odnotowano przekroczenia
24-godz. stężeń pyłu PM10
(dopuszczalny poziom PM10
w powietrzu 50μg/m3 –24
godz., 40μg/m3 – rok
kalendarzowy) i PM2,5
(dopuszczalny poziom PM10
w powietrzu 25μg/m3 – rok
kalendarzowy) oraz
benzo(a)pirenu dopuszczalny
poziom PM10 w
powietrzu1ng/m3– rok
kalendarzowy) w związku z
tym obszar miasta zaliczono
do klasy C. Największą liczbę
przekroczeń odnotowano w
miesiącach zimowych. / Pod
względem przekroczenia
dopuszczalnych wartości
emisji hałasu, do najbardziej
uciążliwych, należą główne
arterie komunikacyjne w
mieście.

Przestrzenie publiczne w
mieście nie stanowią
systemu ciągłego. Są to
niepowiązane wzajemnie
miejsca, ważne dla
mieszkańców ze względów
kulturowych, wymiany
informacji, zaspokajania
potrzeb.

Za przekroczenie stężenia
benzo/a/piranu odpowiada
niska emisja, czyli
zanieczyszczenia pochodzące
z lokalnych kotłowni
węglowych lub na biomasę.
Takie paleniska
charakteryzują się zwykle
niską sprawnością, opalane są
paliwem niskiej jakości,
odpadami komunalnymi.
Dlatego też można

Gmina Godziszów
charakteryzuje się niskim
poziomem
zwodociągowania. Na jej
obszarze jedynie 36,34%
wszystkich budynków
mieszkalnych jest
zaopatrzonych w instalacje
wodociągowe. Niska jakość
przestrzeni publicznych - są
to tereny, z których na co
dzień korzystają

Zintegrowani społecznie i
aktywni zawodowo
mieszkańcy obszaru
rewitalizacji. Zwiększenie
atrakcyjności obszaru
rewitalizacji jako miejsca do
prowadzenia działalności
gospodarczej. Nowe
zagospodarowanie i poprawa
jakości przestrzeni miejskiej
obszaru rewitalizacji.

Wspierać rodziny w
prawidłowym, samodzielnym
wypełnianiu swoich funkcji.
Zapobiegać wykluczeniu
społecznemu seniorów,
niepełnosprawnych oraz osób
zależnych. Zapobiegać
wykluczeniu społecznemu
seniorów, niepełnosprawnych
oraz osób zależnych.
Aktywizacja społeczeństwa
obywatelskiego oraz

obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, oraz
mieszkalnych
wielorodzinnych, w tym
zastosowanie
energooszczędnych źródeł
energii. Modernizacja
obiektów zakładu opieki
medycznej, przystosowanie
do potrzeb mieszkańców z
koniecznością rozbudowy
obiektu. Budowa toalet
miejskich. Systematyczna
poprawa utrzymania
porządku i czystości w
przestrzeniach publicznych.
Prowadzenie edukacji i
promocji zachowań
proekologicznych.
Zwiększanie stopnia
wykorzystania OZE. Tworzenie
przyjaznych warunków do
rozwoju nowych firm oraz
różnych form
samozatrudnienia.
Współpraca z
przedsiębiorcami w zakresie
promocji gospodarczej
miasta. Poprawa warunków
prowadzenia działalności
gospodarczej, zwłaszcza dla
firm tworzących nowe miejsca
pracy.
Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa wśród rodzin
z problemami patologicznymi.
Wzmocnienie działań
profilaktycznych
wspierających rodzinę.
Rozwinięcie systemu szkoleń,
kursów i doradztwa
zawodowego. Zwiększenie
aktywności zawodowej w
grupie osób bezrobotnych.
Odnowa obiektów i
przestrzeni publicznych o
znaczeniu historycznym i
architektonicznym.
Pielęgnowanie kultury i
tradycji Południowego
Podlasia. Zwiększenie dostępu
do terenów inwestycyjnych.
Nadanie nowych funkcji
terenom poprzemysłowym.
Promowanie
przedsiębiorczości
indywidualnej poprzez
wsparcie finansowe osób
chcących uruchomić
działalność gospodarczą.
Tworzenie warunków dla
rozwoju działalności
gospodarczej w szczególności
handlu. Rozwój funkcji
rekreacyjno-wypoczynkowych
zdegradowanych obszarów
miasta. Tworzenie
atrakcyjnych przestrzeni
miejskich we współpracy z
lokalną społecznością.
Kształtowanie przestrzeni
publicznej na cele społeczne.
Poprawa stanu technicznego
budynków użyteczności
publicznej. Tworzenia i
rozwijanie miejsc opieki nad
dziećmi oraz osobami
niepełnosprawnymi i chorymi.
Zwiększenie powiązań
komunikacyjnych, w tym
rozwój transportu
publicznego.
korygowanie
nieprawidłowych postaw
rodzicielskich i wzmacnianie
roli rodziny; tworzenie
warunków dla utrzymania
samodzielności życiowej i
aktywnego udziału seniorów
w życiu społecznym;
wspieranie aktywności
obywatelskiej na rzecz
przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom społecznym;

Przebudowa ciągów ulic w
centrum miasta

uzupełnianie się i spójność procedur. /
Projekty rewitalizacyjne, wynikające z
programu rewitalizacji opierają się na
konieczności umiejętnego uzupełniania i
łączenia wsparcia ze środków Europejskich
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z
wykluczeniem ryzyka podwójnego
dofinansowania.

Realizacja projektów w zakresie
edukacji ekologicznej dzieci i
młodzieży

Rewitalizacja zdegradowanych
terenów powojskowych w Białej
Podlaskiej poprzez kompleksowe
przygotowanie terenów
inwestycyjnych

Rewitalizacja terenu
poprzemysłowego w Białej
Podlaskiej pomiędzy ul. Łomaską,
ul. Sidorską i rzeką Krzną

Rozbudowa i modernizacja
Bialskiego Centrum Kultury

Komplementarność przestrzenna w została
zapewniona poprzez wskazanie
przedsięwzięć w jak największym stopniu
oddziałujących na obszar rewitalizacji. /
Zaplanowane przedsięwzięcia są ze sobą
wzajemnie powiązane, a także wzajemnie się
dopełniają. Przewidziano zadania, które
swym oddziaływaniem obejmą sfery:
społeczną, gospodarczą, przestrzennofunkcjonalną, techniczną i środowiskową. /
Za realizację Gminnego Programu
Rewitalizacji miasta Biała Podlaska
odpowiada Prezydent Miasta Biała Podlaska,
przy współpracy Rady Miasta Biała Podlaska,
Zespołu Zadaniowego, Komitetu
Rewitalizacji oraz Partnerów Programu. /
Program zakłada ciągłość programową, w
stosunku do działań prowadzonych w
okresach wcześniejszych. Stanowi on
rozwinięcie i uzupełnienie działań
realizowanych w okresie programowym
2007-2013.

Od pomysłu do działania

Dobudowa i adaptacja
zdegradowanego budynku
Centrum Kultury i Promocji w
Godziszowie Trzecim w celu
przywrócenia mu pierwotnych
oraz nadania nowych funkcji
społecznych
Rozwój ekonomii społecznej w
Godziszowie
Utworzenie Centrum Aktywności
Lokalnej w Rataju wraz z
zagospodarowaniem terenu

Wszystkie z przedsięwzięć rewitalizacyjnych
mają charakter przekrojowy – realizuje
więcej niż jeden cel i dotyka szeregu
aspektów (społecznych, ekonomicznych,
przestrzennych, środowiskowych,
technicznych). / Znaczna część przedsięwzięć
rewitalizacyjnych skupia się wyłącznie na
obszarze rewitalizacji i jest z nim ściśle
powiązana. / Przewidziano zarówno
przedsięwzięcia współfinansowane przez
sektor prywatny jak i publiczny, środki
osób/podmiotów indywidualnych, sektora
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zaobserwować sezonowość
przekroczenia norma jakości
powietrza, występują
najczęściej w okresie
grzewczym, czyli zimą, w
miejscach gdzie istnieje
wysoka gęstość zabudowań.
Dodatkowym problemem w
gminie Godziszów jest słaby
dostęp do ekologicznych
technologii odnawialnych
źródeł energii.

66.

67.

Komarówka
Podlaska

Końskowola

13756 ha

8960 ha

4605

8994

934 ha

1189 ha

1206

2370

-

-

Uchwała
XXIII/165/2017
Rady Gminy
Komarówka
Podlaska z dnia 22
czerwca 2017 r.

Uchwała nr
XXXVIII/183/2017
Rady Gminy
Końskowola z dnia
30 maja 2017 r.

Urząd Gminy Komarówka
Podlaska
ul. Krótka 7
21-311 Komarówka Podlaska

Urząd Gminy Końskowola
ul. Pożowska 3a
24-130 Końskowola

Negatywnym zjawiskiem
demograficznym zauważalnym
na obszarze gminy Komarówka
Podlaska jest natomiast
stopniowe starzenie się
społeczeństwa. Gmina
Komarówka Podlaska boryka się
również z negatywna strukturą
ruchu wędrówkowego
mieszkańców. Na przestrzeni
analizowanych lat saldo migracji
było zawsze ujemne co oznacza,
że więcej osób z gminy
wyjeżdżało, niż do niego
napływało.

Szczegółowa analiza dotycząca
struktury wieku mieszkańców
pozwala na stwierdzenie, że
sytuacja demograficzna w
większości sołectw gminy stale
pogarsza się. Zmniejszony
przyrost naturalny oraz
wydłużenie się średniej długości
trwania życia będą prowadzić w
gminie do sytuacji, w której coraz
mniej osób będzie wchodzić do
grupy produkcyjnej. W dalszym
ciągu rosnąć będzie natomiast
grupa mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym.

Wśród źródeł zanieczyszczeń
powietrza obszaru
rewitalizacji znajduje się
emisja komunikacyjna, gdzie
w wyniku spalania paliw w
silnikach samochodowych do
atmosfery przedostają się
zanieczyszczenia gazowe:
tlenki azotu, tlenek węgla,
dwutlenek węgla i
węglowodory oraz pyły. /
Problemem w zakresie sfery
środowiskowej jest
świadomość mieszkańców
obszaru rewitalizacji, która
jest niewystarczająca.

Do negatywnych zjawisk w
obszarze środowiska zalicza
się ilość wyrobów
zawierających azbest na
terenie poszczególnych
miejscowości gminy.
Najwięcej odpadów znajduje
się w: Chrząchowie, Sielcach i
Nowym Pożogu. W Gminie na
etapie diagnozy nie
stwierdzono występowania
innych negatywnych zjawisk
w obszarze środowiska
naturalnego, w szczególności
obecność odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia, zdrowia ludzi i stanu
środowiska.

mieszkańcy gminy, także
osoby starsze.

Wśród problemów obszaru
rewitalizacji (oraz całej
gminy) znajduje się deficyt
dobrze wyposażonych
obiektów sportowych
umożliwiających
przełamywanie
negatywnych
przyzwyczajeń i złych
nawyków dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych (brak
aktywności ruchowej,
spędzanie czasu wolnego
przed telewizorem czy
komputerem) będących
przyczyną różnego rodzaju
schorzeń – otyłości,
nadwagi, chorób układu
ruchu, wad postawy, jak
również chorób układu
krążenia.

Zgodnie z danymi Urzędu
Gminy zły stan
infrastruktury
energetycznej i oświetlenia
dróg i ulic występuje na
terenie miejscowości: Las
Stocki. / Do miejscowości,
które charakteryzują się
złym poziomem
bezpieczeństwa dróg
należą: Chrząchów,
Chrząchówek, Witowice,
Pulki, Sielce, Rudy, Las
Stocki, Stok, Stary Pożóg i
Nowy Pożóg.

przeciwdziałanie degradacji
życia społecznego. Zwalczać
uzależnienia i inne
destrukcyjne postawy oraz
ograniczać ich negatywne
skutki społeczne.
Zorganizować atrakcyjne dla
użytkowników obiekty i
przestrzenie publiczne.
Poprawić jakość i zwiększyć
ofertę usług publicznych.
Zwiększać dostępność pracy
na obszarze rewitalizacji.
Wspierać przedsiębiorczość.

Zapewniać wsparcie w
poprawie stanu zdrowia i
pokonywaniu skutków
niepełnosprawności.
Zapewnić wszechstronne
wsparcie dzieciom i
młodzieży, w szczególności
wychowującej się w rodzinach
zaniedbujących obowiązki
wychowawcze. Przeciwdziałać
uzależnieniom, w tym
alkoholizmowi i narkomanii
oraz przemocy w rodzinie.
Zagwarantować dostęp do
usług pielęgnacyjnych,
opiekuńczych i
wspomagających osoby
starsze. Promować inicjatywy
obywatelskie i aktywności
społeczne w zakresie
rozwiązywania lokalnych
problemów społecznych.
Zorganizować atrakcyjne dla
użytkowników przestrzenie
publiczne. Poprawić stan
infrastruktury i usług
publicznych. Przeciwdziałać
bezrobociu mieszkańców
gminy. Rozwijać postawę
przedsiębiorczości.

Odbudowa istniejących i
nadanie nowych funkcji
obszarowi centrum gminy
prowadzące do wzrostu
aktywności społecznej i
zawodowej mieszkańców oraz
wzmacniania poziomu
integracji społecznej;
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz
występowania patologii
społecznych na obszarze
rewitalizacji; Rozwój
gospodarczy i poprawa
sytuacji na rynku pracy w
gminie Końskowola.

poprawa skuteczności i
efektywności prowadzonych
działań profilaktycznych;
zagospodarować, odnowić
oraz przywrócić pierwotne
funkcje zaniedbanym i
zdegradowanym
przestrzeniom publicznym;
modernizować istniejącą i
rozwijać nową infrastrukturę
techniczną; podejmowanie
innowacyjnych inicjatywy z
zakresu edukacji
przedsiębiorczości w szkołach;
poprawić konkurencyjność
przedsiębiorstw na rynku
lokalnym i regionalnym
systematyczne diagnozowanie
potrzeb osób z
niepełnosprawnościami;
korygowanie
nieprawidłowych postaw
rodzicielskich i wzmacnianie
roli rodziny; profilaktyka i
minimalizowanie zjawiska
uzależnienia od alkoholu i
narkomanii oraz innych
uzależnień; rozwijanie na
obszarze rewitalizacji usług
społecznych
skoncentrowanych na
potrzebach osób starszych;
wspieranie aktywności
obywatelskiej na rzecz
przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom społecznym;
zagospodarować zaniedbane i
zdegradowane przestrzenie
publiczne; modernizować
istniejącą i rozwijać
infrastrukturę techniczną;
wzmacnianie potencjału
kompetencyjnego osób
bezrobotnych; inicjowanie
działań mających na celu
edukację ekonomiczną
mieszkańców oraz wzrost
wiedzy na temat
przedsiębiorczości
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
reprezentacyjnych oraz
przystosowania do pełnienia
funkcji turystycznych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Poprawa jakości przestrzeni
publicznej w zakresie estetyki,
bezpieczeństwa oraz
wyposażenia. Poprawa stanu
środowiska naturalnego m.in.
poprzez ograniczenie niskiej
emisji zanieczyszczeń.
Podniesienie poziomu
integracji społecznej poprzez
rozwijanie oferty aktywnych
form spędzania czasu dla
różnych grup mieszkańców.
Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych oraz
aktywizację obywatelską.
Ożywienie przestrzeni
publicznej poprzez wsparcie
funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
form spędzania czasu
wolnego. Rozwój oferty zajęć
podnoszących kwalifikacje
zawodowe grup
marginalizowanych.
Pobudzanie aktywności osób
starszych, niepełnosprawnych
oraz wykluczonych.
Wspieranie podejmowania i
rozwijania działalności
gospodarczej. Wzrost
aktywności gospodarczej w
oparciu o wykorzystanie

funkcjonalnie związanego z
obiektem

pozarządowego, jak i środki publiczne –
gminne oraz środki europejskie.

RAZEM PRZECIWKO BIERNOŚCI AKTYWNY OBSZAR
REWITALIZACJI” - Kompleksowy
program aktywizacji społecznozawodowej mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Rewitalizacja stadionu gminnego
w Komarówce Podlaskiej
PRZAŁAMAĆ BIERNOŚĆ Kompleksowy program
aktywizacji społecznozawodowej mieszkańców
obszaru rewitalizacji
Uporządkowanie skweru na
skrzyżowaniu ulic Ks. Jana
Rudnickiego i Lubelskiej w
Komarówce Podlaskiej

Modernizacja i rozbudowa palcu
zabaw przy ulicy I Armii Wojska
Polskiego

Wszystkie z przedsięwzięć rewitalizacyjnych
mają charakter przekrojowy – realizuje
więcej niż jeden cel i dotyka szeregu
aspektów (społecznych, ekonomicznych,
przestrzennych, środowiskowych,
technicznych). / Znaczna część przedsięwzięć
rewitalizacyjnych skupia się na obszarze
rewitalizacji i jest z nim ściśle powiązana. /
Przewidziano zarówno przedsięwzięcia
współfinansowane przez sektor prywatny jak
i publiczny, środki osób/podmiotów
indywidualnych, sektora pozarządowego, jak
i środki publiczne – gminne oraz środki
europejskie. / Kwestie rewitalizacji zostaną
merytorycznie usytuowane w Referacie
Inwestycji, Zamówień Publicznych i
Gospodarki Komunalnej (Operator
Rewitalizacji), co wiązało się będzie z
realizacją szeregu zadań o wymiarze
koordynacyjnym, rozliczeniowym,
informacyjnym, itp.

Utworzenie parku sensorycznego
w miejscowości Końskowola na
terenach niezagospodarowanych
wraz z budową ujęcia wody w
Końskowoli
Remont i wyposażenie budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w
Końskowoli im. K. Walczak
Kompleksowa modernizacja
zaplecza sportowo-socjalnego w
msc. Końskowola

Stworzenie spójnej, obejmującej
wszystkie miejscowości, oferty
kulturalnej integrującej
mieszkańców

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę sytuacji
całego obszaru rewitalizacji / Program
będzie oddziaływał na obszar zdegradowany
we wszystkich niezbędnych aspektach, tj.:
społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym i
środowiskowym. / Instytucją bezpośrednio
zaangażowaną w proces rewitalizacji na
obszarze gminy Końskowola oraz
koordynującą wdrażanie LPR jest Wójt
Gminy Końskowola wraz z Radą ds.
rewitalizacji. / Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne wskazane w Programie na
lata są uzupełnieniem i kontynuacją
projektów zrealizowanych lub planowanych
do realizacji na terenie gminy w latach 20072013. / Przedsięwzięcia, które zostały
zapisane w Programie na lata będą mogły
być realizowane przy udziale różnych źródeł
finansowania w tym środków unijnych.
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69.

70.

Łomazy

Milanów

Sułów

19851 ha

11666 ha

9305 ha

5227

4017

4770

2722 ha

1836 ha

1191 ha

1516

1072

1431

-

-

3

Uchwała nr
XXIII/170/17 Rady
Gminy Łomazy z
dnia 30 czerwca
2017 r.

Uchwała nr
XXVIII/205/2017
Rady Gminy
Milanów z dnia 14
czerwca 2017 r.

Uchwała nr
XXVII/164/2017
Rady Gminy
Sułów z dnia 12
czerwca 2017 r.

Urząd Gminy Łomazy
Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy

Urząd Gminy Milanów
ul. Kościelna 11a
21-210 Milanów

Urząd Gminy Sułów
Sułów 63
22-448 Sułów

Powody będące najczęstszą
przyczyną konieczności
korzystania mieszkańców z
pomocy społecznej oferowanej
przez GOPS w Łomazach należą:
ubóstwo, wielodzietność,
bezrobocie oraz
niepełnosprawność. Na dalszych
miejscach znalazły się kolejno:
bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych,
długotrwała choroba, alkoholizm
i przemoc w rodzinie.

Do najczęstszych powodów
korzystania z pomocy społecznej
należą w gminie: ubóstwo,
bezrobocie, niepełnosprawność.
/ Najwięcej osób w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
korzystających z pomocy
społecznej ze względu na
ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwałą
lub ciężką chorobę, bezradność
w sprawach opiekuńczowychowawczych, wielodzietność,
alkoholizm zamieszkiwało
sołectwach: Milanów, Okalew i
Rudzieniec.

Wyludnianie się gminy; Malejący
wskaźniki gęstości zaludnienia;
Ujemne saldo migracji, które
świadczy o większej liczbie
wymeldowani niż zameldowań
na terenie gminy; Ujemny
przyrost naturalny; Postępujący
proces starzenia się
społeczeństwa - spadek liczby
ludności w wieku
przedprodukcyjnym i
produkcyjnym oraz wzrost liczby
ludności w wieku
poprodukcyjnym; Brak poprawy
sytuacji osób bezrobotnych – od
2010 r. utrzymuje się na
poziomie 260-270 osób;
Uzależnienie od pomocy
społecznej - zwiększania się
liczby osób objętych pomocą w
stosunku do ogółu mieszkańców;
Niska jakość usług zdrowotnych;
Brak miejsc integracji osób w
wieku poprodukcyjnym

Obecność odpadów wyrobów
zawierających azbest, czy też
niewielka liczba
przydomowych oczyszczalni
ścieków w sołectwach: Kozły,
Bielany, Burwin, Huszcza
Pierwsza, Jusaki Zarzeka, ale
także Łomazy II, Korczówka i
Studzianka.

Najczęściej i w największym
nagromadzeniu przekroczenia
standardów jakości
środowiska, obecności
odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia, zdrowia,
ludzi bądź stanu środowiska
występują w sołectwach:
Radcze, Rudno Pierwsze,
Rudno Drugie i Zieleniec.

Zanieczyszczenie środowiska;
Zaniedbane i źle
zagospodarowane tereny
zielone, skwery i parki miejski;
Niedostateczne wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii i
brak świadomości
ekologicznej mieszkańców;
Problem związany z „dzikimi”
wysypiskami.

Do miejscowości, które
charakteryzują się złą
jakością skomunikowania z
resztą gminy należy
większość miejscowości w
tym: Burwin, Huszcza
Pierwsza, Huszcza Druga,
Jusaki-Zarzeka, Kopytnik,
Korczówka, Koszoły, Kozły,
Krasówka, Lubenka,
Stasiówka, Szymanowo,
Wola Dubowska, Wólka
Korczowska. / Brak jest
wykorzystania na szerszą
skalę odnawialnych źródeł
energii.

Do sołectw, które
charakteryzują się złą
jakością skomunikowania z
resztą gminy należą:
Cichostów, Cichostów
Kolonia, Czeberaki,
Okalew, Radcze,
Rudzieniec oraz Zieleniec. /
Przekroczenia standardów
jakości środowiska są
obecne w miejscowości
Radcze. / Brak jest
wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii na szerszą skalę.

Nieodpowiednie
zagospodarowanie
atrakcyjnej turystycznie i
rekreacyjnie zbiornika
wodnego „Nielisz” w
Kulikowie; Zły stan
techniczny dróg; Mało
reprezentacyjne i złe
zagospodarowane terenu
wokół Urzędu Gminy w
Sułowie; Tereny zielone
oraz przestrzenie publiczne
wskazane jako
niezagospodarowane i w
pełni niewyposażone w
infrastrukturę techniczną
m.in. teren wokół budynku
w Deszkowicach
Pierwszych
zlokalizowanego na działce
nr 781/2, Budynek Remizo
– Świetlicy w Deszkowicach
Pierwszych, teren wokół
dawnej szkoły w Sąsiadce;

Reintegracja społeczna i
zawodowa oraz wzmacnianie
poziomu integracji społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Stworzenie
warunków do rozwoju
gospodarczego i poprawa
rynku pracy obszaru
rewitalizacji. Poprawa
funkcjonalności i estetyki
przestrzeni publicznej obszaru
rewitalizacji

Reintegracja społeczna i
zawodowa oraz wzmacnianie
poziomu integracji społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Stworzenie
warunków do rozwoju
gospodarczego i poprawy
sytuacji na rynku pracy
obszaru rewitalizacji. Poprawa
funkcjonalności i estetyki
przestrzeni publicznej obszaru
rewitalizacji.

Przeciwdziałanie
marginalizacji i rosnącemu
wykluczeniu społecznemu
oraz ograniczenie skali
negatywnych zjawisk, poprzez
poprawę warunków
zamieszkania, podniesienie
jakości życia i pracy
mieszkańców oraz aktywizację
i integracja osób
wykluczonych społecznie.
Przeciwdziałanie rosnącym
zagrożeniom społecznym,
przestrzennym, technicznych,
środowiskowym i
gospodarczym oraz
marginalizacji obszarów
kryzysowych gminy poprzez
aktywizację i integrację
społeczną mieszkańców,
ożywienie gospodarcze oraz
poprawę warunków
zamieszkania i efektywności
energetycznej budynków

unikalnych zasobów obszaru
rewitalizacji. Aktywizacja
postaw przedsiębiorczych
wśród mieszkańców.
Przeciwdziałanie ubóstwu
mieszkańców i patologiom
społecznym. Aktywizacja
zawodowa, podnoszenie
kwalifikacji mieszkańców oraz
łagodzenie sutków
bezrobocia. Poprawa stanu
bezpieczeństwa i zdrowia
osób zamieszkujących tereny
rewitalizacji. Poszerzenie
możliwości samorozwoju ludzi
młodych. Rozwijanie oferty
aktywnych form spędzania
czasu dla różnych grup
mieszkańców. Wzmocnienie
tożsamości lokalnej i
kulturowej mieszkańców
gminy. Wzrost poziomu
kapitału społecznego poprzez
działania integrujące
społeczność lokalną.
Wykorzystanie atrakcyjnych
gospodarczo fragmentów
obszaru rewitalizacji do
wspierania tworzenia nowych
miejsc pracy. Ożywienie
przestrzeni publicznej poprzez
wsparcie funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Wspieranie podejmowania i
rozwijania działalności
gospodarczej przez
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Rozwój funkcji
turystycznych.
Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
Pobudzanie aktywności osób
wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
niepełnosprawnych i
starszych. Wykorzystanie
atrakcyjnych gospodarczo
fragmentów obszaru
rewitalizacji do wspierania
tworzenia nowych miejsc
pracy. Ożywienie przestrzeni
publicznej poprzez wsparcie
funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
administracyjnych i
reprezentacyjnych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Warsztaty i szkolenia
aktywizujące seniorów np.
nauka obsługi komputera,
szkolenia językowe,
rękodzieło, zajęcia kulturalne.
Tworzenie i rozwijanie miejsc
opieki nad seniorami oraz
osobami niepełnosprawnymi
(m.in. adaptacja budynków,
doposażenie, organizacja
zajęć). Poprawa dostępu do
usług społecznych dla osób
starszych i dla osób
niepełnosprawnych.
Prowadzenie programów
aktywizacji zawodowej i
przeciwdziałaniu bezrobociu.
Rozwój infrastruktury
sportowej i promocja
aktywnego trybu życia wśród
dzieci i młodzieży. Poprawa
dostępu do usług społecznych
dla osób starszych i dla osób
niepełnosprawnych.

Efektywna infrastruktura usług
społecznych w Gminie Łomazy
Stworzenie inkubatora
przedsiębiorczości a także
specjalnej strefy ekonomicznej
Przebudowa i remont budynku
GOK podstawą wzrostu
atrakcyjności kulturalnej w
Gminie Łomazy

Termomodernizacja budynku
szkoły w Koszołach wraz
zagospodarowaniem terenu
wokół budynku

Zmiana sposobu użytkowania
budynku Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej w Milanowie na
warsztat terapii zajęciowej
połączona z termomodernizacją
obiektu oraz rewitalizacją terenu
w jego otoczeniu (park i ogród).
W przyszłości utworzenie
spółdzielni socjalnej dla osób
niepełnosprawnych
Zmiana sposobu użytkowania
budynku Domu Nauczyciela przy
Liceum Ogólnokształcącym w
Milanowie na placówkę
opiekuńczo – wychowawczą
połączona z termomodernizacją
obiektu
Utworzenie inkubatora
przedsiębiorczości oraz strefy
gospodarczej

„Od szkolenia do zatrudnienia –
YEI”

Termomodernizacja budynku
szkolnego w Tworyczowie

Rozwój kompetencji kluczowych

Targowisko gminne szansą na
rozwój gospodarczy Gminy
Sułów

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne LPR są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Wszystkie
projekty rewitalizacyjne skupiają się na
obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle
powiązane, jednocześnie stanowiąc
odpowiedź na główne problemy tego
terenu. / Przedsięwzięcia realizowane w
ramach LPR będą finansowane z różnych
źródeł: środków publicznych oraz
prywatnych. / Za realizację Programu
odpowiadać będzie Wójt Gminy Łomazy oraz
podlegające mu stanowiska. / LPR spełnia
wymogi komplementarności
międzyokresowej, a przedsięwzięcia
rewitalizacyjne w nim zawarte są
komplementarne z działaniami
realizowanymi w poprzednich okresach
programowania środków zewnętrznych.

Wszystkie projekty rewitalizacyjne skupiają
się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle
powiązane, jednocześnie stanowiąc
odpowiedź na główne problemy tego
terenu. / Przedsięwzięcia realizowane w
ramach LPR będą finansowane z różnych
źródeł: środków publicznych oraz
prywatnych. / Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne LPR są komplementarne na
poziomie ogólnym (dopełniania się
rodzajami). / Za realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Milanów na
lata 2017-2023 odpowiadać będzie Wójt
Gminy Milanów oraz podlegający mu Referat
Inwestycji i Stanowisko pracy ds.
pozyskiwania i rozliczania środków z
funduszy europejskich. / LPR spełnia wymogi
komplementarności międzyokresowej, a
przedsięwzięcia rewitali-zacyjne w nim
zawarte są komplementarne z działaniami
realizowanymi w poprzednich okresach
programowania środków zewnętrznych.

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na
poprawę całego obszaru rewitalizacji. /
Program będzie oddziaływał na obszar
zdegradowany we wszystkich
niezbędnych aspektach, tj.: społecznym,
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym,
technicznym i środowiskowym. / Za
prawidłową realizację założeń Programu
odpowiada Wójt Gminy Sułów, natomiast
nad bieżącą koordynację
wszystkich działań związanych z rewitalizacją
czuwa Zespół ds. rewitalizacji powołany
przez Wójta Gminy, w skład którego
wchodzą pracownicy Urzędu Gminy. /
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
uzupełnieniem i kontynuacją projektów
zrealizowanych lub planowanych do
realizacji na terenie gminy w latach 20072013. / Przedsięwzięcia, które zostały
zapisane w Programie mają możliwość
realizacji przy udziale różnych źródeł
finansowania
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Niewystarczająca liczba i
złe standardy miejsc
wypoczynku i6aktywności
fizycznej (place zabaw,
siłownie na powietrzu);
Niewielka powierzchnia
gruntów będących
własnością gminy

71.

72.

73.

Leśniowice

Włodawa

Wilkołaz

11777 ha

1798 ha

8187 ha

3733

13562

5521

2333 ha

335 ha

1572 ha

618

3254

853

3

4

-

Uchwała nr
XVIII/112/2017
Rady Gminy
Leśniowice z dnia
30 marca 2017 r.

Uchwała nr
XXXVII/198/17
Rady Miejskiej we
Włodawie z dnia
31 maja 2017 r.

Uchwała nr
XXVIII/178/2017
Rady Gminy
Wilkołaz z dnia 27
czerwca 2017 r.

Urząd Gminy Leśniowice
Leśniowice 21a
22-122 Leśniowice

Uchwała nr XLII /221/17
Rady Miejskiej we
Włodawie
z dnia 11 października 2017
r.

Urząd Miejski we Włodawie
Al. Józefa Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa

Urząd Gminy Wilkołaz
Wilkołaz Pierwszy nr 9
23-212 Wilkołaz Pierwszy

Malejąca liczba ludności; Ujemny
przyrost naturalny; Ujemny
wskaźnik migracji;
Występowanie zjawiska
„Starzenia się społeczeństwa”;
Wysoka liczba świadczeń
przyznawanych z powodu
ubóstwa, niepełnosprawności
oraz
długotrwałej lub ciężkiej
choroby; Malejąca liczba
absolwentów kończących
leśniowskie Szkoły Podstawowe;
Niskie wyniki sprawdzianu po
szóstej klasie w porównaniu do
skali województwa; Wzrastająca
liczba rodzin, których obejmuje
procedura „Niebieskiej Karty”;
Malejąca liczba wydarzeń
kulturalnych oraz sportowych na
terenie Gminy; Malejąca liczba
wypożyczeń gminnych
woluminów bibliotecznych; Niska
frekwencja wyborcza w
wyborach do Sejmu w 2015 r.
oraz w wyborach Prezydenckich
w 2015 r. na tle powiatu

Przekroczenia standardu
jakości środowiska w obszarze
powietrza atmosferycznego
(PM10, PM2,5, B(a)P)
Zły stan jcwp dla rzeki
Wojsławka

Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta
Włodawa na lata 2014-2020, na
podstawie danych za lata 2010 2012 rok, zdefiniowała główne
problemy społeczne występujące
w mieście wg. powodów
udzielania pomocy, jako:
bezrobocie, ubóstwo,
długotrwałą lub ciężką chorobę,
bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa
domowego oraz
niepełnosprawność.

W sferze zagrożeń kluczowe
znaczenie ma położenie części
miasta na obszarach
zagrożonych wystąpieniem
powodzi.

Do najczęstszych powodów
korzystania z pomocy społecznej
należą w gminie: długotrwała lub
ciężka choroba, ubóstwo,
bezrobocie, niepełnosprawność.

Przekroczenia standardów
jakości środowiska pod kątem
zagrożenia hałasem są obecne
w następujących
miejscowości: Obroki,
Pułankowice, Rudnik-Kolonia,
Rudnik Szlachecki, Wilkołaz
Stacja-Kolejowa, Wilkołaz
Pierwszy, Wilkołaz Trzeci i
Zdrapy.

Słabe wyposażenie zasobu
mieszkaniowego w
instalacje wodociągowe,
łazienkę oraz centralne
ogrzewanie – na tle
powiatu oraz
województwa. Słabe
wyposażenie Gminy w
kanalizację. Niski poziom
infrastruktury sportowej

użyteczności publicznej.
Poprawa jakości oraz stanu
terenów zielonych,
podnoszenie świadomości
ekologicznej oraz zapewnienie
wysokiego standardu i
efektywności energetycznej
budynków użyteczności
publicznej.

Poprawa jakości życia i
budowanie silnego kapitału
społecznego. Wzrost
atrakcyjności przestrzeni
publicznych oraz jakości
środowiska przyrodniczego i
kulturowego. Budowanie
kapitału ludzkiego i tworzenie
warunków do rozwoju
gospodarczego.

Deficyt terenów pod usługi
rekreacji sportu i kultury
występuje w większości
jednostek analitycznych, co
jest częściowo wynikiem
nieuwzględnienia w
statystykach
przestrzennych rozległego
obszaru pomiędzy rz.
Włodawka a rz. Bug,
występującego formalnie,
jako tereny roślinności
ochronnej. Pod względem
stanu dróg najgorsza
sytuację odnotowano w
jednostkach 1 i 11. W
zakresie dostępności
infrastruktury najmniejszy
odsetek budynków
podłączonych do
wodociągu i kanalizacji
znajduje się w jednostkach:
11 i 12.

Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez
odnowienie obszaru, nadanie
przestrzeni właściwej funkcji
oraz poprawę
bezpieczeństwa;
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez
ograniczenie patologii
społecznych na obszarze
rewitalizacji; Zwiększenie
rozwoju gospodarczego i
poprawa lokalnego rynku
pracy oraz wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców miasta
Włodawa

Do miejscowości, które
charakteryzują się złą
jakością skomunikowania z
resztą gminy należą:
Ewunin, Wilkołaz Górny,
Wilkołaz Trzeci i Zalesie. /
Najniższy dostęp do
infrastruktury kultury oraz
najniższy poziom
wyposażenia w
infrastrukturę techniczną i
społeczną na 100
mieszkańców stwierdzono

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz
wzmacnianie poziomu
integracji społecznej na
obszarze rewitalizacji.
Stworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego i
poprawa sytuacji na lokalnym
rynku pracy obszaru
rewitalizacji. Poprawa
funkcjonalności i estetyki
przestrzeni publicznej obszaru
rewitalizacji.

Zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa (monitoring,
większa liczba partoli policji,
patrole obywatelskie).
Termomodernizacja sieci
placówek edukacyjnych i
doposażenie. Poprawa
estetyki i stanu technicznego
obiektów.
Integracja społeczna oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu; Wzmacnianie
więzi społeczny oraz
współpracy; Poprawa
warunków mieszkaniowych;
Wykorzystanie terenów
publicznych do budowania
infrastruktury miejsc spotkań
dla mieszkańców poprzez
nadanie im nowych funkcji;
Aktywizacja dzieci, młodzieży i
seniorów; Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
funkcjonalnie powiązanej z
obiektami poddawanymi
rewitalizacji; Nadanie nowych
funkcji społecznogospodarczych budynkom;
Renowacja i modernizacja
obiektów na obszarze
rewitalizacji zmierzająca do
stworzenia przestrzeni
atrakcyjnej wizualnie i
przyjaznej mieszkańcom;
Wzmacnianie walorów
przyrodniczych i kulturowych;
Tworzenie warunków do
rozwoju MŚO i podmiotów
ekonomii społecznej;
Tworzenie warunków do
aktywizacji i zatrudniania
osób bezrobotnych;
Wspieranie
przedsiębiorczości,
podnoszenia kompetencji
oraz reintegracji zawodowej.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Kształtowanie przestrzeni
publicznych przyjaznych
mieszkańcom.
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznych w
celach turystycznych i
rekreacyjnych. Zapobieganie i
ograniczanie zjawisk
przestępczości poprzez
działania edukacyjne oraz
instalowanie monitoringu i
oświetlenia. Ułatwienie
dostępu do edukacji, kultury,
sztuki, i rozrywki. Aktywizacja
i rozwój społeczności poprzez
stworzenie odpowiednich
warunków infrastrukturalnych
i działania edukacyjne.
Poprawa w dostępie do rynku
pracy poprzez podniesienie
kompetencji osób
zagrożonych wykluczeniem.
Stworzenie warunków
infrastrukturalnych do
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
Wzrost aktywności
gospodarczej mieszkańców
poprzez działania podnoszące
kompetencje i kwalifikacje.
Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
Wzmocnienie tożsamości
lokalnej i kulturowej
mieszkańców gminy.
Wykorzystanie atrakcyjnych
gospodarczo fragmentów
obszaru rewitalizacji do
wspierania tworzenia nowych
miejsc pracy. Ożywienie

w tym środków unijnych.

Opiekun osób starszych i
niepełnosprawnych

Rewitalizacja Leśniowic

Leśniowice aktywne i zdrowe

Leśniowice młode i
zaangażowane

Leśniowice do odkrycia

Wyznaczone projekty rewitalizacyjne
skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z
nim ściśle powiązane. / Współgranie
projektów pod względem
komplementarności problemowej
sprowadza się do analizy pod
kątem ich wzajemnego dopełniania. W
Programie zasada ta jest realizowana
poprzez organizowanie
działań o charakterze społecznym,
przestrzennym czy środowiskowym. /
Monitoring programu będzie prowadzony w
wydziałach Urzędu Gminy w Leśniowicach w
zakresie realizacji poszczególnych projektów
natomiast monitoring całości procesu będzie
należał do powołanego Komitetu
Rewitalizacji. / Kilka przedsięwzięć
realizowanych w Gminie Leśniowice w latach
poprzednich ma swoją kontynuację w
okresie 2016-2023. / Projekty uwzględniają
zaangażowanie środków prywatnych i
publicznych.

Wielopokoleniowy Klub
Rekreacyjny „Od juniora do
seniora”
Utworzenie Powiatowego
Centrum Usług Społecznych

Termomodernizacja zasobów 11
wspólnot mieszkaniowych

Aktywizacja klientów Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we
Włodawie

Modernizacja budynku w
centrum Wilkołaz Pierwszego na
cele społeczne wraz z
zagospodarowaniem przyległego
terenu
Przywrócenie funkcji ośrodka
kultury budynku po byłej Szkole
Podstawowej w Zalesiu
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
publicznej poprzez przebudowę
obiektów sportowo –
rekreacyjnych w celu

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę sytuacji
całego obszaru rewitalizacji / Program
będzie oddziaływał na obszar zdegradowany
we wszystkich niezbędnych aspektach, tj.:
społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym i
środowiskowym. / Instytucją bezpośrednio
zaangażowaną w proces rewitalizacji na
obszarze miasta Włodawa oraz
koordynującą wdrażanie PR jest Burmistrz
Miasta Włodawa wraz z Komitetem
rewitalizacji. / Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne wskazane w Programie na
lata są uzupełnieniem i kontynuacją
projektów zrealizowanych lub planowanych
do realizacji na terenie gminy w latach 20072013. / Przedsięwzięcia, które zostały
zapisane w Programie na lata będą mogły
być realizowane przy udziale różnych źródeł
finansowania w tym środków unijnych.

Projekty będą się wzajemnie dopełniały
tematycznie i będą miały oddziaływanie na
obszar we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, technicznym,
środowiskowym oraz przestrzennofunkcjonalnym). / Wszystkie podstawowe
projekty rewitalizacyjne skupiają się na
jednym obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle
powiązane, jednocześnie stanowiąc
odpowiedź na główne problemy tego
terenu. / Przedsięwzięcia realizowane w
ramach LPR będą finansowane z różnych
źródeł: środków publicznych oraz
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w miejscowościach:
Wilkołaz Drugi, Wilkołaz
Górny i Wilkołaz Trzeci.
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75.

76.

Głusk

Wyryki

Izbica

6421 ha

22089 ha

13830 ha

10143

2651

8512

1284 ha

4388 ha

947 ha

2351

772

1864

5

2

-

Uchwała nr
XXXVIII/352/17
Rady Gminy Głusk
z dnia 6 lipca 2017
r.

Uchwała nr
XXXII/152/17
Rady Gminy
Wyryki z dnia 24
lipca 2017 r.

Uchwała nr
XXXIV.213.2017
Rady Gminy Izbica
z dnia 14 sierpnia
2017 r.

Urząd Gminy Głusk
ul. Rynek 1
20-388 Lublin Dominów

Urząd Gminy Wyryki
Wyryki 154
22-205 Wyryki

Urząd Gminy Izbica
ul. Gminna 4
22-375 Izbica

Wskaźnik bezrobocia liczony jako
liczba osób zarejestrowanych
jako bezrobotne w latach 2015 2016 na 100 mieszkańców
wskazuje, że największy problem
istnieje w miejscowości Żabia
Wola tam wskaźnik przekracza
ponad dwukrotnie średnią w
każdym badanym zakresie.

W 2012 ubóstwo było głównym
problemem społecznym w
gminie dotykając 125 rodzin i
593 osób i nadal utrzymuje się na
niezmienionym poziomie
obejmując największą liczbę
świadczeniobiorców w postaci
128 rodzin i 634 zamieszkałych w
nich osób. Podobnie niezmienna
dynamikę wykazuje udzielanie
pomocy z powodu bezrobocia,
utrzymując się w zasadzie na
niemienionym poziomie.

Ujemny przyrost naturalny.
Depopulacja. Zjawisko „starzenia
się społeczeństwa”. Odpływ
młodych, wykształconych osób.
Wysoka liczba świadczeń
przyznawanych z powodu
niskiego dochodu,
wielodzietności i
niepełnosprawności. Wysoki
wskaźnik osób bezrobotnych do
30 roku życia.

W Gminie Głusk na tym etapie
diagnozy nie stwierdzono
występowania negatywnych
zjawisk w obszarze
środowiska naturalnego.

Liczba obiektów
infrastruktury i sportu nie
jest wystarczająca i jest
nierównomiernie
rozłożona. Występuje
szereg miejscowości
pozbawionych
jakiegokolwiek elementu
infrastruktury sportu i
rekreacji. Stan
infrastruktury kultury także
wskazuje na dużą
nierównomierność w
rozłożeniu obiektów.

Negatywne zjawiska związane
z ograniczeniami
rozwojowymi
zidentyfikowano tylko w 5
jednostkach: Horostyta,
Horostyta – Kolonia,
Kaplonosy, Kaplonosy –
Kolonia i Krzywowierzba.

W ramach wskaźnika
syntetycznego Dostępność infrastruktury
publicznej uwzględniono
występowanie w
poszczególnych
jednostkach obiektów
podstawowej
infrastruktury rekreacyjnosportowej, infrastruktury
kulturalnej oraz
dostępność komunikacyjną
rozumianą, jako z jednej
strony ocenę opisową
stanu dróg i istnienia
ciągów pieszych, z drugiej
zaś dostępność
komunikacji publicznej w
tym liczbę połączeń.
Niestety w aż w 8
jednostkach dostępność tej
infrastruktury jest
zdecydowanie niższa niż
średnia w gminie.

Przekroczenie dopuszczalnej
częstości przekroczeń
zanieczyszczenia powietrza
pyłem zawieszonym PM10 w
skali roku. Duże
zanieczyszczenie wody w
rzece Wieprz i jej dopływach.

Złe wyposażenie mieszkań
w instalacje sanitarne, w
szczególności w instalacje
gazowe. Zły stan budynków
użyteczności publicznej.
Bardzo słabe wyposażenie
Gminy w kanalizację. Zły
stan infrastruktury
sportowej. Postępująca
degradacja obszarów i
obiektów pełniących
funkcje społeczne.

Modernizacja infrastruktury
służącej rewitalizacji. Rozwój
społeczności przez wsparcie
rodziny. Aktywizacja
zawodowa i wsparcie
przedsiębiorczości.
Poszerzenia możliwości
rozwoju dzieci i młodzieży.
Wzrost zaangażowania
społeczności lokalnej obszaru
rewitalizacji poprzez działania
integrujące. Poprawa sfery
przestrzenno-funkcjonalnej
terenów rewitalizacji.

Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez
odnowienie obszaru, nadanie
przestrzeni właściwej funkcji
oraz poprawę
bezpieczeństwa.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez
ograniczenie patologii
społecznych na obszarze
rewitalizacji. Zwiększenie
rozwoju gospodarczego i
poprawa lokalnego rynku
pracy oraz wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców gminy Wyryki.

Poprawa jakości życia
mieszkańców i zwiększenie ich
partycypacji w życiu
publicznym. Wzrost
atrakcyjności przestrzeni
publicznej. Tworzenie
warunków do
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

przestrzeni publicznej poprzez
wsparcie funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
administracyjnych i
reprezentacyjnych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
m.in. prowadzenie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych i opiekuńczo –
wychowawczych programów
profilaktycznych (informacja i
edukacja); podejmowanie
działań o charakterze
edukacyjnym dla rodziców,
tak aby potrafili wspierać
abstynencję dziecka i
przygotować go do
podejmowania świadomych i
odpowiedzialnych decyzji
związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych;
wspieranie rozwoju i
działalności wolontariatu oraz
programów i przedsięwzięć
profilaktycznych; wdrażanie
efektywnego spędzania czasu
wolnego przez dzieci i
młodzież w ośrodku kultury, w
świetlicach środowiskowo –
wychowawczych we
współpracy z innymi
instytucjami i organizacjami z
terenu gminy; imprezy
integracyjne dla rodzin
promujące zdrowy tryb życia;
wdrażanie programów
profilaktycznointerwencyjnych w
odniesieniu do różnych grup;
wspieranie działania grup
samopomocowych, grup
wsparcia i terapeutycznych
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Kształtowanie przestrzeni
publicznych przyjaznych
mieszkańcom.
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznych w
celach turystycznych i
rekreacyjnych. Ułatwienie
dostępu do edukacji, kultury,
sztuki, i rozrywki. Aktywizacja
i rozwój społeczności poprzez
stworzenie odpowiednich
warunków infrastrukturalnych
i działania edukacyjne.
Poprawa w dostępie do rynku
pracy poprzez podniesienie
kompetencji osób
zagrożonych wykluczeniem.
Stworzenie warunków
infrastrukturalnych do
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
Wzrost aktywności
gospodarczej mieszkańców
poprzez działania podnoszące
kompetencje i kwalifikacje.
Integracja społeczeństwa i
budowa silnych więzi
społecznych. Wykorzystanie
miejsc publicznych do budowy
infrastruktury wspólnego
spędzania czasu przez
mieszkańców. Aktywizacja
dzieci, młodzieży, seniorów i
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Poprawa warunków
mieszkaniowych.
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej.
Budowa, przebudowa,

przywrócenia funkcji użytkowych
w miejscowości Obroki

Modernizacja Ośrodka Zdrowia
w Wilkołazie Pierwszym

prywatnych. / Za realizację Programu
odpowiadać będzie Wójt Gminy Wilkołaz
oraz podlegający mu Referat ds.
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i
Promocji Gminy Urzędu Gminy Wilkołaz. /
LPR spełnia wymogi komplementarności
międzyokresowej, a przedsięwzięcia
rewitalizacyjne w nim zawarte są
komplementarne z działaniami
realizowanymi w poprzednich okresach
programowania środków zewnętrznych.

Zagospodarowanie otoczenia
stawów w Dominowie
Rozbudowa budynku świetlicy w
Ćmiłowie
Utworzenie miejsca spotkań w
Żabiej Woli

Budowa boiska sportowego wraz
zapleczem sanitarno-szatniowym
w Dominowie

Przebudowa gminnej
oczyszczalni ścieków - Wyryki
Połód
Budowa parkingu przy kościele w
Lubieniu
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w msc. Lubień
Budowa świetlicy w msc. WyrykiWola

Rozwój infrastruktury obszaru
zdegradowanego poprzez
budowę budynku pełniącego
funkcje społeczne w Gminie
Izbica
Utworzenie strefy sportu i
rekreacji w Izbicy
Remont i modernizacja starego
budynku Urzędu Gminy z
przeznaczeniem na działalność
społeczną
Rewitalizacja przestrzeni
publicznej przy ulicy Lubelskiej i
ulicy Rynek w miejscowości
Izbica

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności jest dojrzała
partycypacja społeczna. Partycypacja
społeczna realizowana powinna być z
wykorzystaniem co najmniej form
wskazanych w ustawie. Dla zapewnienia
powodzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wskazane jest jednak rozważenie także
innych, możliwych form współpracy
pomiędzy interesariuszami, takich jak
spotkania, warsztaty, imprezy
okolicznościowe, itp. Kolejnym
mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jak i
pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami
jest funkcjonowanie jednostki koordynującej
przedsięwzięcia rewitalizacyjne na danym
obszarze (tzw. operatora rewitalizacji).

Program działa w sposób kompleksowy
łącząc aspekty społeczne, ekonomiczne,
przestrzenne, techniczne, środowiskowe i
kulturowe. / Komplementarność
przestrzenną w Programie zapewniają
projekty wyznaczone do realizacji na
obszarze rewitalizacji pozwalające na
wyprowadzenie go ze stanu kryzysowego. /
Zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne
wzajemnie dopełniają się tematycznie,
sprawiając że realizowany LPR będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, ekonomicznym, przestrzennym
i technicznym). / Funkcję podmiotu
zarządzającego i koordynującego realizację
Programu będzie pełnił Wójt gminy Wyryki
przy współpracy z powołaną specjalnie na
potrzebę wdrożenia LPR Radą ds.
rewitalizacji. / Przedsięwzięcia
podejmowane w poprzednich okresach
programowych mają swoją ciągłość i
kontynuację w obecnym dokumencie. / W
Programie wykorzystano możliwość łączenia
wsparcia ze środków EFRR, EFS oraz
EFRROW w celu realizacji założonych celów i
wyprowadzania obszaru ze stanu
kryzysowego.
Poszczególne projekty Programu wzajemnie
się dopełniają i zapewniają kompleksowe
działania na rzecz wyprowadzenia obszaru
rewitalizacji ze stanu kryzysowego. /
Wyznaczone do realizacji projekty dopełniają
się tematycznie, aby w pełni i w sposób
kompleksowy oddziaływać na obszar
rewitalizacji we wszystkich aspektach:
społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym i
środowiskowym. / Wszystkie aspekty
wprowadzenia i realizacji Programu
prowadzone będą przez Urząd Gminy Izbica.
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Borki

Gmina
Lubartów

11183 ha

15616 ha

6237

11079

2233 ha

2722 ha

1783

2957

3

3

Uchwała nr
XXX/206/2017
Rady Gminy Borki
z dnia 14 września
2017 r.

Uchwała nr
XXXI/211/17 Rady
Gminy Lubartów z
dnia 31 sierpnia
2017 r.

Urząd Gminy Borki
ul. II Armii Wojska Polskiego 41
21-345 Borki

Urząd Gminy Lubartów
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów

Bezrobocie jest jednym z
najpoważniejszych problemów
społecznych występujących na
terenie Gminy Borki.
Pozostawanie bez pracy
prowadzi często do powstawania
kolejnych problemów, do
których m.in. należy obniżenie
statusu materialnego. Może to
być powodem wielu dysfunkcji,
ograniczania udziału w życiu
społecznym, utraty możliwości
realizowania planów życiowych i
rozwoju. Ze względu na rolniczy
charakter, na terenie Gminy
Borki dostrzega się problem
bezrobocia ukrytego, które
szczególnie występuje wśród
rodzin posiadających niewielkie
gospodarstwa rolne.

Z przeprowadzonych analiz za
lata 2010 - 2015 wynika, że
wśród przyczyn powodujących
korzystanie z pomocy społecznej
społeczeństwa w gminie
występowały głównie trudne
sytuacje życiowe jak ubóstwo,
bezrobocie, potrzeba ochrony
macierzyństwa, długotrwała i
ciężka choroba,
niepełnosprawność, rodziny
wielodzietne oraz bezradność
opiekuńczo-wychowawcza.

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

większość mieszkańców
korzysta z indywidualnego
transportu samochodowego,
co wpływa niekorzystnie także
na środowisko naturalne
powodując wzrost emisji
gazów cieplarnianych

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej Gminy.
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy. Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/
środowiskowej.

bolączką i największą
słabością gminy jest
niezadowalająca
komunikacja publiczna. Na
tym tle gminy najgorzej
wypada sołectwo Wola
Lisowska, w której brak jest
komunikacji publicznej;
istotnym problemem w
gminie jest niedostateczne
wyposażenie w ścieżki
rowerowe

Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez
wsparcie rozwoju zasobów
ludzkich, promocję integracji i
włączenia społecznego,
przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom społecznym oraz
wzmacnianie potencjału do
współpracy na rzecz
wspólnoty lokalnej.
Wykorzystanie potencjałów
obszaru dla zdynamizowania
rozwoju społecznoekonomicznego. Rozwój
infrastrukturalnoprzestrzenny przy
jednoczesnym zachowaniu
dziedzictwa kulturowego oraz

renowacja lub modernizacja
budynków na obszarze
rewitalizacji mających
spełniać cele publiczne.
Tworzenie stref aktywnego
wypoczynku. Zmiana funkcji
budynków publicznych z
przeznaczeniem na
działalność społeczną.
Tworzenie warunków do
aktywizacji osób
bezrobotnych i zagrożonych
wykluczeniem. Zwiększenie
zaangażowania społecznego.
Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom społecznym,
kultury, rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.
rozwój systemu wsparcia
społecznego dla mieszkańców
obszaru rewitalizowanego;
integracja społeczna,
aktywizacja mieszkańców oraz
wzrost ich zaangażowania w
sprawy lokalne, kulturę, sport
i rekreację; rozwijanie i
wspieranie funkcjonujących
klubów i organizacji
seniorskich; tworzenie oferty i
infrastruktury rekreacyjnej
dedykowanej osobom
starszym; wzmocnienie
lokalnej przedsiębiorczości w
tradycyjnych i nowych
branżach; wspieranie rozwoju
gospodarczego opartego na

Budowa i doposażenie budynku
wielofunkcyjnej biblioteki,
pełniącej funkcje centrum
społecznego i ośrodka kultury

Budowa ośrodka rekreacyjnosportowego przy rzece Bystrzycy

Modernizacja budynków remizy
z przeznaczeniem na pełnienie
funkcji ochrony
przeciwpożarowej oraz cele
społeczne, kulturalne,
gospodarcze, turystyczne

Utworzenie terenu relaksu i
widowisk przestrzennych przy
budynku byłej plebanii

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym niniejszy Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach). / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Borki
odpowiada Wójt Gminy Borki oraz Rada
Rewitalizacji - podmiot powołany w formie
zarządzenia Wójta Gminy na okres realizacji
projektu. / Program zapewnia ciągłość
realizowanych od kilku lat działań na terenie
Gminy Borki, wyrażającą się we wpisaniu
projektów w dokonane inwestycje w
poprzednim okresie programowania. / Do
realizacji założonych projektów
rewitalizacyjnych w niniejszym Programie
zostaną wykorzystane wszelkie
wielofunduszowe źródła finansowania w
kontekście polityki spójności 2014-2020
(EFRR, EFS, FS) oraz innych dostępnych na
terenie Gminy funduszy z wykluczeniem
ryzyka podwójnego dofinansowania.

Modernizacja infrastruktury
szkolnej w gminie Lubartów

Termomodernizacja budynków
Szkoły Podstawowej

Modernizacja ujęcia wody w
sołectwie Chlewiska wraz z
rozbudową sieci wodociągowej

Narzędziem osiągnięcia komplementarności
przestrzennej jest studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubartów / System
zarządzania programem rewitalizacji został
wpisany w struktury Urzędu Gminy w
Lubartowie, a także bardzo mocno angażuje
czynnik społeczny / Projekty zaplanowane w
GPR są komplementarne wobec
przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach
polityki spójności na lata 2007-2013
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poprawa środowiska
naturalnego obszaru
rewitalizacji gminy Lubartów.

79.

80.

81.

Strzyżewice

Niemce

Adamów
(powiat
łukowski)

10882 ha

14110 ha

9867 ha

2,2984 ha

18490

5859

84,97 ha

773,91 ha

-

1273

1200

6

2

Uchwała nr
XXXV/200/17
Rady Gminy
Strzyżewice z dnia
23 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr
XXXIII/301/2017
Rady Gminy
Niemce z dnia 7
września 2017 r.

Uchwała nr
XXVII/199/17
Rady Gminy
Adamów z dnia 26
czerwca 2017 r.

Urząd Gminy Strzyżewice
Strzyżewice 109
23-107 Strzyżewice

ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, alkoholizm i
narkomania, co przedkłada się na
wzrost liczby osób korzystających
z pomocy społecznej;
niedostateczny dostęp do służby
zdrowia; wzrost skali wykroczeń i
konfliktów z prawem; starzenie
się społeczeństwa; emigracja
ludzi w wieku produktywnym;
niewystarczająca ilość inicjatyw
społecznych skierowanych do
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym; brak poczucia
bezpieczeństwa wśród
mieszkańców Strzyżewic; brak
miejsca pozwalającego na
integrację międzypokoleniową,
organizację zajęć o charakterze
społecznym, rozwój organizacji
pozarządowych oraz
doskonalenie i wzmacnianie
kwalifikacji zawodowych
mieszkańców

Ograniczenie skali bezrobocia,
ubóstwa, alkoholizmu i innych
problemów społecznych;
Dostosowanie infrastruktury,
przestrzennej, społecznej i
technicznej dla niwelacji
społecznych zjawisk
kryzysowych

lokalnych potencjałach
(krajobraz, przyroda, zasoby i
produkt lokalny); zapewnienie
dostępu opieki dla
najmłodszych mieszkańców
(przedszkola); poprawa
wyposażenia placówek
edukacyjnych; modernizacja
placówek i instytucji kultury;
rewitalizacja obiektów
zabytkowych na cele związane
z kulturą; poprawa estetyki
otoczenia miejsc atrakcyjnych
turystycznie; wdrożenie
instrumentów porządkujących
zagospodarowanie przestrzeni
publicznej; odnowa zasobu
mieszkaniowego; odbudowa
relacji społecznych.
pobudzenie aktywności
środowisk lokalnych, w tym
przede wszystkim środowisk
dysfunkcyjnych;
przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia społecznego w
zagrożonych dysfunkcjami
społecznymi obszarach;
zwiększenie szans
mieszkańców na zatrudnienie
oraz samozatrudnienie;
polepszenie jakości życia
mieszkańców; stymulowanie
współpracy na rzecz rozwoju
społeczno-gospodarczego;
trwała odnowa obszaru,
poprawę ładu
przestrzennego, stanu
środowiska i zabudowy
poprzez zastosowanie
wysokiej jakości rozwiązań
architektonicznych i
urbanistycznych; odnowa lub
wzmocnienie atutów
rozwojowych obszarów
wiejskich.

dewastacja budynku
dworku Kołaczkowskich w
Strzyżewicach; brak
infrastruktury
towarzyszącej (dojazdu do
budynku, parkingów,
chodników); zły stan
estetyczny obszaru;
niewystarczające
zagospodarowanie
powierzchni użytkowej
budynku; degradacja
terenów zielonych parku
przydworskiego; brak
oświetlenia parkowego i
ogrodzenia wokół terenu;
braku obiektów tzw. małej
architektury (np. koszy na
śmieci, ławek parkowych);
brak monitoringu
wizualnego

Ograniczenie skali bezrobocia,
ubóstwa, alkoholizmu i innych
problemów społecznych;
Dostosowanie infrastruktury,
przestrzennej, społecznej i
technicznej dla niwelacji
społecznych zjawisk
kryzysowych

Aktywizacja społeczna,
gospodarcza i
infrastrukturalna obszarów
zagrożonych marginalizacją i
włączenie ich w procesy
rozwojowe / Przekształcona,
odnowiona i estetyczna
przestrzeń tworzy warunki dla
rozwoju społecznogospodarczego i godnego
życia różnych pokoleń jego
mieszkańców / Kreowanie
funkcjonalnej i przyjaznej
przestrzeni publicznej
zapewniającej warunki do
rozwoju oraz integracji
społecznej i kulturowej
mieszkańców / Integracja
społeczności lokalnej i
aktywizacja zawodowa,
racjonalne kształtowanie
przestrzeni oraz zapewnienie
dostępności do infrastruktury
służącej zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców / Funkcjonalna,
bezpieczna i estetyczna
przestrzeń podobszaru
rewitalizacji Łagiewniki
służąca podniesieniu jakości
życia mieszkańców oraz
aktywizacja zawodowa i
integracja osób wykluczonych
społecznie / Rozwój obszaru
rewitalizacji poprzez
niwelowanie negatywnych
zjawisk społecznogospodarczych oraz
funkcjonalno-przestrzennych

rozwój mieszkalnictwa
socjalnego i chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych; tworzenie miejsc
integracji i spotkań dla
mieszkańców dla potrzeb grup
wsparcia - adaptacja
budynków, doposażenie,
organizacja zajęć; kreowanie
pozytywnego wizerunku
obszaru rewitalizacji, poprzez
utworzenie
reprezentacyjnego i
funkcjonalnego centrum;
modernizacja i adaptacja
obiektów z przeznaczeniem
na mieszkania komunalne,
socjalne oraz
zagospodarowanie przestrzeni
wokół obiektów i
wprowadzeniu dodatkowych
funkcji pozwalających na
ożywienie społeczne obszaru
rewitalizacji; aktywizacja
postaw przedsiębiorczych
wśród mieszkańców;
modernizacja infrastruktury
komunalnej; wspieranie
przedsiębiorczości społecznej;
rozbudowa i modernizacja
infrastruktury rekreacyjnej i
turystycznej; zwiększenie
aktywności i integracji
mieszkańców

Osiągnąć spójność społeczną /
Odnowić wizerunek obszaru
rewitalizacji / Ożywić lokalną
przedsiębiorczość

aktywnie wspomagać wszelkie
formy pracy z dziećmi i
młodzieżą nakierowane na
przerwanie cyklu
dziedziczenia ubóstwa /
likwidować bariery
architektoniczne / rozwinąć
system usług społecznych na
rzecz osób starszych i
schorowanych / wspieranie

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce

systematyczny spadek liczby
ludności w wieku
przedprodukcyjnym, przy
jednoczesnym wzroście liczby
ludności w wieku produkcyjnym,
który niekorzystnie wpływa na
procesy demograficzne; główne
źródło utrzymania ludności – to
dochody uzyskiwane z pracy w
gospodarstwie rolnym, prawie
40% gospodarstw domowych
utrzymuje się z niezarobkowych
źródeł (emerytury, renty, zasiłek
z pomocy społecznej i dla
bezrobotnych); niski poziom
kwalifikacji osób bezrobotnych
(25% liczby osób bezrobotnych);
wysoki udział osób bezrobotnych
z wykształceniem wyższym
(19,0%)

pogarszający się stan wód
powierzchniowych
spowodowany
zanieczyszczeniami
bakteriologicznymi;
stosunkowo uboga sieć
rzeczna; niewielka retencja
wodna; gleby wyżyn
lessowych narażone na
degradację erozją wodną i
wąwozową; tereny
predestynowane do
występowania ruchów
masowych ziemi

niski wskaźnik zaopatrzenia
w sieć kanalizacyjną (w sieć
kanalizacyjną wyposażone
zostały jedynie 4 sołectwa);
niezadowalający poziom
wyposażenia gminy w sieć
gazową; niewykorzystany
wysoki potencjał produkcji
energii z biomasy;
niezadawalający stan
techniczny części dróg
gminnych i ich oświetlenia,
brak wydzielonych
specjalnych ciągów
komunikacyjnych dla
pieszych i rowerzystów;
bardzo duże obciążenie
ruchem drogowym drogi
krajowej nr 19
przebiegającej przez
sołectwo Niemce; brak
Gminnego Ośrodka
Kultury; brak
reprezentacyjnych
przestrzeni publicznych,
stanowiących wizytówkę
gminy

Urząd Gminy Adamów
ul. gen. Franciszka Kleeberga 5
21-412 Adamów

Wśród przyczyn spadku liczby
mieszkańców gminy Adamów
znajduje się ujemne saldo
migracji. Mimo, że w 2015 roku
zarówno w powiecie łukowskim,
jak również w gminie Adamów,
odnotowano dodatni przyrost
naturalny na 1000 mieszkańców,
prognozy dla powiatu
(szczególnie dla obszarów

W świetle informacji WIOŚ w
Lublinie główny wpływ na
przekroczenia benzo/a/pirenu
ma niska emisja, związana z
ogrzewaniem budynków,
pochodząca z lokalnych
kotłowni węglowych oraz
indywidualnych palenisk
domowych (najczęściej o
niskiej sprawności), opalanych

Na sytuację kryzysową w
sferze przestrzennofunkcjonalnej może
wskazywać niska jakość
terenów publicznych, z
których na co dzień
korzystają mieszkańcy
gminy.

Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej – etap I

Rewitalizacja zespołu dworsko –
parkowego w miejscowości
Strzyżewice

Moja przyszłość w moich rękach

Od bierności do aktywności

Książka i czasopismo na telefon

Przedsięwzięcia zawarte w Programie
zaplanowane zostały z uwzględnieniem
wzajemnych powiązań. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, gospodarczym,
środowiskowym technicznym i przestrzennofunkcjonalnym). / Podmiotem
odpowiedzialnym za realizację Programu
Rewitalizacji Gminy Strzyżewice jest Komisja
ds. Lokalnej Rewitalizacji Gminy Strzyżewice,
która została powołana zgodnie z
Zarządzeniem nr 67/16 przez Wójta Gminy
Strzyżewice z dnia 16 września 2016 r. /
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Strzyżewice na lata 2016 – 2023 zachowuje
ciągłość programową procesu rewitalizacji. /
Przedsięwzięcia wynikające z programu
rewitalizacji opierają się na konieczności
uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków
EFRR, PROW, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka
podwójnego dofinansowania.

Adaptacja przestrzeni
zlokalizowanej w ścisłym
centrum gminy Niemce na cele
organizacji miejsca integracji
społecznej i zawodowej
Modernizacja budynku Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Niemcach

Modernizacja budynku tzw.
Samsonówka wraz z
zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia z
przeznaczeniem na cele socjalne
Rewitalizacja Starego Młyna w
Dysie wraz zagospodarowanie
jego najbliższego otoczenia

PLAC NIEDŹWIEDZI –
rewitalizacja centrum
miejscowości Adamów
OD.NOWA – rewitalizacja
budynku Domu Kultury –
Pomnika Czynu Bojowego
Kleeberczyków w Woli
Gułowskiej w celu przywrócenia
mu pierwotnych oraz nadania
nowych funkcji użytkowych

Celem zapewnienia komplementarności
przestrzennej projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych jest efektywne
oddziaływanie Programu na cały obszar,
dotknięty stanem kryzysowym, tak aby
poszczególne projekty i przedsięwzięcia
rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały
przestrzennie oraz by zachodził między nimi
efekt synergii. / Komplementarność
problemowa oznacza konieczność realizacji
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą
się wzajemnie uzupełniać, przede wszystkim
tematycznie, dzięki czemu będą oddziaływać
na obszar zdegradowany we wszystkich
głównych aspektach, tj.: społecznym,
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym,
technicznym i środowiskowym. / Podmiotem
koordynującym wdrażanie LPR jest Wójt
Gminy Niemce. / Projekty zaplanowane w
Programie są komplementarne wobec
przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach
polityki spójności na lata 2007-2013

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Znaczna część
przedsięwzięć rewitalizacyjnych skupia się
wyłącznie na obszarze rewitalizacji i jest z
nim ściśle powiązana. / Przewidziano
zarówno przedsięwzięcia współfinansowane
przez sektor prywatny jak i publiczny, środki
osób/podmiotów indywidualnych, sektora
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wiejskich) i gminy nie są zbyt
optymistyczne.

82.

83.

Skierbieszów

Gorzków

13917 ha

9898 ha

5383

3605

2253 ha

195 ha

1518

234

-

-

Uchwała nr
XXI/184/17 Rady
Gminy
Skierbieszów z
dnia 7 lipca 2017
r.

Uchwała nr
XXVI/152/2017
Rady Gminy
Gorzków z dnia 30
sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy Skierbieszów
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów

Urząd Gminy Gorzków
ul. Główna 9
22-315 Gorzków

Ubóstwo i brak środków do
życia. Bezrobocie. Bezradność i
problemy opiekuńczowychowawcze w rodzinach.
Niepełnosprawność. Problemy
wieku starczego. Wielodzietność
i samotne rodzicielstwo.

Z danych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gorzkowie
wynika, iż w 2015 r. jedną z
najczęstszych przyczyn
korzystania z pomocy społecznej
w gminie jest bezrobocie i
ubóstwo.

węglem słabej jakości lub
odpadami komunalnymi,
wytwarzanymi w
gospodarstwach domowych.

negatywne oddziaływanie
starego budownictwa na
środowisko naturalne. W
sołectwach, na terenie
których występuje
koncentracja obiektów
zawierających pokrycie z
azbestu oznacza ono
faktycznie, iż nie jest to nowa
zabudowa, a jest stan
techniczny wymaga
interwencji. Analiza danych
wskazuje na występowanie
negatywnych tendencji w
Podhuszczce i Zawodzie

Występowanie odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska (azbest) i dzikich
wysypisk śmieci.

aktywności obywatelskiej na
rzecz przeciwdziałania
negatywnym
zjawiskom społecznym /
zagospodarować zaniedbane i
zdegradowane przestrzenie
publiczne / modernizować
istniejącą i rozwijać
infrastrukturę techniczną /
tworzenie dogodnych
warunków do powstawania i
funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej /
wsparcie dla przetwórstwa
produktów żywnościowych

zły stan techniczny
przestrzeni publicznej
przestrzeni i obiektów
usług publicznych, brak
stref odpoczynku, terenów
urządzonej zieleni,
niedoinwestowana
infrastruktura
bezpieczeństwa
publicznego – miejsca
parkingowe, ciągi pieszojezdne i sieci techniczne,
brak zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych,
szczególnie mieszkańców o
niskich dochodach, brak
centrów społecznych,
świetlic, centrów integracji
skierowanych do dzieci i
młodzieży oraz seniorów,
sprzyjających aktywizacji
społecznej, procesom
integracji i reintegracji
społecznozawodowej,
dostosowanych do osób
niepełnosprawnych

Luki w infrastrukturze z
zakresu obiektów
kulturalnych, obiektów
kultury fizycznej i rekreacji
oraz terenów publicznych.

Kompleksowa modernizacja
stadionu sportowego w
Adamowie
Rozwój ekonomii społecznej w
Adamowie

Poprawa spójności przestrzeni
publicznych w miejscowości
Skierbieszów poprzez
dostosowanie ich do nowych
funkcji społecznych i
kulturalnych

Rewitalizacja przestrzeni
publicznej i lokalnej
infrastruktury poprzez
poprawę jej estetyki, nadanie
jej nowych funkcji o
charakterze społecznogospodarczym i wstrzymanie
procesu degradacji za pomocą
prowadzonych działań
inwestycyjnych.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez
aktywizację społecznozawodową mieszkańców i
tworzenie przyjaznego
klimatu dla rozwoju
przedsiębiorczości.
Aktywizacja obywatelska,
wsparcie inicjatyw oddolnych
ograniczających negatywne
skutki marginalizacji
społecznej na obszarze
rewitalizacji.

uporządkowanie i
funkcjonalne
zagospodarowanie przestrzeni
publicznej / poprawa
infrastruktury celem
tworzenia nowych usług
społecznych / poprawa
bezpieczeństwa socjalnego
mieszkańców i zapobieganie
wykluczeniu społecznemu /
integracja zawodowa i
społeczna osób wykluczonych
/ integracja
międzypokoleniowa i
wewnątrzpokoleniowa
mieszkańców / rozwój usług
edukacyjnych i oferty
kulturalnej aktywizującej
mieszkańców

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej gminy. /
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy. / Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej/ społecznej/
przestrzennej/
środowiskowej.

Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Aktywizacja i integracja
różnych grup mieszkańców
obszarów rewitalizacji
poprzez rozwijanie oferty
usług społecznych i
kulturalnych oraz aktywnych
form spędzania czasu, opartej
o zrewitalizowane elementy
infrastruktury. Popularyzacja i
wykorzystanie aktywności
mieszkańców do poprawy
jakości otoczenia na
obszarach rewitalizacji.
Zaangażowanie mieszkańców
do realizacji projektów
rozwojowych na obszarach
rewitalizacji. Pobudzanie
lokalnych inicjatyw
społecznych i wspieranie
aktywności obywatelskiej
mieszkańców obszarów
rewitalizacji.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom kultury,
rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni publicznej rewitalizacja zdegradowanych
terenów i budynków
publicznych. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury

Utworzenie przyjaznej
aktywności kulturalno-społecznej
mieszkańców przestrzeni
publicznej w miejscowości
Zawoda

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i zwiększenie
atrakcyjności turystycznej gminy
Skierbieszów poprzez renowację
zabytkowego Kocioła pw.
Wniebowzięcia NMP w
Skierbieszowie oraz
zagospodarowanie terenu wokół
kościoła
Przebudowa budynku
administracyjnego na bibliotekę
publiczną

Zagospodarowanie terenów
wokół zbiornika wodnego w
Gorzkowie-Osadzie
Poprawa stanu lokalnej
infrastruktury (infrastruktura
drogowa, techniczna, ochrony
środowiska)
Renowacja budynku remizoświetlicy przy ul Partyzantów w
Gorzkowie-Osadzie w celu
świadczenia usług społecznych
Poprawa stanu infrastruktury
sportowej

pozarządowego, jak i środki publiczne –
gminne oraz środki europejskie.

Komplementarność problemowa procesu
rewitalizacji w gminie Skierbieszów
realizowana jest za pomocą odpowiednio
zdefiniowanych przedsięwzięć i projektów
rewitalizacyjnych, które wzajemnie się
uzupełniają i dopełniają. /
Komplementarność proceduralno –
instytucjonalna przyjętego w Gminie
Skierbieszów procesu rewitalizacji polega na
obejmowaniu systemem zarządzania
procesem rewitalizacji wszystkich
interesariuszy, co pozwala na ich efektywną
współpracę w procesie i zaangażowanie. /
Mimo braku realizacji procesu rewitalizacji
na terenie gminy Skierbieszów w
poprzednim okresie finansowania, obecnie
zaplanowanie działania maja odniesienie do
podejmowanych w perspektywie 2007-2013.
Przedsięwzięcia i projekty ujęte w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Gminy Skierbieszów
na lata 2017-2023 maja szanse na realizację
przy wykorzystaniu różnych źródeł
finansowania.

Program efektywnie oddziaływać będzie na
cały dotknięty kryzysem obszar (a nie
punktowo, w pojedynczych miejscach). /
Program będzie oddziaływał na obszar
rewitalizacji całościowo, we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym,
technicznym, środowiskowym). / Za
realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Gorzków odpowiada Wójt Gminy
Gorzków oraz Komitet Rewitalizacji. /
Program zapewnia ciągłość realizowanych
od kilku lata działań na terenie Gminy
Gorzków, wyrażającą się we wpisaniu
projektów w dokonane inwestycje w
poprzednim okresie programowania. / Do
realizacji założonych projektów
rewitalizacyjnych w niniejszym Programie
zostaną wykorzystane wszelkie
wielofunduszowe źródła finansowania w
kontekście polityki spójności 2014-2020
(EFRR, EFS, FS) oraz innych dostępnych na
terenie Gminy funduszy z wykluczeniem
ryzyka podwójnego dofinansowania.
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84.

85.

86.

Konopnica

Czemierniki

Kazimierz
Dolny
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2000

3

-
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Uchwała nr
XXXIX/240/2017
Rady Gminy
Konopnica z dnia
25 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr
XXIV/145/2017
Rady Gminy
Czemierniki z dnia
27 czerwca 2017
r.

Uchwała Nr
XXXVI/254/17
Rady Miejskiej w
Kazimierzu
Dolnym z dnia 14
września 2017 r.

Urząd Gminy Konopnica
Kozubszczyzna 127a
21-030 Motycz

Urząd Gminy Czemierniki
Zamkowa 9
21-306 Czemierniki

Urząd Miasta w Kazimierzu
Dolnym
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny

Istotnym problemem, pomimo
obniżenia się jego skali w
ostatnich latach pozostaje jednak
bezrobocie. Skalę problemu
obrazuje po części poziom
bezrobocia rejestrowanego,
które definiowane bywa na
różne sposoby.

Aby walory przyrodnicze
Gminy nie uległy pogorszeniu
i mogły zachęcać
mieszkańców do osiedlania
się na jej obszarze, a turystów
do zwiedzania zakątków
niniejszej jednostki
samorządu terytorialnego,
należy przedsięwziąć kroki
zmierzające do ograniczenia
niskiej emisji oraz poprawy
stanu wód powierzchniowych.

Z danych otrzymanych z
Urzędu Gminy wynika, że
gmina Konopnica
skanalizowana jest tylko w
9%. Dane dotyczące sieci
wodociągowej oraz osób
korzystających z
wodociągów na terenie
gminy Konopnica są równie
niepokojące jak dane
dotyczące kanalizacji.
Gmina Konopnica
zwodociągowana jest tylko
w 49,6 %.

Ograniczenie skali bezrobocia
i problemów społecznych;
Dostosowanie infrastruktury
społecznej i technicznej w
celu niwelacji zjawisk
kryzysowych

Starzenie się społeczeństwa,
bezrobocie, ubóstwo.

Problem złej jakości powietrza
koncentruje się w
przeważającej mierze na
terenach o zwartej zabudowie
mieszkaniowej, która
ogrzewana jest w głównie za
pomocą indywidualnych
palenisk. Ze względów
ekonomicznych mieszkańcy
najczęściej wybierają nośniki
energii, które są najtańsze i
najbardziej dostępne – węgiel
i drzewo. Jednocześnie są to
nośniki, które są
wysokoemisyjne.

Nieuporządkowane
przestrzenie publiczne w
sołectwie Czemierniki I
(obszar w centrum
miejscowości) pomiędzy
kościołem parafialnym pw.
św. Stanisława Biskupa, a
zrewitalizowaną częścią
placu centralnego. Łączna
powierzchnia obszaru
wymagającego interwencji
wynosi 0,2 ha. W ramach
zgłoszonych podczas
konsultacji uwag znalazł się
również problem braku
dostępu mieszkańców
gminy do punktu
gastronomicznego
działającego na bieżąco.
Problemem jest również
niewystarczający dostęp do
wielokierunkowej
działalności rozwijającej i
zaspokajającej potrzeby
kulturalne mieszkańców.
Na terenie gminy nie
funkcjonuje Gminny
Ośrodek Kultury.

Zbudować spójność społeczną
/ Odnowić wizerunek "serca"
Czemiernik / Ożywić lokalną
przedsiębiorczość

W ostatnich dwóch latach można
zauważyć tendencję do
zmniejszania się ogólnej liczby
pracujących. Jest to z jednej
strony spowodowane
zmniejszaniem się liczby osób
fizycznych w wieku
produkcyjnym.

układ komunikacyjny,
związany z pełniącymi funkcję
ekologiczno-klimatyczną
dolinami rzecznymi,
zabudowa den dolin
rzecznych, wpływająca
negatywnie na ekologiczną
drożność przestrzenną,
rozwijające się ciągi osadnicze
na pograniczach stref
ekologicznych, utrudniające
ekologiczną wymianę
międzystrefową, nadmierna

niewystarczający poziom
rozwoju i modernizacji
infrastruktury technicznej
w sołectwach,
niewystarczające zaplecze
parkingowe, zły stan
nawierzchni dróg,
chodników oraz
oświetlenia drogowego w
mieście i gminie, dzikie
wysypiska, zaśmiecanie
terenu gminy,
zanieczyszczenie powietrza

Wzrost aktywności,
współpracy i integracji
społecznej, budowanie
sprzyjającego środowiska
społecznego. Wzrost
aktywności gospodarczej,
podniesienie standardów
pracy, budowanie otoczenia
sprzyjającego rozwojowi.
Poprawa spójności
funkcjonalno-przestrzennej
oraz estetyki przestrzeni i
obiektów, poprawa

(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.
pobudzenie aktywności
środowisk lokalnych;
przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia społecznego w
zagrożonych dysfunkcjami
społecznymi obszarach;
zwiększenie szans
mieszkańców na zatrudnienie
oraz samo zatrudnienie;
polepszenie jakości życia
mieszkańców; stymulowanie
współpracy na rzecz rozwoju
społeczno-gospodarczego;
trwała odnowa obszaru,
poprawa ładu przestrzennego,
stanu środowiska i zabudowy
poprzez zastosowanie
wysokiej jakości rozwiązań
architektonicznych i
urbanistycznych; odnowa lub
wzmocnienie atutów
rozwojowych obszarów
zdegradowanych
rozwinąć na obszarze
rewitalizacji usługi społeczne,
takie jak placówki wsparcia
dziennego dla seniorów oraz
świetlice środowiskowe,
socjoterapeutyczne i inne
formy pracy z dziećmi i
młodzieżą; wspierać
aktywizację zawodową
mieszkańców; podjąć szerokie
działania w celu
maksymalizowania szans
edukacyjnych uczniów na
wszystkich szczeblach
edukacji; pracować nad
odbudową dobrego
wizerunku „serca”
Czemiernik; zapewnić
atrakcyjne dla użytkowników
(mieszkańców obszaru
rewitalizacji, jak również
przybywających turystów)
przestrzenie i miejsca
publiczne; zwiększać
dostępność przestrzeni
publicznych dla osób z
niepełnosprawnościami, w
tym likwidacja barier
funkcjonalnych; pobudzać
tożsamość lokalną poprzez
edukację lokalną w szkołach i
zwiększanie wiedzy o gminie;
promować nawiązywanie
współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami na gruncie
lokalnym m.in. w celu
wymiany doświadczeń i
dobrych praktyk; inicjować
działania mające na celu
edukację ekonomiczną
mieszkańców oraz wzrost
wiedzy na temat
przedsiębiorczości
M.in. wspieranie lokalnych
inicjatyw, współpraca
organizacji, instytucji.
przedsiębiorców i liderów
lokalnych na rzecz osób
pozostających w trudniejszych
warunkach życiowych,
narażonych na wykluczenie
społeczne lub wykluczonych,
wspieranie i rozwijanie form
współpracy i współdziałania,
tworzenie oferty spędzania
wolnego czasu, wzmacnianie

Budowa stacji uzdatniania wody
z siecią wodociągową w
Radawcu Dużym, Radawcu
Małym, Pawlinie, Radawczyku
Drugim
Poprawa jakości infrastruktury
szkolno-sportowo-rekreacyjnej
Gminy Konopnica
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w
miejscowości Radawiec Mały,
Zemborzyce Tereszyńskie,
Zemborzyce Wojciechowskie i
Pawlin
Modernizacja budynku OSP w
Motyczu Leśnym – II etap

Rewitalizacja centrum
Czemiernik – etap II
Kompleksowa rewitalizacja
zespołu pałacowoparkowego w
Czemiernikach wraz z
otoczeniem
Rewitalizacja stadionu LKS „Orzeł
Czemierniki” i przywrócenie mu
funkcji rekreacyjnych oraz
integrujących lokalną
społeczność
Rozbudowa i przebudowa
Gminnego Publicznego
Przedszkola w Czemiernikach

Remont Kamienicy Gdańskiej
oraz wykup udziałów

Budowa mieszkań komunalnych

Wymóg zachowania komplementarności
przestrzennej w Programie został spełniony
poprzez skoncentrowanie projektów i
działań rewitalizacyjnych na wyznaczonych
obszarach rewitalizacji. / Wszystkie projekty
i przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji
w Gminnym Programie Rewitalizacji dla
Gminy Konopnica są ze sobą wzajemnie
powiązane i wzajemnie się dopełniają
tematycznie. / Podmiotem odpowiedzialnym
za wdrożenie, realizację i monitoring
Program jest Wójt Gminy Konopnica i
Komitet ds. Rewitalizacji Gminy Konopnica. /
Program zachowuje ciągłość programową
procesu rewitalizacji.

Znaczna część przedsięwzięć
rewitalizacyjnych skupia się na obszarze
rewitalizacji i jest z nim ściśle powiązana. /
Przewidziano zarówno przedsięwzięcia
współfinansowane przez sektor prywatny jak
i publiczny, środki osób/podmiotów
indywidualnych, sektora pozarządowego, jak
i środki publiczne – gminne oraz środki
europejskie. / System zarządzania
rewitalizacją zostanie włączony w strukturę
ogólnego systemu zarządzania w Gminie
Czemierniki głównie poprzez uwzględnienie
Gminnego Programu Rewitalizacji w filarze
schematu struktury zarządzania gminą. /
Dokonując wyboru przedsięwzięć do
realizacji wzięto pod uwagę również ich
spójność i synergiczność ze zrealizowanymi
w latach ubiegłych projektami i programami.

Wszystkie projekty zawarte w dokumencie
realizowane będą na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji, natomiast zasięg ich
oddziaływania będzie większy i obejmie
teren całej gminy. / Wykonana została
pogłębiona analiza i diagnoza obszaru
rewitalizacji we wszystkich aspektach:
społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym i
środowiskowym. / Podmiotem
odpowiedzialnym za wdrażanie założeń
dokumentu jest Burmistrz Kazimierza
Dolnego przy po-mocy Koordynatora ds.
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koncentracja ruchu
turystycznego w Kazimierzu,
rozpraszanie się zabudowy
mieszkaniowej, usługowej i
rekreacyjnej co jest przyczyną
izolowania się ekosystemów
oraz przerywania się korytarzy
ekologicznych, wzrost
obciążenia tras
komunikacyjnych powodujący
wzrost zanieczyszczeń gleb i
powietrza w ich sąsiedztwie,
zanieczyszczenia gazowe i
pyłowe spoza gminy,
zanieczyszczenie wód Wisły
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Uchwała nr
XXIII/157/17 Rady
Gminy
Konstantynów z
dnia 5 września
2017 r.

Uchwała nr
XXXVII.223.2017
Rady Gminy
Wólka z dnia 8
września 2017 r.

Uchwała nr
XXXIV/232/2017
Rady Miejskiej w
Szczebrzeszynie z
dnia 23 sierpnia
2017 r.

Urząd Gminy Konstantynów
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2
21-543 Konstantynów

Urząd Gminy Wólka
Lublin 62
20-258 Jakubowice Murowane 8

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Plac Tadeusza Kościuszki 1
22-460 Szczebrzeszyn

W gminie występuje
niekorzystny trend - zwiększa się
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym, zmniejsza
natomiast liczba mieszkańców w
wieku przedprodukcyjnym.
Świadczy to o starzeniu się
społeczeństwa gminy.

Wskaźnik bezrobocia liczony,
jako liczba osób
zarejestrowanych, jako
bezrobotne w latach 2015 - 2016
na 100 mieszkańców wskazuje,
że największy problem istnieje w
miejscowości Łuszczów Drugi,
gdzie wskaźnik przekracza ponad
trzykrotnie średnią w każdym
badanym zakresie.

Zmniejszający się potencjał
ludnościowy; Ujemne wartości
przyrostu naturalnego w
ostatnich latach; Spadek liczby
ludności w wieku
przedprodukcyjnym i wzrost
liczby ludności w wieku
produkcyjnym; Niekorzystne
prognozy demograficzne;
Powielająca się, dziedziczona
bieda i wykluczenie społeczne i
cywilizacyjne części
mieszkańców; Choroby
cywilizacyjne; Brak perspektyw
dla młodzieży; Wykluczenie i
izolacja ludzi starszych i osób
niepełnosprawnych

w związku z dużym ruchem
drogowym w mieście,
niewystarczająca edukacja
ekologiczna społeczeństwa

kapitału społecznego poprzez
wspieranie inicjatyw opartych
na i prowadzących do
współpracy różnych grup
lokalnych, integracji
społeczności wokół
konkretnych zadań/wizji i
wzrostu zaufania, pobudzanie
aktywności i skłonności do
współdziałania różnych grup.

Adaptacja budynku dzwonnicy w
Kazimierzu Dolnym i terenu
przyległego na potrzeby
promocji miasta Kazimierz Dolny

rewitalizacji, który kierował będzie Zespołem
Zadaniowym ds. rewitalizacji. / W Programie
zwrócono również uwagę na zachowanie
ciągłości programowej w odniesieniu do
przedsięwzięć o charakterze
infrastrukturalnym i społecznym, które
zostały już zrealizowane w ramach polityki
spójności 2007–2013.

Akademia dla rodziców

Największa koncentracja
przekroczeń standardów
jakości środowiska występuje
w sołectwach: Antolin,
Gnojno, Wandopol, Witoldów
i Zakanale.

Do miejscowości, które
charakteryzują się złą
jakością skomunikowania z
resztą gminy należą:
Konstantynów-Kolonia,
Wiechowicze, Witoldów
oraz Konstantynów. /
Zgodnie z danymi Urzędu
Gminy zły stan
infrastruktury
energetycznej występuje
na terenie miejscowości:
Witoldów i części
Konstantynowa.

W Gminie Wólka na tym
etapie diagnozy nie
stwierdzono występowania
negatywnych zjawisk w
obszarze środowiska
naturalnego.

Liczba obiektów
infrastruktury i sportu nie
jest wystarczająca i jest
nierównomiernie
rozłożona. Występuje
szereg miejscowości
pozbawionych
jakiegokolwiek elementu
infrastruktury sportu i
rekreacji. / Stan
infrastruktury kultury jest
na bardzo niskim poziomie.
W jedenastu
miejscowościach brak
jakiejkolwiek infrastruktury
kulturalnej.

Skażenie gleb wynikające z
nadmiernego nawożenia;
Uciążliwości akustyczne
wynikające z hałasu
komunikacyjnego; Braki w
infrastrukturze kanalizacyjnej;
Oparcie systemu ogrzewania
budynków na kotłach
węglowych, co negatywnie
wpływa na emisję CO2 i jakość
powietrza w gminie

infrastruktury, poprawa
warunków mieszkania i
dostępu do usług.

Niezadawalający stan
zagospodarowania
przestrzennego przestrzeni
publicznych obszarów
gminy; Znaczna liczba
niewykorzystywanych
pustostanów

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz
wzmacnianie poziomu
integracji społecznej na
obszarze rewitalizacji /
Stworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego i
poprawa sytuacji na rynku
pracy obszaru rewitalizacji /
Poprawa funkcjonalności i
estetyki przestrzeni publicznej
obszaru rewitalizacji

Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
Zwiększenie dostępu do usług
zdrowotnych. Rozwój oferty
zajęć podnoszących
kwalifikacje zawodowe grup
marginalizowanych.
Wykorzystanie atrakcyjnych
gospodarczo fragmentów
obszaru rewitalizacji do
wspierania tworzenia nowych
miejsc pracy. Ożywienie
przestrzeni publicznej poprzez
wsparcie funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Wspieranie podejmowania i
rozwijania działalności
gospodarczej przez
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Uporządkowanie
i zagospodarowanie
przestrzeni centrum gminy w
celu poprawy funkcji
administracyjnych i
reprezentacyjnych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Poprawa jakości przestrzeni
publicznej w zakresie estetyki,
bezpieczeństwa oraz
wyposażenia.

Modernizacja infrastruktury
służącej rewitalizacji / Rozwój
społeczności przez wsparcie
rodziny / Aktywizacja
zawodowa i wsparcie
przedsiębiorczości / Wzrost
zaangażowania społeczności
lokalnej obszaru rewitalizacji
poprzez działania integrujące
/ Poprawa sfery przestrzennofunkcjonalnej terenów
rewitalizacji

prowadzenie w szkołach i
innych placówkach
oświatowych i opiekuńczo–
wychowawczych programów
profilaktycznych (informacja i
edukacja); wspieranie rozwoju
i działalności wolontariatu
oraz programów i
przedsięwzięć
profilaktycznych;
prowadzenie terapii rodzinnej
i specjalistycznego
poradnictwa; wspieranie
inicjatyw lokalnych na rzecz
rodzin

1. Odbudowa więzi
społecznych mieszkańców i
wzmocnienie kapitału
społecznego 2. Rozwój
lokalnej przedsiębiorczości i
tworzenie nowych miejsc
pracy 3. Poprawa stanu
infrastruktury i przestrzeni z
zachowaniem wysokich
standardów dbałości o
środowisko naturalne

Wprowadzenie lokalnych
animatorów; Realizacja
programów aktywizacji i
integracji społecznej;
Włączenie osób starszych w
życie społeczne; Poprawa
dostępu do usług
społecznych; Wzmocnienie
lokalnej gospodarki,
utrzymanie istniejących i
tworzenie nowych miejsc
pracy; Poprawa warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości;
Poprawa warunków dla
rozwoju funkcji usługowych,
również z sektora kultury i
turystyki; Działania na rzecz
poprawy jakości powietrza;
Rewitalizacja mieszkaniowej
tkanki gminy;
Uporządkowanie przestrzeni
pod kątem funkcjonalnym i
estetycznym

Rewitalizacja zabytkowego parku
w Konstantynowie
Remont i adaptacja zabytkowego
pałacu Platerów w
Konstantynowie połączony z
nadaniem mu nowych funkcji
użytkowych poprzez ulokowanie
instytucji kultury
Utworzenie lokali socjalnych z
wykorzystaniem budynku
należącego do gminy
Konstantynów
Rewitalizacja Centrum
Konstantynowa

Przebudowa starego budynku
Urzędu Gminy Wólka ze zmiana
funkcji użytkowej na Centrum
Aktywności Lokalnej wraz z filią
biblioteki jako multimedialne
centrum wiedzy, kultury i
informacji w miejscowości
Jakubowice Murowane
Aktywizacja społeczności lokalnej
poprzez zorganizowanie
warsztatów
bożonarodzeniowych
Adaptacja terenu w rejonie
szkoły w Łuszczowie Drugim
Modernizacja i rozbudowa
budynku szkoły w Łuszczowie
Drugim
Centrum Muzealno-Edukacyjne
w Szczebrzeszynie wraz z
amfiteatrem
Budowa Kanalizacji sanitarnej w
Szczebrzeszynie – etap IV
Przebudowa oświetlenia
ulicznego ul. Zamojska
Zwiększenie efektywności
energetycznej 2 wielorodzinnych
budynków mieszkalnych
zarządzanych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową lokatorskowłasnościową w Szczebrzeszynie

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne LPR są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Wybrane do
realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
ze sobą wzajemnie powiązane, a także
wzajemnie się dopełniają. /
Komplementarność finansowa polegać
będzie przede wszystkim na łączeniu
prywatnych i publicznych źródeł
finansowania, aby pobudzić w ten sposób
miejscowe zdolności inwestycyjne. / Za
realizację Programu odpowiadać będzie
Wójt Gminy Konstantynów, Zespół ds.
Rewitalizacji, przy współpracy z powołaną
specjalnie na potrzebę wdrożenia LPR
Społeczną Radą ds. Rewitalizacji. LPR spełnia
wymogi komplementarności
międzyokresowej, a przedsięwzięcia
rewitalizacyjne w nim zawarte są
komplementarne z działaniami
realizowanymi w poprzednich okresach
programowania środków zewnętrznych.

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy, zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jaki
poszczególnymi przedsięwzięciami, jest
zatem dojrzała partycypacja społeczna. /
Władze Gminy ustanowić muszą skuteczny
system wdrożeniowy, który z jednej strony
zapewni dobrą koordynację między
poszczególnymi aktorami (w tym
jednostkami organizacyjnymi gminy), z
drugiej strony będzie dostosowany do
uwarunkowań instytucjonalnych, skali
działań rewitalizacyjnych itd. / LPR zakłada
wykorzystanie dotychczasowych
przedsięwzięć o charakterze
rewitalizacyjnym i w oparciu o nie
wzmocnienie działań pro społecznych.
Projekty rewitalizacyjne są wyznaczone do
realizacji w konkretnym miejscu w
przestrzeni i pozwolą na wyprowadzenie
obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego,
co zapewnia komplementarność
przestrzenną. / Komplementarność
problemowa opiera się na wzajemnym
dopełnianiu się tematycznym
zidentyfikowanych projektów
oddziaływujących na obszar zdegradowany
we wszystkich aspektach: społecznym,
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym,
technicznym i środowiskowym. / Burmistrz
Szczebrzeszyna jest podmiotem
zarządzającym procesem rewitalizacji, a za
bieżącą koordynację wszystkich działań
związanych z rewitalizacją odpowiada Zespół
ds. rewitalizacji. / Program umożliwia
dopełnienie przedsięwzięć realizowanych w
poprzednich okresach programowych i
utrwalenie osiągniętych już efektów. /
Projekty, które zostały zapisane w Programie
mają możliwość realizacji przy udziale
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92.

93.

Susiec

Radzyń
Podlaski
(gmina)

Rachanie

Kraśnik
(gmina)

19059 ha

15515 ha

9437 ha

10517 ha

7866

8310

5550

7421

3419 ha

1963 ha

911 ha

1691 ha

1923

1148

1630

1996

-

4

-

6

Uchwała nr
XIX/183/2017
Rady Gminy
Susiec z dnia 22
września 2017 r.

Uchwała nr
XXXVII/200/2017
Rady Gminy
Radzyń Podlaski z
dnia 28 września
2017 r.

Uchwała nr
XXX/188/2017
Rady Gminy
Rachanie z dnia 27
września 2017 r.

Uchwała nr
XXXII/186/2017
Rady Gminy
Kraśnik z dnia 27
września 2017 r.

Urząd Gminy Susiec
ul. Tomaszowska 2
22-672 Susiec

Urząd Gminy Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Urząd Gminy Rachanie
ul. Dolna 1
22-640 Rachanie

Urząd Gminy Kraśnik
ul. Kościuszki 24
23-200 Kraśnik

Pomimo zmniejszającej się
ogólnej liczby osób
korzystających z
przedstawionych świadczeń
należy zwrócić uwagę na duży
odsetek osób które pobierają
świadczenia z powodu:
bezrobocia, długotrwałej lub
ciężkiej choroby,
niepełnosprawności.

Liczebnie najwięcej osób z
pomocy społecznej z powodu
ubóstwa korzysta w
miejscowości Biała. Jednakże w
przeliczeniu na procent
mieszkańców najwyższy
wskaźnik występuje w sołectwie
Jaski.

W gminie występuje
niekorzystny trend - zwiększa się
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym, zmniejsza
natomiast mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym. Świadczy to
o starzeniu się społeczeństwa
gminy.

Wskaźniki dotyczące objęcia
wsparciem ze względu na
bezrobocie przyjmują najgorsze
wartości w Spławach Pierwszych.
W Karpiówce zdecydowanie
zwiększa się liczba osób
wspieranych ze względu na
ubóstwo. Zmniejsza się liczba
osób objętych wsparciem ze
względu na bezrobocie jednak w
4 miejscowościach problem
przekracza średnią dwukrotnie.

Analizując przestrzenne
rozmieszczenie pyłu PM10,
stan kryzysowy obejmuje dwa
sołectwa: Susiec I oraz
Majdan Sopocki Drugi. /
Analizując ogólną wagę
zinwentaryzowanego azbestu
(w kilogramach), 18,29% z jej
masy zostało
unieszkodliwionych a 81,71%
pozostało jeszcze do
unieszkodliwienia.
Niepokojącym jest fakt iż tylko
3,85% wyrobów azbestowych
osób prawnych zostały
unieszkodliwione.

W Gminie Radzyń Podlaski nie
stwierdza się występowania
negatywnych zjawisk w
obszarze ochrony środowiska.

Na terenie Gminy
funkcjonuje tylko jeden
dom kultury. Jest to
sytuacja szczególnie
niewystarczająca dla dzieci
i młodzieży, która w takich
miejscach ma możliwość
aktywnego spędzania
wolnego czasu i
samorealizacji w różnych
dziedzinach sztuki i
edukacji kulturalnej. /
Kolejnym ważnym
problemem jest ilość
parków i terenów
rekreacyjnych na terenie
Gminy Susiec w roku 2016
występowały tylko dwa
takie obszary na terenie
sołectw: Majdan Sopocki
Pierwszy oraz Susiec I.

Największe deficyty w
infrastrukturze technicznej
występują w odniesieniu
do sieci kanalizacji
sanitarnej. Niewiele
miejscowości ma dostęp
do sieci gazowniczej. / W
wielu miejscowościach
stwierdzono zły stan
infrastruktury drogowej
oraz brak chodników, co
wywołuje zagrożenie dla
bezpieczeństwa na drodze.

Najwięcej wyrobów
azbestowych znajduje się na
terenie miejscowości:
Rachanie (350 ton), Siemierz
(180 ton), Pawłówka (150 ton)
i Wożuczyn (150 ton).

Najwięcej zdegradowanych
obiektów w tym o
przeznaczeniu
mieszkaniowym jest na
terenie miejscowości
Wożuczyn Cukrownia. / Na
terenie większości
miejscowości na terenie
gminy brak jest dostępu do
kanalizacji. Jest ona obecna
jedynie na terenie
miejscowości Wożuczyn
Cukrownia. / Najwięcej
budynków z węglowymi
źródłami ciepła znajdowało
się na terenie miejscowości
Rachanie i Wożuczyn.

Analiza desk research i
konsultacje społeczne
pozwalają na stwierdzenie, że
w Gminie Kraśnik na etapie
diagnozy nie stwierdzono
występowania negatywnych
zjawisk w obszarze
środowiska naturalnego.

Liczba obiektów
infrastruktury i sportu nie
jest wystarczająca i jest
nierównomiernie
rozłożona. Występuje
szereg miejscowości
pozbawionych
jakiegokolwiek elementu
infrastruktury sportu i
rekreacji. / W siedmiu
miejscowościach brak
jakiejkolwiek infrastruktury
kulturalnej. Niestety część
obiektów jest w złym
stanie technicznym. /
Problemy z infrastrukturą

Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez
odnowienie i przebudowę
zdegradowanych budynków
użyteczności publicznej oraz
nadanie im funkcji społecznej;
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz
umożliwienie mieszkańcom
udziału w życiu społecznym;
Przeciwdziałanie bezrobociu,
ubóstwu oraz zapobieganie
ich skutkom poprzez
aktywizację lokalnej
społeczności

Ograniczenie negatywnych
zjawisk społecznych i
kształtowanie pozytywnych
postaw społecznych /
Poprawa jakości przestrzeni
publicznej dla potrzeb
społeczności lokalnej

Wzrost aktywności społecznej
i zawodowej mieszkańców
przyczyniający się do
odbudowy funkcji obszaru do
rewitalizacji; Ograniczenie
patologii społecznych i
wykluczenia społecznego na
obszarze rewitalizacji; Wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców, zwiększenie
zatrudnienia i rozwój
gospodarczy obszaru do
rewitalizacji

Modernizacja infrastruktury
służącej rewitalizacji; Rozwój
społeczności przez wsparcie
rodziny; Aktywizacja
zawodowa i wsparcie
przedsiębiorczości; Wzrost
zaangażowania społeczności
lokalnej obszaru rewitalizacji
poprzez działania integrujące;
Poprawa sfery przestrzennofunkcjonalnej terenów
rewitalizacji

przebudowa infrastruktury
użyteczności publicznej w celu
nadania im nowych funkcji
społecznych, dostosowanie
infrastruktury technicznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób starszych i
niepełnosprawnych,
doposażenie budynków w
odpowiedni sprzęt oraz
zagospodarowanie terenu
wokół niego, usprawnienie
osób starszych i zapewnienie
im właściwej opieki,
aktywizacja społeczna osób
niepełnosprawnych,
aktywizacja najmłodszych
mieszkańców gminy,
doskonalenie kadr i służb
pomocowych oraz rozwijanie
infrastruktury społecznej,
podniesienie kompetencji
społecznych, nabycie
doświadczenia oraz wiedzy
mieszkańców, wspieranie
instytucji społeczeństwa
obywatelskiego
Przeciwdziałanie patologiom
społecznym i pomoc rodzinie;
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i integracja grup
zagrożonych wykluczeniem;
Rozwój aktywnych postaw w
sferze przedsiębiorczości;
Zwiększenie poziomu
integracji lokalnej
społeczności i kształtowanie
aktywnych postaw;
Wykorzystanie zasobów
dziedzictwa kulturowego /
naturalnego dla potrzeb
społecznych; Odnowa i
nadanie nowych funkcji
społecznych obiektom
zabytkowym; Dostosowanie
obiektów infrastruktury
społecznej do potrzeb
mieszkańców; Kształtowanie
przestrzeni publicznej pod
kątem potrzeb lokalnej
społeczności
uporządkowanie i
zagospodarowanie obszaru
rewitalizacji; dostosowanie
infrastruktury technicznej i
społecznej do potrzeb
mieszkańców, w tym osób
niepełnosprawnych;
podniesienie poziomu
integracji społecznej poprzez
rozwijanie oferty aktywnych
form spędzania czasu dla
różnych grup mieszkańców;
przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych oraz
aktywizację obywatelską;
wspieranie podejmowania i
rozwijania działalności
gospodarczej, wzrost
aktywności gospodarczej w
oparciu o wykorzystanie
unikalnych zasobów obszaru
rewitalizacji
prowadzenie w szkołach i
innych placówkach
oświatowych i opiekuńczowychowawczych programów
profilaktycznych (informacja i
edukacja); podejmowanie
działań o charakterze
edukacyjnym dla rodziców,
tak aby potrafili wspierać
abstynencję dziecka i
przygotować go do
podejmowania świadomych i
odpowiedzialnych decyzji
związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych;
wspieranie rozwoju i
działalności wolontariatu oraz

Przebudowa budynku szkoły w
Ciotuszy Starej na mieszkanie
chronione
Przebudowa budynku szkoły w
Grabowicy na mieszkania
treningowe i warsztaty terapii
zajęciowej
Razem pełnosprawni
Seniorzy na start

Zapobieganie patologiom na
terenie Gminy Radzyń Podlaski
Budowa systemu wsparcia dla
dzieci i młodzieży
Rozwijanie zintegrowanego
wsparcia na rzecz osób
długotrwale chorych oraz
niepełnosprawnych
Rozwijanie zintegrowanego
wsparcia dla osób starszych

Uporządkowanie i
zagospodarowanie miejscowego
parku w Wożuczynie Cukrowni
oraz sąsiadującego z nim skweru
z pomnikiem ku czci pamięci
ofiar wojny
Uporządkowanie i
zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni
publicznych w Wożuczynie
Roboty restauratorskie i
konserwatorskie w zespole
pałacowo – parkowym w
Wożuczynie.
Stworzenie systemu zajęć
pozalekcyjnych integrujących
lokalną społeczność

Odbudowa zdegradowanego
budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Karpiówka
Integracja kulturowa we wsi
Karpiówka
Powstanie świetlicy
środowiskowej „Dachówka”
Modernizacja zdegradowanego
budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa Bór

Projekty wyznaczone do realizacji w procesie
rewitalizacji swoim zasięgiem obejmują
obszar, który w wyniku przeprowadzonej
diagnozy określono obszarem rewitalizacji. /
Wyznaczone do realizacji projekty dopełniają
się tematycznie tak, aby w pełni i w sposób
kompleksowy oddziaływać na obszar
rewitalizacji we wszystkich aspektach:
społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym i
środowiskowym. / Wszystkie aspekty
wprowadzenia i realizacji Programu
prowadzone będą przez odpowiedni wydział
Urzędu Gminy Susiec oraz powołanego w
tym celu Koordynatora ds. Rewitalizacji wraz
z Zespołem ds. Rewitalizacji.

Komplementarność przestrzenną zapewniają
projekty wyznaczone do wdrożenia na
wyznaczonych czterech podobszarach
rewitalizacji. Obszary te nie stykają się
terytorialnie, ale na każdym z nich
zaplanowane są projekty społeczne,
inwestycyjne i infrastrukturalne, które się
wzajemnie dopełniają. / Przyjęte do
realizacji projekty wzajemnie dopełniają się
tematycznie, sprawiając, że Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach: społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym. / System zarządzania
procesem rewitalizacji przewiduje
współdziałanie Gminy Radzyń Podlaski, która
jest odpowiedzialna za wdrożenie Programu
z innymi instytucjami i interesariuszami
zaangażowanymi w proces rewitalizacji.

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę całego
obszaru rewitalizacji. / Projekty
rewitalizacyjne wzajemnie dopełniają się
tematycznie, sprawiając że realizowany LPR
będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji
we wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, ekonomicznym, przestrzennym
i technicznym). / Funkcję podmiotu
zarządzającego i koordynującego realizację
Lokalnego Rewitalizacji będzie pełnił Wójt
Gminy Rachanie przy współpracy z powołaną
specjalnie na potrzebę wdrożenia LPR Radą
ds. rewitalizacji.

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy, zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jaki
poszczególnymi przedsięwzięciami, jest
zatem dojrzała partycypacja społeczna. /
Władze Gminy ustanowić muszą skuteczny
system wdrożeniowy, który z jednej strony
zapewni dobrą koordynację między
poszczególnymi aktorami (w tym
jednostkami organizacyjnymi gminy), z
drugiej strony będzie dostosowany do
uwarunkowań instytucjonalnych, skali
działań rewitalizacyjnych itd. / LPR zakłada
wykorzystanie dotychczasowych
przedsięwzięć o charakterze
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występują w większości
sołectw.

94.

95.

96.

Mełgiew

Wojsławice

Gmina
Chełm

9489 ha

11050 ha

22180 ha

9345

3930

14546

1840 ha

1600 ha

3153 ha

2105

1179

4363

-

-

3

Uchwała nr
XXXI/200/2017
Rady Gminy
Mełgiew z dnia 29
września 2017 r.

Uchwała nr
XXXI/156/2017
Rady Gminy
Wojsławice z dnia
27 września 2017
r.

Uchwała nr
XXX/284/2017
Rady Gminy
Chełm z dnia 28
września 2017 r.

Urząd Gminy Mełgiew
Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

Urząd Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Chełm Pokrówka

Szczegółowa analiza dotycząca
struktury wieku mieszkańców
pozwala na stwierdzenie, że
sytuacja demograficzna w
większości sołectw gminy stale
pogarsza się. Zmniejszony
przyrost naturalny oraz
wydłużenie się średniej długości
trwania życia będą prowadzić w
gminie do sytuacji, w której coraz
mniej osób będzie wchodzić do
grupy produkcyjnej. W dalszym
ciągu rosnąć będzie natomiast
grupa mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym.

Najwięcej wyrobów
zawierających azbest na
terenie gminy występuje na
terenie miejscowości:
Janowice (575 t), Krępiec II
(526 t), Dominów (503 t) oraz
Mełgiew I (501 t).

ubóstwo, bezrobocie,
przestępczość, niski poziom
kapitału społecznego,
niewystarczający poziom
uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym

przekroczenie standardów
jakości środowiska, obecności
odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia, zdrowia
ludzi lub stanu środowiska
(ilość wyrobów zawierających
azbest w tonach na 100
mieszkańców, obecność sieci
wodociągowej, obecność sieci
kanalizacyjnej, ilość
przydomowych oczyszczalni
ścieków, występowanie
zagrożenia hałasem, obecność
odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia, zdrowia
ludzi lub stanu środowiska,
odpady objęte systemem
wywozu/segregacji)

Według danych udostępnionych
przez Powiatowy Urząd Pracy w
Chełmie liczba osób
bezrobotnych w gminie Chełm w
2016 roku wyniosła 658. Analiza
liczby osób bezrobotnych
przypadających na 100
mieszkańców obszaru dowiodła,
iż w najtrudniejsza sytuacja
dotyka obszaru jednostki 3,
jednostki 2 oraz jednostki 9.

W ramach Rocznej Oceny
Jakości Powietrza w
Województwie Lubelskim za
2016, odnotowano w punkcie
pomiarowym w mieście
Chełm przekroczenia w
zakresie występowania pyłu
PM 10 (klasa C1) (48 razy w
cyklu dobowym). Niemniej
badania jakościowe i
powszechne odczucia
mieszkańców wskazują na
negatywnie wyróżniającą się
sytuację zimą w obrębie
jednostek 2, 7, 8, 10.
Związane jest to przede
wszystkim z dużą ilością
pieców w domach
jednorodzinnych, w których
paliwo jest niskiej jakości, a
także szlakami
komunikacyjnymi
przechodzącymi przez

Występuje duża
dysproporcja pomiędzy
długością sieci
wodociągowej a
kanalizacyjnej. Z sieci
kanalizacyjnej w 2015 roku
korzystało zaledwie 188
mieszkańców. Tabela 31.
Charakterystyka
infrastruktury kanalizacji.

słabe skomunikowanie
poszczególnych
miejscowości z resztą
gminy (jakość nawierzchni
drogowej - drogi gminne,
bezpieczeństwo - obecność
chodnika, skomunikowanie
z resztą gminy - drogi
powiatowe, wojewódzkie,
krajowe, bezpieczeństwo obecność chodnika przy
drogach powiatowych,
wojewódzkich, krajowych,
komunikacja publiczna);
niski wskaźnik jednostek
szkolnych (liczba jednostek
szkolnych na 100
mieszkańców), słaby
dostęp do obiektów
infrastruktury kultury
(liczba obiektów
infrastruktury kultury na
100 mieszkańców)

Niska dostępność szkół,
świetlic i bibliotek (w
stosunku do liczby
mieszkańców), a także niski
poziom dostosowania
rozwiązań urbanistycznych
do zmieniających się
funkcji terenu i pochodna –
niska jakość przestrzeni
publicznej.

Zwiększona aktywność
społeczna i zawodowa
zmierzająca do odbudowania
istniejących i nadania nowych
funkcji obszarowi rewitalizacji.
Ograniczone występowanie
zjawiska patologii społecznej
oraz wykluczenia społecznego
na obszarze rewitalizacji.
Rozwinięta, konkurencyjna
gospodarka oraz
przedsiębiorczy mieszkańcy.

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz
wzmacnianie poziomu
integracji społecznej na
obszarze rewitalizacji.
Stworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego i
poprawa sytuacji na rynku
pracy obszaru rewitalizacji.
Poprawa funkcjonalności i
estetyki przestrzeni publicznej
obszaru rewitalizacji.

Ograniczenie negatywnych
zjawisk społecznych na
obszarze rewitalizacji w
Gminie Chełm / Odnowa
infrastrukturalna
zdegradowanych jednostek w
Gminie Chełm / Poprawa
funkcjonalności obiektów
użyteczności nadanie im
nowych funkcji lub
przywrócenie pierwotnej
jakości

programów i przedsięwzięć
profilaktycznych;
prowadzenie terapii rodzinnej
i specjalistycznego
poradnictwa; wspieranie
inicjatyw lokalnych na rzecz
rodzin
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
reprezentacyjnych oraz
przystosowania do pełnienia
funkcji turystycznych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, z
uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych. Poprawa
funkcjonalności i estetyki
przestrzeni publicznej obszaru
rewitalizacji. Przeciwdziałanie
bezrobociu i ubóstwu poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych oraz
aktywizację obywatelską.
Podniesienie poziomu
integracji społecznej poprzez
rozwijanie oferty aktywnych
form spędzania czasu dla
różnych grup mieszkańców.
Ożywienie przestrzeni
publicznej poprzez wsparcie
funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
form spędzania czasu
wolnego. Wspieranie
podejmowania i rozwijania
działalności gospodarczej.
Aktywizacja postaw
przedsiębiorczych wśród
mieszkańców.
Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
Zwiększenie dostępu do usług
zdrowotnych. Rozwój oferty
zajęć podnoszących
kwalifikacje zawodowe grup
marginalizowanych.
Wykorzystanie atrakcyjnych
gospodarczo fragmentów
obszaru rewitalizacji do
wspierania tworzenia nowych
miejsc pracy. Ożywienie
przestrzeni publicznej poprzez
wsparcie funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
administracyjnych i
reprezentacyjnych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Aktywizacja zawodowa;
Ograniczanie ubóstwa i
wsparcie instytucji rodziny;
Prowadzenie działań
profilaktycznych w szkołach
oraz w środowiskach
zagrożonych marginalizacją;
Rozwój infrastruktury
społecznej; Rozwój
infrastruktury sportoworekreacyjnej; Ochrona
środowiska naturalnego –
modernizacja infrastruktury
sieciowej; Poprawa jakości
świadczenia usług
publicznych; Poprawa
funkcjonalności obiektów
użyteczności publicznej;
Wykorzystanie
istniejących/niewykorzystanyc
h obiektów na cele społeczne

rewitalizacyjnym i w oparciu o nie
wzmocnienie działań pro społecznych.

Przebudowa budynku OSP w
Krępcu I i nadanie mu funkcji
miejsca spotkań lokalnej
społeczności
Zagospodarowanie terenu wokół
budynku Gminnego w Janówku
Renowacja budynku po Szkole
Podstawowej w Janówku i
nadanie mu funkcji Domu
Seniora
Rewitalizacja budynku wraz z
otoczeniem OSP w Dominowie
wiążące się z przywróceniem
funkcji społecznych

Rewitalizacja terenu przy
pomniku Tadeusza Kościuszki.
Etap 2: miejsca postojowe, droga
dojazdowa i ciągi piesze
Remont budynku Domu Kultury
w Wojsławicach wraz z
rewitalizacją otoczenia i
stworzeniem przestrzeni do
działań kulturalnych
Ośrodek Turystyki Kulturowej w
Wojsławicach
Remont budynku Zespołu Szkół
Publicznych

Modernizacja świetlicy w
Okszowie
Cykl wydarzeń i oferta
aktywizacji przez kulturę, sport i
rekreację
Spółdzielnia socjalna
Remont boiska wielofunkcyjnego
w miejscowości Pokrówka

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę całego
obszaru rewitalizacji. / Zidentyfikowane
projekty rewitalizacyjne wzajemnie
dopełniają się tematycznie, sprawiając że
realizowany LPR będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym i
technicznym). / Instytucją bezpośrednio
zaangażowaną w proces rewitalizacji na
obszarze gminy Mełgiew oraz koordynującą
wdrażanie LPR jest Wójt Gminy Mełgiew
wraz z Radą ds. rewitalizacji. /
Przedsięwzięcia podejmowane w
poprzednich okresach programowych mają
swoją ciągłość i kontynuację w obecnym
dokumencie. / Projekty, które zostały
zapisane w Programie, mają możliwość
realizacji przy udziale różnych źródeł
finansowania w tym środków unijnych.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne LPR są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Wszystkie
projekty rewitalizacyjne skupiają się na
obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle
powiązane, jednocześnie stanowiąc
odpowiedź na główne problemy tego
terenu. / Przedsięwzięcia realizowane w
ramach LPR będą finansowane z różnych
źródeł: środków publicznych oraz
prywatnych. / Za realizację Programu
odpowiadać będzie Wójt Gminy Wojsławice,
Zespół ds. Rewitalizacji, przy współpracy z
powołaną specjalnie na potrzebę wdrożenia
LPR Społeczną Radą ds. Rewitalizacji. /
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne z działaniami
realizowanymi w poprzednich okresach
programowania środków zewnętrznych.

Projekty rewitalizacyjne wzajemnie się
dopełniają przestrzennie oraz zachodzi
między nimi efekt synergii. / Wybrane do
realizacji w kolejnych latach przedsięwzięcia
i projekty dopełniają się wzajemnie pod
względem tematycznym, zaś zadania o
charakterze infrastrukturalnym uzupełnione
zostały inicjatywami o charakterze
społecznym. / Rolę operatora rewitalizacji
pełnić będzie Urząd Gminy Chełm, z
kluczową rolą wyznaczonej komórki
organizacyjnej. / Kierunki działań
podejmowanych w ramach poprzedniej
perspektywy będą kontynuowane i
rozwijane w obecnym okresie
programowania.
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wskazane jednostki
statystyczne. Tym samym na
tym obszarze identyfikuje się
ponadprzeciętną niską emisję.
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Uchwała nr
XXIX/161/2017
Rady Gminy
Dzierzkowice z
dnia 29 września
2017 r.

Uchwała nr
XXXII/146/2017
Rady Gminy Leśna
Podlaska z dnia 28
września 2017 r.

Uchwała nr
XXXVII/214/17
Rady Gminy
Dębowa Kłoda z
dnia 28 września
2017 r.

Uchwała nr
XXVI/173/2017
Rady Gminy Wola
Uhruska z dnia 28
września 2017 r.

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska

W gminie występuje
niekorzystny trend - zwiększa się
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym, zmniejsza
natomiast mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym. Świadczy to
o starzeniu się społeczeństwa
gminy. / Do najczęstszych
powodów korzystania z pomocy
społecznej należą w gminie:
ubóstwo, bezrobocie,
wielodzietność.

W gminie występuje
niekorzystny trend - zwiększa się
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym, zmniejsza
natomiast mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym. Świadczy to
o starzeniu się społeczeństwa
gminy. / Do najczęstszych
powodów korzystania z pomocy
społecznej należą w gminie:
długotrwała lub ciężka choroba,
wielodzietne rodziny, ubóstwo.

Najwięcej wyrobów
zawierających azbest na
terenie gminy występuje na
terenie miejscowości:
Dzierzkowice-Zastawie (413
t), Dzierzkowice-Podwody
(403,9 t) i Dzierzkowice-Wola
(375,2 t).

Najwięcej wyrobów
zawierających azbest na
terenie gminy występuje na
terenie miejscowości: Witulin
(328 285 kg), Witulin Kolonia
(305 275 kg) i Ossówka (268
010 kg).

Brak dostępu do
podstawowych usług lub
ich niska jakość,
niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę społeczną
oraz niski poziom obsługi
komunikacyjnej. / Brak
wyposażenia w rozwiązania
techniczne
uniemożliwiające
efektywne korzystanie z
obiektów budowlanych.

Brak lub niska jakość
terenów publicznych, brak
dostępu do podstawowych
usług lub niska jakość,
niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę społeczną
oraz niedostosowanie
rozwiązań urbanistycznych
do zmieniających się
funkcji obszaru.

Zwiększona aktywność
społeczna i zawodowa
zmierzająca do odbudowania
istniejących i nadania nowych
funkcji obszarowi centrum
gminy / Ograniczone
występowanie zjawisk
wykluczenia społecznego i
patologii społecznej na
obszarze rewitalizacji /
Rozwój gospodarczy i
poprawa lokalnego rynku
pracy oraz wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców gminy
Dzierzkowice

Większa aktywność społeczna
i gospodarcza mieszkańców
obszaru rewitalizacji.
Ograniczone występowanie
zjawisk wykluczenia
społecznego i patologii
społecznej na obszarze
rewitalizacji.

Urząd Gminy Dębowa Kłoda
Dębowa Kłoda 116A
21-211 Dębowa Kłoda

Korzystanie z pomocy społecznej
najczęściej powodowane było
następującymi czynnikami:
ubóstwo, bezrobocie,
długotrwała lub ciężka choroba,
bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego, niepełnosprawność.
/ W 2016 roku stopa bezrobocia
wynosiła 15,7%, co jest
wskaźnikiem stosunkowo
wysokim, gdyż oznacza, że
praktycznie co szósta osoba
aktywna zawodowo pozostawała
bez pracy.

Na 31.12.2016 roku w Gminie
Dębowa Kłoda pozostawało
do unieszkodliwienia 2 146
090 m3 azbestu.

Według stanu na dzień
18.09.2017 jest 9
miejscowości, w których
drogi gminne wymagają
remontu, o łącznej długości
17,698 km.

Rozwój aktywności lokalnej,
wzmocnienie integracji
społecznej oraz pomoc w
wyrównywaniu poziomu
jakości życia mieszkańców
gminy / Rozwój
przedsiębiorczości, wspieranie
zatrudnienia i aktywności
zawodowej mieszkańców /
Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez
modernizację i rozwój
infrastruktury technicznej z
zachowaniem dbałości o
środowisko naturalne

Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska

Szczegółowa analiza dotycząca
struktury wieku mieszkańców
pozwala na stwierdzenie, że
sytuacja demograficzna w
większości sołectw gminy stale
pogarsza się. / Do najczęstszych
powodów korzystania z pomocy
społecznej należą w gminie:

Najwięcej wyrobów
zawierających azbest na
terenie gminy występuje na
terenie miejscowości: Wola
Uhruska (435,98 t), Siedliszcze
(376,90 t) i Uhrusk (307,65 t).

Pomimo dużego wysiłku
inwestycyjnego gminy i
powiatu w zakresie
modernizacji infrastruktury
drogowej, parametry
techniczne i użytkowe
części dróg powiatowych i
gminnych nie odpowiadają
wymaganym standardom.

Poprawa atrakcyjności i
funkcjonalności infrastruktury
technicznej i przestrzeni
publicznych; Ograniczenie
zjawisk związanych z
wykluczeniem społecznym
oraz patologiami
występującymi na obszarze
rewitalizacji; Stworzenie

Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
reprezentacyjnych oraz
przystosowania do pełnienia
funkcji turystycznych.
Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych oraz
aktywizację obywatelską.
Podniesienie poziomu
integracji społecznej poprzez
rozwijanie oferty aktywnych
form spędzania czasu dla
różnych grup mieszkańców.
Wzrost aktywności
gospodarczej w oparciu o
wykorzystanie unikalnych
zasobów obszaru rewitalizacji.
Wspieranie podejmowania i
rozwijania działalności
gospodarczej.
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
reprezentacyjnych oraz
przystosowania do pełnienia
funkcji turystycznych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Poprawa jakości przestrzeni
publicznej dla zapewnienia
przestrzeni aktywizacji
społecznej. Rozwijanie
aktywnych form spędzania
czasu wolnego dla różnych
grup mieszkańców.
Rozwijanie kompetencji osób
bezrobotnych oraz aktywizacji
obywatelskiej. Rozwój oferty
zajęć podnoszących
kwalifikacje zawodowe grup
zmarginalizowanych.
Rozwój integracji rodzin,
integracji
międzypokoleniowej i grup
sąsiedzkich w społeczności
lokalnej. Wspieranie i rozwój
aktywizacji zawodowej.
Adaptacja i remont
istniejących obiektów,
przestrzeni publicznych i
umożliwienie rozszerzenia ich
funkcjonalności.
Propagowanie aktywnych
form spędzania wolnego
czasu wśród mieszkańców,
zachęcanie do korzystania z
przestrzeni publicznych oraz
usług lokalnych organizacji.
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych mieszkańców ze
szczególnym uwzględnieniem
osób pozostających bez pracy.
Poprawa stanu technicznego
wraz z zastosowaniem
ekologicznych rozwiązań
budynków mieszkalnych i
obiektów użyteczności
publicznej.
Poprawa stanu infrastruktury
technicznej, uporządkowanie
oraz zagospodarowanie
przestrzeni centrum gminy;
Poprawa funkcji
reprezentacyjnych oraz
przystosowanie do pełnienia
funkcji turystycznych;
Podniesienie poziomu

Zagospodarowanie centrum
miejscowości Dzierzkowice Wola
poprzez rozbudowę istniejącej
infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej
Rozwój infrastruktury
turystycznej na terenie
miejscowości Sosnowa Wola
poprzez budowę altany
rekreacyjnej
Zagospodarowanie domu
wiejskiego i otoczenia domu
wiejskiego w DzierzkowicachWoli
Stworzenie systemu zajęć
pozalekcyjnych integrujących
lokalną społeczność

Remont i modernizacja
budynków i otoczenia przy
zespole oświatowym wraz z
odtworzeniem zespołu
parkowego w Leśnej Podlaskiej
(dawny budynek szkoły oraz tzw.
"Domek Cara")
Modernizacja budynku ośrodka
zdrowia
"Budowa ścieżki edukacji
ekologicznej w Rezerwacie
Chmielinne wraz z towarzyszącą
infrastrukturą turystyczną"
Podejmowanie działań
ukierunkowanych na
modernizację gospodarstw
rolnych

Przywrócenie funkcji turystycznej
obiektom byłego Ośrodka
Harcerskiego w Białce
Remont pomieszczenia Filii
Bibliotecznej w Białce
Modernizacja budynku siedziby
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Uhninie wraz z
zagospodarowaniem terenu
Organizacja zajęć sportowych dla
dzieci, młodzieży, dorosłych i
osób starczych na terenie
zmodernizowanego obiektu
„Dom harcerza” oraz
napowietrznej siłowni w
miejscowości Białka

Zagospodarowanie terenów
wokół SM Nadbużanka w Woli
Uhruskiej
Termomodernizacja budynku
biurowo-mieszkalnego przy ul.
Górnej 4 w Woli Uhruskiej
Termomodernizacja budynków
mieszkalnych osiedla
mieszkaniowego przy GD Uhrusk

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę całego
obszaru rewitalizacji. / Zidentyfikowane
projekty rewitalizacyjne wzajemnie
dopełniają się tematycznie, sprawiając że
realizowany LPR będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym i
technicznym). / Funkcję podmiotu
zarządzającego i koordynującego realizację
Programu będzie pełnił Wójt Gminy
Dzierzkowice przy współpracy z powołaną
Radą ds. rewitalizacji. / Przedsięwzięcia
podejmowane w poprzednich okresach
programowych mają swoją ciągłość i
kontynuację w obecnym dokumencie.

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę całego
obszaru rewitalizacji. / Zidentyfikowane
projekty rewitalizacyjne wzajemnie
dopełniają się tematycznie, sprawiając że
realizowany LPR będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym i
technicznym). / Funkcję podmiotu
zarządzającego i koordynującego realizację
Programu będzie pełnił Wójt Gminy Leśna
Podlaska przy współpracy z powołaną Radą
ds. rewitalizacji. / Przedsięwzięcia
podejmowane w poprzednich okresach
programowych mają swoją ciągłość i
kontynuację w obecnym dokumencie.

Komplementarność przestrzenna
planowanych przedsięwzięć została
zapewniona poprzez skupienie wybranych
do realizacji projektów na obszarze
przeznaczonym do rewitalizacji.
Komplementarność problemowa projektów i
przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w
LPR polegać będzie na ich dopełnieniu
tematycznym. Wypracowane spójne
procedury zarządzania programem
rewitalizacji w oparciu o istniejące struktury
administracyjne i systemy zarządzania
miastem pozwolą na zachowanie
komplementarności proceduralnoinstytucjonalnej oraz skuteczne wdrożenie
powiązanych ze sobą przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę całego
obszaru rewitalizacji. / Zidentyfikowane
projekty rewitalizacyjne wzajemnie
dopełniają się tematycznie, sprawiając że
realizowany LPR będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
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bezrobocie, ubóstwo,
wielodzietność.

101.

102.

103.

104.

UlanMajorat

Zakrzówek

Janów
Podlaski

Krzywda

10778 ha

9016 ha

13573 ha

16095 ha

6137

6661

5355

10848

1999 ha

1805 ha

221,9 ha

1935 ha

1207

1990

1110

2155

2

4

-

2

Uchwała nr
XXX/184/17 Rady
Gminy UlanMajorat z dnia 10
października 2017
r.

Uchwała nr
190/XXXIII/2017
Rady Gminy
Zakrzówek z dnia
27 września 2017
r.

Uchwała nr
XXI/183/17 Rady
Gminy Janów
Podlaski z dnia 25
września 2017 r.

Uchwała nr
XXXVIII/242/2017
z dnia 27 września
2017 r.

Urząd Gminy Ulan-Majorat
Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat

Urząd Gminy Zakrzówek
ul. Żeromskiego 24
23-213 Zakrzówek

migracje mieszkańców
(szczególnie młodych) poza
gminę; starzenie się
społeczności; spadająca liczba
urodzeń; wysoki poziom
bezrobocia wśród mieszkańców

W gminie występuje
niekorzystny trend - zwiększa się
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym, zmniejsza
natomiast mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym. Świadczy to
o starzeniu się społeczeństwa
gminy. / Do najczęstszych
powodów korzystania z pomocy
społecznej należą w gminie:
bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych,
ubóstwo, długotrwała lub ciężka
choroba.

Urząd Gminy Janów Podlaski
ul. Bialska 6A
21-505 Janów Podlaski

W gminie występuje
niekorzystny trend - zwiększa się
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym, zmniejsza
natomiast mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym. Świadczy to
o starzeniu się społeczeństwa
gminy. / Do najczęstszych
powodów korzystania z pomocy
społecznej należą w gminie:
ubóstwo, wielodzietne rodziny,
bezrobocie.

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda

Jednym z niekorzystnych
procesów demograficznych,
które zachodzą na obszarze
gminy Krzywda jest zjawisko
systematycznego wyludniania się
tego obszaru. / Mimo
dodatniego przyrostu
naturalnego oraz dodatniego

Wiele odcinków dróg nie
posiada dostatecznej
nośności - bardzo ważnego
parametru technicznego,
przy obecnym stałym
wzroście przewozu
towarów transportem
kołowym.

Pomimo prowadzonych
systematycznie przedsięwziąć
w zakresie usuwania wyrobów
azbestowych, wyznaczony
obszar rewitalizacji
charakteryzuje się nadal
sporym natężeniem
zabudowy wymagającej
podjęcia interwencji. /
Przekroczenia w zakresie
benzo/a/pirenu w pyle
zawieszonym PM10
zanotowano w dużej liczbie
miejsc na obszarze
województwa lubelskiego, w
tym na obszarze gminy UlanMajora. Łączna powierzchnia
obszarów przekroczeń w
gminie wynosi około 9,4 km2,
co stanowi około 9% ogólnej
powierzchni gminy. Liczba
ludności narażonej na
ponadnormatywne stężenia
to około 2 561 osób.

Na terenie gminy nie
funkcjonuje sieć
kanalizacyjna. Rzadko
stosowanym rozwiązaniem
są przydomowe
oczyszczalnie ścieków. / W
obszarze rewitalizacji
zdiagnozowano również
problemy w zakresie niskiej
jakości terenów
publicznych.

Największa koncentracja
przekroczeń standardów
jakości środowiska występuje
w sołectwach: Józefin, Lipno,
Rudnik Pierwszy, Rudnik
Drugi, Studzianki-Kolonia,
Świerczyna i Zakrzówek

Na terenie gminy brak sieci
gazowej. Na lata 2015 –
2020 gmina Zakrzówek
planuję przygotować
dokumentację projektową,
planistyczną i
kosztorysową na budowę
sieci głównej linii
gazowniczej we
współpracy z Polską Spółką
Gazownictwa Sp. z o.o. /
Na obszarze gminy brak
zorganizowanych
systemów ciepłowniczych.
Indywidualni mieszkańcy
gminy oraz podmioty
gospodarcze zaopatrują się
w ciepło za sprawą
kotłowni węglowych oraz
olejowych.

warunków rozwoju
gospodarczego, poprawa
sytuacji na rynku pracy oraz
wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców gminy Wola
Uhruska

Budowanie spójności
społecznej oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu
i marginalizacji społecznej /
Zmienianie wyobrażenia o
obszarze rewitalizacji /
Pobudzanie działalności
gospodarczej na obszarze
rewitalizacji

Modernizacja infrastruktury
służącej rewitalizacji.
Aktywizacja zawodowa i
wsparcie przedsiębiorczości.
Rozwój społeczności przez
wsparcie grup i osób
zagrożonych wykluczeniem.
Wzrost zaangażowania w
życie społeczne i kulturalne
mieszkańców obszaru
rewitalizacji poprzez działania
integrujące. Poprawa sfery
przestrzenno-funkcjonalnej
terenów rewitalizacji.

W Gminie Janów Podlaski na
tym etapie diagnozy
stwierdzono występowanie
negatywnych zjawisk w
obszarze środowiska
naturalnego, w szczególności:
obecność odpadów
zawierających azbest oraz
zagrożenia hałasem.

Najniższy dostęp do
infrastruktury kultury oraz
najniższy poziom
wyposażenia w
infrastrukturę techniczną i
społeczną na 100
mieszkańców stwierdzono
w sołectwach: Bubel,
Łukowiska, Kajetanka,
Klonownica Plac, Peredyło,
Polinów, Romanów, Stare
Buczyce, Stary Pawłów,
Woroblin i Wygoda.

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz
wzmacnianie poziomu
integracji społecznej na
obszarze rewitalizacji.
Stworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego i
poprawa sytuacji na rynku
pracy obszaru rewitalizacji.
Poprawa funkcjonalności i
estetyki przestrzeni publicznej
obszaru rewitalizacji.

Przekroczenia w zakresie
benzo/a/pirenu w pyle
zawieszonym PM10.

Na terenie gminy Krzywda
zaledwie 18,87%
budynków mieszkalnych
korzysta z sieci kanalizacji
sanitarnej. / W obszarze
rewitalizacji
zdiagnozowano również
problemy w zakresie niskiej

Aktywne przeciwdziałanie
wykluczeniu i marginalizacji
społecznej / Poprawa jakości
zamieszkiwania i użytkowania
obszaru rewitalizacji /
Pobudzenie działalności
gospodarczej na obszarze
rewitalizacji

integracji społecznej poprzez
rozwijanie oferty aktywnych
form spędzania czasu dla
różnych grup mieszkańców;
Zmniejszenie oddziaływania
problemów związanych z
bezrobociem i ubóstwem na
terenie gminy; Działanie na
rzecz podejmowania i
rozwijania działalności
gospodarczej; Pobudzanie
aktywności przedsiębiorczych
wśród mieszkańców gminy
Wola Uhruska

Aktywne przeciwdziałanie
ubóstwu, bezrobociu i
uzależnieniom oraz
zapobieganie ich skutkom /
Wspieranie rodzin
w pełnieniu przynależnych im
funkcji oraz wspomaganie
wszechstronnego rozwoju
dzieci i młodzieży /
Rozszerzanie oferty usług
publicznych / Tworzenie
atrakcyjnych przestrzeni i
obiektów publicznych /
Zwiększanie potencjału
lokalnej gospodarki /
Rozwijanie postawy
przedsiębiorczości i zdolności
mieszkańców do zatrudnienia

prowadzenie w szkołach i
innych placówkach–
programów profilaktycznych
(informacja i edukacja);
podejmowanie działań o
charakterze edukacyjnym dla
rodziców, tak aby potrafili
prowadzić profilaktykę
związana z używaniem
substancji psychoaktywnych;
prowadzenie terapii rodzinnej
i specjalistycznego
poradnictwa prawnego,
psychologicznego; wspieranie
inicjatyw lokalnych na rzecz
rodzin; zagospodarowanie
czasu wolnego osób starszych;
umacnianie pozytywnych
postaw wobec osób w
podeszłym wieku, a także
uczenie szacunku dla tradycji
Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
Zwiększenie dostępu do usług
zdrowotnych. Wykorzystanie
atrakcyjnych gospodarczo
fragmentów obszaru
rewitalizacji do wspierania
tworzenia nowych miejsc
pracy. Ożywienie przestrzeni
publicznej poprzez wsparcie
funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
administracyjnych i
reprezentacyjnych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
promowanie wśród
zagrożonych utratą
bezpieczeństwa socjalnego
aktywnych postaw oraz
samopomocy, np. pomocy
sąsiedzkiej; realizacja działań
na rzecz osób zagrożonych i
dotkniętych ubóstwem;

Budowa energooszczędnego
oświetlenia ulicznego w Woli
Uhruskiej

Przebudowa i remont budynku
świetlicy w Stoku
Rewitalizacja terenów Gminnej
Spółdzielni w Stoku
Rozwój ekonomii społecznej w
gminie Ulan-Majorat
Wykorzystanie potencjału osób
starszych na rzecz społeczności
gminy Ulan-Majorat

Adaptacja budynku
komunalnego na potrzeby
Przedszkola Publicznego w
Zakrzówku
Modernizacja centrum
miejscowości Zakrzówek
Rozbudowa placu zabaw i
budowa siłowni zewnętrznej w
Zakrzówku
Modernizacja stadionu
sportowego w Zakrzówku

Przebudowa wnętrza i remont
elewacji dawnych warsztatów na
pracownie zawodowe Zespołu
Szkół im. A. Naruszewicza w
Janowie Podlaskim
Odnawialne źródła energii w
gminie Janów Podlaski
Rewitalizacja „Starej Bukaciarni”
w Janowie Podlaskim na obiekt
rekreacyjno-turystyczny
Zagospodarowanie terenu na
zalew rekreacyjno-hodowlany

Renowacja parku w zespole
dworsko- parkowym w
Krzywdzie
Nowoczesne technologie w
zasięgu każdego ucznia
Kompleksowa modernizacja
świetlicy w Cisowniku w celu
przywrócenia jej funkcji

ekonomicznym, przestrzennym i
technicznym). / Funkcję podmiotu
zarządzającego i koordynującego realizację
Programu będzie pełnił Wójt Gminy Wola
Uhruska przy współpracy z powołaną Radą
ds. rewitalizacji. / Przedsięwzięcia
podejmowane w poprzednich okresach
programowych mają swoją ciągłość i
kontynuację w obecnym dokumencie.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Planowana
interwencja nie spowoduje przesunięcia
problemów na inny obszar, a jedynie
zapoczątkuje pozytywne zmiany w
pozostałych sołectwach gminy. /
Przewidziano zarówno przedsięwzięcia
współfinansowane przez sektor prywatny jak
i publiczny, środki osób/podmiotów
indywidualnych, sektora pozarządowego, jak
i środki publiczne – gminne oraz środki
europejskie.

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności jest dojrzała
partycypacja społeczna. Partycypacja
społeczna realizowana powinna być z
wykorzystaniem co najmniej form
wskazanych w ustawie. Dla zapewnienia
powodzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wskazane jest jednak rozważenie także
innych, możliwych form współpracy
pomiędzy interesariuszami, takich jak
spotkania, warsztaty, imprezy
okolicznościowe, itp. Kolejnym
mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jak i
pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami
jest funkcjonowanie jednostki koordynującej
przedsięwzięcia rewitalizacyjne na danym
obszarze (tzw. operatora rewitalizacji).

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne LPR są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). Wszystkie
projekty rewitalizacyjne skupiają się na
obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle
powiązane, jednocześnie stanowiąc
odpowiedź na główne problemy tego
terenu. Za realizację Programu odpowiadać
będzie Wójt Gminy Janów Podlaski, Zespół
ds. Rewitalizacji, przy współpracy z
powołaną specjalnie na potrzebę wdrożenia
LPR Społeczną Radą ds. Rewitalizacji.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne z działaniami
realizowanymi w poprzednich okresach
programowania.

Znaczna część przedsięwzięć
rewitalizacyjnych skupia się wyłącznie na
obszarze rewitalizacji i jest z nim ściśle
powiązana. / Przewidziano zarówno
przedsięwzięcia współfinansowane przez
sektor prywatny jak i publiczny, środki
osób/podmiotów indywidualnych, sektora
pozarządowego, jak i środki publiczne –
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salda migracji przewiduje się na
terenie gminy Krzywda
niekorzystne zmiany
demograficzne prowadzące do
szybkiego procesu starzenia się
społeczności i dalszego spadku
ludności.

105.

106.

107.

108.

Dołhobyczó
w

Nielisz

KomarówOsada

Tereszpol

21303 ha

11231 ha

12272 ha

14317 ha

5861

5747

5265

4001

3755 ha

2229 ha

2409 ha

1761 ha

1725

1225

1531

921

-

-

Uchwała nr
XXIV/188/2017
Rady Gminy
Dołhobyczów z
dnia 11
października 2017
r.

Uchwała nr
XXXVI/199/2017
Rady Gminy
Nielisz z dnia 11
października 2017
r.

Urząd Gminy Dołhobyczów
ul. Spółdzielcza 2a
22-540 Dołhobyczów

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz
22-413 Nielisz

-

Uchwała nr
XXIX/206/17 Rady
Gminy KomarówOsada z dnia 6
października 2017
r.

Urząd Gminy Komarów-Osada
ul. Rynek 15
22-435 Komarów-Osada

-

Uchwała nr
XXXIII/176/17
Rady Gminy
Tereszpol z dnia

Urząd Gminy Tereszpol
ul. Długa 234,
23-407 Tereszpol-Zaorenda

Spadek liczby osób ma związek z
ujemnym przyrostem
naturalnym oraz z migracjami
ludności. / W większości sołectw
widoczny jest zdecydowany
spadek liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym oraz
produkcyjnym i wzrost liczby
osób w wieku poprodukcyjnym.

Z powyższej tabeli wynika, że na
przestrzeni lat 2012-2016 liczba
ludności Gminy Nielisz przejawia
tendencje spadkowe. W ciągu
pięciu lat liczebność Gminy
zmniejszyła się aż o 193 osoby co
daje 3,4 % aktualnej liczby
ludności wg danych na 2016 rok.
/ W grudniu 2016 roku z pomocy
społecznej korzystało w Gminie
417 osób, co daje wzrost o 15,19
% względem roku poprzedniego.

Spadek liczby osób ma związek z
ujemnym przyrostem
naturalnym oraz z migracjami
ludności. Mieszkańcy często
wybierają ośrodki, gdzie
infrastruktura techniczna i
społeczna znajdują się na
wyższym poziomie niż w Gminie
Komarów-Osada. Jest to
konsekwencją migracji ludzi
młodych do większych miast w
poszukiwaniu pracy i lepszych
warunków życia. / Niepokojącym
zjawiskiem występujący na
terenie Gminy Komarów-Osada
jest największa liczba świadczeń
przyznanych z powodu
niepełnosprawności oraz
długotrwałej i ciężkiej choroby. /
W latach 2012-2016 najwięcej
osób bezrobotnych w Gminie
Komarów-Osada
zarejestrowanych było na terenie
sołectw: Komarów-Osada,
Zubowice oraz Dub.
W gminie występuje
niekorzystny trend - zwiększa się
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym. W latach 20142016 nieznacznie zmniejszył się

jakości terenów
publicznych.

Analizując przestrzenne
rozmieszczenie pyłu PM10,
stan kryzysowy obejmuje dwa
sołectwa: Dołhobyczów oraz
Dołhobyczów-Kolonia.
Zanieczyszczenie oraz zła
jakość powietrza wpływają
negatywnie na zdrowie
człowieka powodując często
nieodwracalne uszczerbki na
zdrowiu. Zanieczyszczenia
posiadają swój negatywny
wpływ również na
środowisko. / Analizując
przestrzenną prezentację
powierzchni wyrobów
azbestowych, które pozostały
jeszcze do unieszkodliwienia
w poszczególnych sołectwach,
zauważyć można iż największa
powierzchnia azbestu
pozostaje w sołectwach:
Dołhobyczów, Horoszczyce,
Kadłubiska oraz Siekierzyńce.
Analizując przestrzenne
rozmieszczenie pyłu PM10,
stan kryzysowy występuje w
miejscowość Deszkowice
Kolonia, którego wskaźnik na
1 km2 powierzchni
miejscowości wyniósł 8296,68
/km2. Sytuacja zła występuje
również w miejscowościach:
Zarudzie, Wólka Złojecka,
Zamszany. / Analizując ogólną
wagę zinwentaryzowanego
azbestu (w kilogramach), tylko
6,64 % z jej masy zostało
unieszkodliwionych a 93,94 %
pozostało do
unieszkodliwienia.
Niepokojącym jest fakt, iż w
stosunku do 35 498 kg
wyrobów azbestowych osób
prawnych nie podjęte zostały
działania unieszkodliwiające.

Ważnym problemem jest
zbyt mała liczba parków i
terenów rekreacyjnych
oraz placów zabaw dla
dzieci na terenie Gminy
Dołhobyczów.

Łączna długość dróg
gminnych wymagających
remontu w Gminie Nielisz
w roku 2016 wyniosła 60,3
km. / Jednym z problemów
sfery przestrzennofunkcjonalnej jest
degradacja budynków
użyteczności publicznej.
Wśród obiektów
ulegających degradacji
znajdują się budynki
dawnych szkół, które
posiadają wysoki stopień
potencjału rozwojowego,
ze względu na walory
architektoniczne i
użytkowe, jak również
dogodną lokalizację na
obszarze na którym się
znajdują.

promowanie prawidłowych
modeli rodzin oraz
edukowanie rodzin w zakresie
właściwego wypełniania ról
rodzicielskich; rozwijanie
poradnictwa specjalistycznego
(rodzinnego, psychologicznopedagogicznego, prawnego,
terapii rodzinnej); poprawa
dostępności i jakości usług
opiekuńczych, obejmujących:
pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną
oraz zapewnienie kontaktów z
otoczeniem; przeciwdziałanie
izolacji osób z
niepełnosprawnościami

Aktywizacja i integracja
lokalnej społeczności.
Wzmocnienie funkcjonalności
przestrzeni publicznej, rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej. Wykorzystanie
posiadanych zasobów w celu
zwiększenia rozwoju
gospodarczego, poprawa
lokalnego rynku pracy oraz
wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców Gminy.

podejmowanie działań na
rzecz osób znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej;
wspieranie walki z
bezrobociem; przebudowa
infrastruktury użyteczności
publicznej w celu nadania im
nowych funkcji społecznych;
dostosowanie infrastruktury
technicznej do potrzeb
mieszkańców, w tym osób
starszych i
niepełnosprawnych; działania
na rzecz współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami,
samorządem, organizacjami
wspierania biznesu;
wspieranie dywersyfikacji
gospodarki

Poprawa jakości życia
mieszkańców i zwiększenie ich
partycypacji w życiu
publicznym. Wzrost
atrakcyjności przestrzeni
publicznej, rozwój
infrastruktury społecznej i
technicznej. Wykorzystanie
posiadanych zasobów w celu
poprawy lokalnego rynku
pracy oraz wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców Gminy.

wzmocnienie lokalnej i
kulturowej tożsamości
mieszkańców, podniesienie
poziomu integracji społecznej
poprzez utworzenie szerokiej i
aktywnej oferty spędzania
wolnego czasu;
podejmowanie działań na
rzecz osób znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej;
przebudowa infrastruktury
użyteczności publicznej w celu
nadania jej nowych funkcji
społecznych; dostosowanie
infrastruktury technicznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób starszych i
niepełnosprawnych; szkolenia
dla osób bezrobotnych;
szkolenia dotyczące
zakładania działalności
gospodarczej.

Najwięcej
zinwentaryzowanych
wyrobów azbestowych
znajduje się na terenie
sołectw: Janówka Wschodnia,
Zubowice, Antoniówka oraz
Komarów-Osada. Najwięcej
unieszkodliwionych wyrobów
znajduje się w sołectwach
Komarów-Osada, Zubowice i
Janówka Zachodnia, najmniej
tworzyw zawierających
szkodliwy azbest zostało
poddanych utylizacji w
sołectwach: Księżostany i
Krzywystok-Kolonia.

Brak sieci kanalizacyjnej to
duży problem Gminy
Komarów-Osada
szczególnie, że w wielu
przypadkach ścieki
odprowadzane są
powierzchniowo,
zanieczyszczając wody
otwarte lub nawet
przenikając do wód
gruntowych. / Pomimo
prac remontowych i
zmodernizowanych świetlic
wiejskich w dalszym ciągu
na terenie Gminy
Komarów-Osada znajdują
się budynki ulegające
degradacji i wymagające
podjęcia prac
remontowych.

Zwiększenie partycypacji
mieszkańców w życiu
publicznym. Wzrost
atrakcyjności przestrzeni
publicznej, rozwój
infrastruktury społecznej.
Tworzenie warunków do
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

działania na rzecz współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami,
samorządem, organizacjami
wspierania biznesu,
wspieranie dywersyfikacji
gospodarki, przebudowa
infrastruktury użyteczności
publicznej w celu nadania im
nowych funkcji społecznych,
dostosowanie infrastruktury
technicznej do potrzeb
mieszkańców, w tym osób
starszych i
niepełnosprawnych,
podejmowanie działań na
rzecz osób znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej,
wspieranie walki z
bezrobociem

Najwięcej azbestu znajduje się
w miejscowościach:
Tereszpol-Zaorenda, Lipowiec,
Tereszpol-Kukiełki oraz
Tereszpol-Zygmunty.

Brak lub niska jakość
terenów publicznych oraz
niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę społeczną;

Dostosowanie przestrzeni
publicznej w obszarze
rewitalizacji do potrzeb
mieszkańców; Ograniczenie
niekorzystnych zjawisk

Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
w obszarze zdegradowanym;
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do

użytkowych (kulturalnych i
społecznych)
Kompleksowy program
aktywizacji społecznozawodowej mieszkańców
obszaru

Czas na zmiany w Gminie
Dołhobyczów
Aktywizacja społeczna osób
starszych
Rewitalizacja zdegradowanego
terenu w centrum Dołhobyczowa
Rewitalizacja sołectwa
Przewodów. Utworzenie
mieszkań socjalnych

Rewitalizacja dworu w Stawie
Noakowskim
Przebudowa budynku w
miejscowości Średnie Duże
Aktywizacja osób bezrobotnych
Start we własnej firmie

Rewitalizacja centrum
miejscowości Komarów-Osada
Centrum edukacyjno-kulturalne
w miejscowości Antoniówka
Zagospodarowanie pola bitwy w
miejscowości Wolica Śniatycka
Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Kraczew

Remont budynku OSP w
Tereszpolu-Kukiełkach wraz z
przystosowaniem go do
pełnienia funkcji Centrum
Aktywizacji Mieszkańców

gminne oraz środki europejskie. / System
zarządzania rewitalizacją zostanie włączony
w strukturę ogólnego systemu zarządzania w
gminie Krzywda głównie poprzez
uwzględnienie Programu w filarze schematu
struktury zarządzania gminą. / Program
tworzono z myślą o spełnieniu wymogów
komplementarności międzyokresowej oraz
spójności jego przedsięwzięć z działaniami
finansowanymi w poprzednim okresie
programowania.

Projekty wyznaczone do realizacji w procesie
rewitalizacji swoim zasięgiem obejmują
obszar, który w wyniku przeprowadzonej
diagnozy określono obszarem rewitalizacji. /
Wyznaczone do realizacji projekty dopełniają
się tematycznie tak, aby w pełni i w sposób
kompleksowy oddziaływać na obszar
rewitalizacji we wszystkich aspektach:
społecznym, ekonomicznym, przestrzennym,
środowiskowym, kulturowym, technicznym.
/ Wszystkie aspekty wdrożenia i realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Dołhobyczów na lata 2016-2023
prowadzone będą przez odpowiedni wydział
Urzędu Gminy Nielisz oraz powołanego w
tym celu Koordynatora ds. Rewitalizacji wraz
z Zespołem ds. Rewitalizacji. / Projekty
realizowane w ramach Programu mają
zapewnione dofinansowanie między innymi
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekty wyznaczone do realizacji w procesie
rewitalizacji swoim zasięgiem obejmują
obszar, który w wyniku przeprowadzonej
diagnozy określono obszarem rewitalizacji. /
Wyznaczone do realizacji projekty dopełniają
się tematycznie tak, aby w pełni i w sposób
kompleksowy oddziaływać na obszar
rewitalizacji we wszystkich aspektach:
społecznym, ekonomicznym, przestrzennym,
środowiskowym, kulturowym, technicznym.
/ Wszystkie aspekty wdrożenia i realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Nielisz na lata 2016-2023 prowadzone będą
przez odpowiedni wydział Urzędu Gminy
Nielisz oraz powołanego w tym celu
Koordynatora ds. Rewitalizacji wraz z
Zespołem ds. Rewitalizacji. / Projekty
realizowane w ramach Programu mają
zapewnione dofinansowanie między innymi
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Projekty wyznaczone do realizacji w procesie
rewitalizacji swoim zasięgiem obejmują
obszar, który w wyniku przeprowadzonej
diagnozy określono obszarem rewitalizacji. /
Wyznaczone do realizacji projekty dopełniają
się tematycznie tak, aby w pełni i w sposób
kompleksowy oddziaływać na obszar
rewitalizacji we wszystkich aspektach:
społecznym, ekonomicznym, przestrzennym,
środowiskowym, kulturowym, technicznym.
/ Monitoring realizacji Programu w zakresie
realizacji poszczególnych projektów
prowadzony będzie przez odpowiednie
wydziały Urzędu Gminy Komarów-Osada
oraz powołany zostanie w tym celu
Koordynator ds. Rewitalizacji i Zespół ds.
Rewitalizacji. / Projekty rewitalizacyjne
opierać się będą na konieczności
umiejętnego uzupełniania i łączenia
wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z
wykluczeniem podwójnego dofinansowania.

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę całego
obszaru rewitalizacji. / Zidentyfikowane
projekty rewitalizacyjne wzajemnie
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Uchwała nr
XXX/163/17 Rady
Gminy Stary
Zamość z dnia 3
listopada 2017 r.

Uchwała nr
XXI/169/2017
Rady Gminy
Sławatycze z dnia
29 września 2017
r.

Uchwała nr
XXXII/179/2017
Rady Gminy
Piszczac z dnia 13
października 2017
r.

odsetek osób w wieku
przedprodukcyjnym. Świadczy to
o starzeniu się społeczeństwa
gminy. / Do najczęstszych
powodów korzystania z pomocy
społecznej należą w gminie:
niepełnosprawność, bezrobocie,
ubóstwo.

Urząd Gminy Stary Zamość
Stary Zamość 6
22-417 Stary Zamość

Urząd Gminy Sławatycze
ul. Rynek 14
21-515 Sławatycze

Urząd Gminy Piszczac
Włodawska 8
21-530 Piszczac

Bezrobocie jest jednym z
największych problemów
społecznych występujących na
terenie Gminy Stary Zamość. Bez
wątpienia słabą stroną Gminy
jest występowanie
długotrwałego bezrobocia wśród
osób zamieszkujących jej obszar
oraz dziedziczenie cech
położenia społecznego. / Z
danych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starym
Zamościu wynika, iż w 2015 roku
jednym z głównych powodów
trudnej sytuacji mieszkańców
Gminy Stary Zamość i najczęstszą
przyczyną korzystania z pomocy
społecznej jest ubóstwo, z tego
powodu udzielono pomocy 338
osobom, co stanowi ok. 6,26%
populacji Gminy.

Analizując ludność według
ekonomicznych grup wieku, w
latach 2005-2016, można
zaobserwować spadek liczby
ludności w wieku
przedprodukcyjnym i wzrost
liczby ludności w wieku
produkcyjnym. Świadczy to o
procesie starzenia się
społeczeństwa, który jest
widoczny na terenie całego
kraju. / Do najczęstszych
powodów korzystania z pomocy
społecznej należą w gminie:
bezrobocie, ubóstwo,
długotrwała lub ciężka choroba,
niepełnosprawność,
wielodzietne rodziny.

Jednym z niekorzystnych
procesów demograficznych,
które zachodzą na obszarze
gminy Piszczac jest zjawisko
systematycznego wyludniania się
tego obszaru.

brak dostępu do
podstawowych usług.

Wyroby zawierające azbest,
znajdujące się na terenie
Gminy Stary Zamość, to płyty
azbestowo- cementowe
płaskie, płyty azbestowocementowe faliste stosowane
w budownictwie, rury, będące
własnością osób fizycznych i
osób prawnych. Łączna ilość
odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia i zdrowia
ludzi lub stanu środowiska
przewidywana do usunięcia
na terenie Gminy Stary
Zamość wynosi 5 431,526 Mg.

Przekroczenia standardów
jakości środowiska pod kątem
zagrożenia hałasem są obecne
w sołectwie: Sławatycze.
Największa ilość wyrobów
zawierających azbest
występuje w Sławatyczach, w
dalszej kolejności w
sołectwach: Jabłeczna,
Mościce Dolne oraz
Krzywowólka.

W zakresie benzo/a/pirenu w
pyle zawieszonym PM10
przekroczenia zanotowano w
dużej liczbie miejsc na
obszarze województwa
lubelskiego, w tym na
obszarze gminy Piszczac.
Łączna powierzchnia
obszarów przekroczeń w
gminie wynosi około 8,4 km2,
co stanowi około 4,94%
ogólnej powierzchni gminy.
Liczba ludności narażonej na
ponadnormatywne stężenia
to około 2 310 osób.

Na terenie Gminy Stary
Zamość nie ma zbyt wielu
terenów publicznych. Z
kolei przeważająca część z
tych co funkcjonują, nie
jest zagospodarowane w
sposób reprezentacyjny i
funkcjonalny dla
mieszkańców.

społecznych występujących w
obszarze rewitalizacji;
Ożywienie gospodarcze
obszaru rewitalizacji.

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej Gminy /
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej /
Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej, społecznej,
przestrzennej, środowiskowej

Wg Raportu o stanie
bezpieczeństwa ruchu
drogowego dla dróg
krajowych, dla których
organem zarządzającym
ruchem jest Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i
Autostrad (Dane za rok
2015), w odcinku drogi
krajowej nr 613 w
okolicach sołectwa
Sławatycze poziom
bezpieczeństwa jest
sklasyfikowany jako bardzo
niski.

Przeciwdziałanie bezrobociu,
ubóstwu, uzależnieniom i
wykluczeniu społecznemu
oraz wzmacnianie poziomu
integracji społecznej na
obszarze rewitalizacji.
Stworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego i
poprawa sytuacji na rynku
pracy obszaru rewitalizacji.
Poprawa funkcjonalności i
estetyki przestrzeni publicznej
obszaru rewitalizacji.

Na obszarze gminy (w tym
obszarze rewitalizacji) nie
funkcjonuje system
zbiorowego zaopatrzenia w
energię cieplną.

Wzmocnić spójność społeczną
do 2023 r. poprzez
zmniejszenie liczby rodzin
korzystających z pomocy
GOPS o min. 20%. Odnowić
wizerunek obszaru
rewitalizacji do 2023 r.
poprzez zwiększenie poziomu
zadowolenia interesariuszy z
miejsca zamieszkania do min.
50%. Ożywić lokalną
przedsiębiorczość do 2023 r.
poprzez zwiększenie liczby
podmiotów gospodarki
narodowej zarejestrowane w
rejestrze REGON
przypadających na 100
mieszkańców w wieku
produkcyjnym o min. 5%.

potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych;
Rozwijanie oferty spędzania
czasu wolnego przyczyniające
się do podniesienia poziomu
integracji społecznej;
Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych oraz
aktywizację obywatelską;
Wspieranie podejmowania i
rozwijania działalności
gospodarczej; Współpraca z
przedsiębiorcami
prowadzącymi działalność
gospodarczą na obszarze do
rewitalizacji

Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Wykorzystanie terenów
publicznych zlokalizowanych
na obszarach rewitalizacji do
podniesienia ich atrakcyjności
oraz stworzenia miejsc
przyjaznym rozwojowi
przedsiębiorczości.
Aktywizacja zawodowa i
promowanie postaw
przedsiębiorczych wśród
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Poprawa stanu
lokalnej infrastruktury
(infrastruktura drogowa,
techniczna, ochrony
środowiska).

Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
Rozwój oferty zajęć
podnoszących kwalifikacje
zawodowe grup
marginalizowanych.
Wykorzystanie atrakcyjnych
gospodarczo fragmentów
obszaru rewitalizacji do
wspierania tworzenia nowych
miejsc pracy. Ożywienie
przestrzeni publicznej poprzez
wsparcie funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
administracyjnych i
reprezentacyjnych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
aktywne wspieranie wszelkich
form pracy z dziećmi i
młodzieżą nakierowane na
przerwanie cyklu
dziedziczenia ubóstwa;
aktywne wspieranie
inicjatywy na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu
z życia społecznego i
obywatelskiego grup
defaworyzowanych;
rozwijanie systemu usług
społecznych na rzecz osób
starszych i schorowanych;
organizowanie różnorodnych
form aktywności społecznej,
edukacyjnej, kulturalnej i
sportowej osób starszych oraz
osób z
niepełnosprawnościami,
pozwalających na ich pełne

Uporządkowanie i
zagospodarowanie terenu
przyległego do Szkoły
Podstawowej w TereszpoluKukiełkach i nadanie obszarowi
funkcji turystycznej
Wsparcie osób bezrobotnych i
aktywizacja zawodowa
Utworzenie terenów
inwestycyjnych na terenie
Tereszpola-Kukiełki

Przebudowa budynku po byłym
pawilonie handlowym w
sołectwie Wierzba Pierwsza w
celu nadania funkcji społecznych,
kulturowych poprzez utworzenie
Centrum Usług Społecznych wraz
z zagospodarowaniem terenu
funkcjonalnie związanego z
obiektem
Przebudowa budynku po byłej
szkole podstawowej w sołectwie
Krasne w celu nadania funkcji
społecznych wraz z
zagospodarowaniem terenu
funkcjonalnie związanego z
obiektem
Uporządkowanie i
zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni
publicznych - placu przy byłej
remizie OSP w celu nadania
funkcji użytkowych –
społecznych
Poprawa stanu lokalnej
infrastruktury (infrastruktura
drogowa, techniczna, ochrony
środowiska)
Rewitalizacja przestrzeni
publicznej centrum Sławatycz
Rewitalizacja budynku i
otoczenia młyna zbożowego w
Sławatyczach w celu nadania
nowych funkcji użytkowych
Środowiskowe i dzienne
wsparcie dzieci i młodzieży w
Gminie Sławatycze
Remont i modernizacja stadionu
sportowego w miejscowości
Sławatycze

Głęboka modernizacja budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w
celu przywrócenia oraz nadania
mu nowych funkcji użytkowych
wraz z zagospodarowaniem
terenu funkcjonalnie
powiązanego z obiektem oraz
zakupem niezbędnego
wyposażenia
Uporządkowanie i
zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni
publicznych w miejscowości
Piszczac w celu przywrócenia im
nowych funkcji użytkowych
Rewitalizacja zdegradowanych
terenów sportowych w celu
przywrócenia im funkcji
użytkowych
Rozwój ekonomii społecznej w
gminie Piszczac

dopełniają się tematycznie, sprawiając że
realizowany LPR będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym i
technicznym). / Funkcję podmiotu
zarządzającego i koordynującego realizację
Programu będzie pełnił Wójt Gminy
Tereszpol przy współpracy z powołaną Radą
ds. rewitalizacji. / Przedsięwzięcia
podejmowane w poprzednich okresach
programowych mają swoją ciągłość i
kontynuację w obecnym dokumencie.

Zakłada się, iż opracowane przedsięwzięcia i
przyjęte wstępnie działania będą na siebie
wzajemnie oddziaływać. / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Programu
odpowiada Wójt Gminy Stary Zamość oraz
Rada Rewitalizacji - podmiot powołany w
formie zarządzenia Wójta Gminy na okres
wdrażania LPR. / Program zapewnia ciągłość
realizowanych od kilku lat działań na terenie
Gminy Stary Zamość, wyrażającą się we
wpisaniu projektów w dokonane inwestycje
w poprzednim okresie programowania. / Do
realizacji założonych projektów
rewitalizacyjnych w Programie zostaną
wykorzystane wszelkie wielofunduszowe
źródła finansowania w kontekście polityki
spójności 2014-2020 (EFRR, EFS, FS) oraz
innych dostępnych na terenie Gminy
funduszy z wykluczeniem ryzyka
podwójnego dofinansowania.

Zaprezentowane w niniejszym dokumencie
przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Znaczna część
przedsięwzięć rewitalizacyjnych skupia się na
obszarze rewitalizacji i jest z nim ściśle
powiązana. / Przewidziano zarówno
przedsięwzięcia współfinansowane przez
sektor prywatny jak i publiczny, środki
osób/podmiotów indywidualnych, sektora
pozarządowego, jak i środki publiczne –
gminne oraz środki europejskie. / System
zarządzania rewitalizacją zostanie włączony
w strukturę ogólnego systemu zarządzania w
gminie Sławatycze głównie poprzez
uwzględnienie Lokalnego Programu
Rewitalizacji w filarze schematu struktury
zarządzania gminą. / LPR tworzono z myślą o
spełnieniu wymogów komplementarności
międzyokresowej oraz spójności jego
przedsięwzięć z działaniami finansowanymi
w poprzednim okresie programowania.

Zaprezentowane w niniejszym dokumencie
przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Znaczna część
przedsięwzięć rewitalizacyjnych skupia się na
obszarze rewitalizacji i jest z nim ściśle
powiązana. / Przewidziano zarówno
przedsięwzięcia współfinansowane przez
sektor prywatny jak i publiczny, środki
osób/podmiotów indywidualnych, sektora
pozarządowego, jak i środki publiczne –
gminne oraz środki europejskie. / System
zarządzania rewitalizacją zostanie włączony
w strukturę ogólnego systemu zarządzania w
gminie Piszczac głównie poprzez
uwzględnienie Lokalnego Programu
Rewitalizacji w filarze schematu struktury
zarządzania gminą. / LPR tworzono z myślą o
spełnieniu wymogów komplementarności
międzyokresowej oraz spójności jego
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112.

113.

114.

115.

Dubienka

Żółkiewka

Obsza

Gmina
Międzyrzec
Podlaski

9616 ha

13000 ha

11300 ha

26100 ha

2352

5659

4351

10527

1650 ha

1015 ha

1280 ha

3897 ha

732

1003

1241

2837

-

2

-

5

Uchwała nr
XXXI/128/17 Rady
Gminy Dubienka z
dnia 24
października 2017
r.

Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
22-145 Dubienka

Uchwała nr
XXVII/177/17
Rady Gminy
Żółkiewka z dnia 6
listopada 2017 r.

Urząd Gminy Żółkiewka
ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka

Uchwała nr
XXIV/144/17 Rady
Gminy Obsza z
dnia 28 września
2017 r.

Uchwała nr
XXXI/227/17 Rady
Gminy Międzyrzec
Podlaski z dnia 29
czerwca 2017 r.

Uchwała nr XXXIV/248/17
Rady Gminy Międzyrzec
Podlaski z dnia 25
października 2017 r.

W gminie występuje
niekorzystny trend - zwiększa się
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym, a zmniejsza w
wieku produkcyjnym. Świadczy
to o starzeniu się społeczeństwa
gminy. / Do najczęstszych
powodów korzystania z pomocy
społecznej należą w gminie:
ubóstwo, bezrobocie,
długotrwała lub ciężka choroba.

Bezrobocie jest jednym z
największych problemów
społecznych występujących na
terenie Gminy Żółkiewka. Często
jest bezpośrednią przyczyną
następujących zjawisk: ubóstwa,
alkoholizmu, niezaradności z
uwagi na brak środków na
zaspokojenie podstawowych
potrzeb bytowych, powodując
przede wszystkim pogorszenie
standardu życia, a w związku z
czym poczucia bezsilności,
beznadziejności i prowadzi do
izolacji społecznej.

Urząd Gminy Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza

Migracja zarobkowa, niska
aktywność społeczna, trudność
znalezienia pracy poza
rolnictwem.

Urząd Gminy Międzyrzec
Podlaski
ul. Warszawska 20,
21-560 Międzyrzec Podlaski

Wśród niekorzystnych procesów
demograficznych, które zachodzą
na obszarze gminy Międzyrzec
Podlaski jest zjawisko
systematycznego, choć niezbyt
dużego wyludniania się obszaru
gminy.

W Gminie stwierdzono
występowanie negatywnych
zjawisk w obszarze
środowiska naturalnego, tj.:
brak kanalizacji zbiorczej na
terenach poza częścią
aglomeracji Dubienka.
Negatywnym zjawiskiem jest
zagrożenie hałasem, które
występujące w sołectwie
Dubienka oraz wyroby
zawierające azbest.

Wyroby zawierające azbest,
znajdujące się na terenie
Gminy Żółkiewka, to płyty
azbestowo-cementowe
płaskie stosowane w
budownictwie (W1) i płyty
azbestowo-cementowe faliste
dla budownictwa (W2),
będące własnością osób
fizycznych i osób prawnych.
Łączna ilość odpadów
stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi lub stanu
środowiska przewidywana do
usunięcia na terenie Gminy
Żółkiewka wynosi 6 860 973
kg.

Obszar Natura 2000 swoim
zasięgiem pokrywa część
miejscowości Olchowiec i
Zamch. Na terenie Zamchu
powierzchnia obszaru Natura
2000 wymagającego
interwencji wynosi 8,1 km2.
Interwencji wymaga obszar
łąk w dolinie Wirowej i Tanwi,
na którym, dla utrzymania
równowagi ekosystemu, musi
być prowadzone koszenie lub
wypas zwierząt. Jest to
szczególnie istotne z punktu
widzenia utrzymania
stanowisk siedliskowych
ptaków drapieżnych, których
ochroną zajmuje się m.in.
Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne , realizujące na
tym terenie projektu
proekologiczne.
Zgodnie z danymi
udostępnionymi przez
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w
Lublinie wśród obszarów,
gdzie w 2015 roku
odnotowano przekroczenia
benzo/a/piernu znajdują się
przede wszystkim części
gminy okalająca miasto

Najniższy poziom
wyposażenia w
infrastrukturę techniczną i
społeczną na 100
mieszkańców stwierdzono
w sołectwach: Jasienica,
Krynica i Stanisławówka.

Na terenie Gminy
Żółkiewka nie ma zbyt
wielu terenów publicznych.
Z kolei przeważająca część
z tych co funkcjonują, nie
jest zagospodarowana w
sposób reprezentacyjny i
funkcjonalny dla
mieszkańców.

Na terenie Gminy Obsza
drogi wymagające
interwencji to droga z
Obszy do granicy
województwa oraz trasa
Zamch – Nadleśnictwo.

Pomimo systematycznie
prowadzonych
przedsięwzięć liczba
infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej jest w dalszym
ciągu niewystarczająca i
nierównomiernie
rozłożona.

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz
wzmacnianie poziomu
integracji społecznej na
obszarze rewitalizacji.
Stworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego i
poprawa sytuacji na lokalnym
rynku pracy obszaru
rewitalizacji. Poprawa
funkcjonalności i estetyki
przestrzeni publicznej obszaru
rewitalizacji.

Znaczne ograniczenie
negatywnych zjawisk
społecznych (ubóstwo,
bezrobocie) oraz
zahamowanie procesów ich
rozprzestrzeniania się na
teren całej Gminy.
Zwiększenie poziomu
aktywności gospodarczej i
poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznej obszaru
Gminy. Likwidacja barier
rozwojowych w sferze
gospodarczej, społecznej,
przestrzennej, środowiskowej.

włączenie w życie społeczne i
obywatelskie; edukacja w
zakresie zarządzania
gospodarstwem domowym;
realizacja przedsięwzięć
wspierające samodzielność
rodzin
Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
Zwiększenie dostępu do usług
zdrowotnych. Wykorzystanie
atrakcyjnych gospodarczo
fragmentów obszaru
rewitalizacji do wspierania
tworzenia nowych miejsc
pracy. Ożywienie przestrzeni
publicznej poprzez wsparcie
funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
administracyjnych i
reprezentacyjnych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Dostosowanie istniejącej
infrastruktury do funkcji
społecznych. Rozwój oferty
edukacyjnej i podnoszącej
kwalifikacje zawodowe
skierowanej do grup
marginalizowanych.
Zagospodarowanie terenów i
obiektów użyteczności
publicznej wraz z ich
otoczeniem, jako miejsc
służących celom społecznym,
kultury, rekreacji i aktywności.
Zagospodarowanie
zdegradowanych obiektów
publicznych jako miejsc
zorientowanych na
aktywizację kulturalną,
społeczną, zawodową.
Poprawa stanu lokalnej
infrastruktury (infrastruktura
drogowa, techniczna, ochrony
środowiska). Wykorzystanie
terenów publicznych
zlokalizowanych na obszarach
rewitalizacji do podniesienia
ich atrakcyjności oraz
stworzenia miejsc przyjaznym
rozwojowi przedsiębiorczości.

Zwiększona aktywność
społeczna, kulturowa i
gospodarcza mieszkańców
obszaru rewitalizacji.
Popularyzacja lokalnego
dziedzictwa kulturalnohistorycznego. Popularyzacja
lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego i
krajobrazowego.

Zwiększenie aktywności i
integracji społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Utworzenie
miejsc aktywności i integracji
społecznej mieszkańców
obszaru rewitalizacji.
Zachowanie i promocja
walorów historycznokulturowych obszaru
rewitalizacji. Ożywienie i
pielęgnowanie miejsc
związanych z tradycją
historyczno-kulturową.
Zachowanie i promocja
walorów przyrodniczych
obszaru rewitalizacji.
Tworzenie infrastruktury
koniecznej do rozwoju
obszaru turystyki.

Osiągnąć spójność społeczną.
Odnowić wizerunek
podobszarów rewitalizacji.
Ożywić lokalną
przedsiębiorczość.

aktywnie wspomagać wszelkie
formy pracy z dziećmi i
młodzieżą nakierowane na
przerwanie cyklu
dziedziczenia ubóstwa;
edukować w zakresie
zarządzania gospodarstwem
domowym; - zagospodarować
zaniedbane i zdegradowane
przestrzenie publiczne;

przedsięwzięć z działaniami finansowanymi
w poprzednim okresie programowania.

Adaptacja i rozbudowa budynku
szkolnego na potrzeby Domu
Seniora
Przebudowa i remont budynku
„w parku” na potrzeby
Gminnego Klubu Seniora
Termomodernizacja gminnego
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
Remont i przebudowa budynku
remizy OSP na potrzeby świetlicy
wiejskiej i remizy OSP

Modernizacja budynku Ośrodka
Kultury Samorządowej w
Żółkiewce w celu nadania funkcji
społecznych, kulturalnych wraz z
zagospodarowaniem terenu
funkcjonalnie związanego z
obiektem
Uporządkowanie i
zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni
publicznych przy terenie byłego
dworca PKS w Żółkiewce wraz z
budynkiem dworca w celu
nadania funkcji społecznych i
gospodarczych
Uporządkowanie i
zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni
publicznych przy zalewie w
Żółkiew – Kolonii w celu nadania
funkcji turystycznych
Poprawa stanu lokalnej
infrastruktury (infrastruktura
drogowa, techniczna, ochrony
środowiska)

Klub Seniora
Schronisko turystyczne
Utworzenie podmiotu ekonomii
społecznej świadczącego usługi
opiekuńcze
Lokalne Centrum Aktywności

Kompleksowa przebudowa i
adaptacja budynku po byłej
szkole podstawowej w Strzakłach
w celu nadani mu nowych funkcji
społecznych i gospodarczych
wraz z zakupem niezbędnego
wyposażenia i
zagospodarowaniem terenu
funkcjonalnie związanego z
obiektem

Zaprezentowane w niniejszym dokumencie
przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Znaczna część
przedsięwzięć rewitalizacyjnych skupia się na
obszarze rewitalizacji i jest z nim ściśle
powiązana. / Przewidziano zarówno
przedsięwzięcia współfinansowane przez
sektor prywatny jak i publiczny, środki
osób/podmiotów indywidualnych, sektora
pozarządowego, jak i środki publiczne –
gminne oraz środki europejskie. / Za
realizację Programu odpowiadać będzie
Wójt Gminy Dubienka, Zespół ds.
Rewitalizacji, przy współpracy z powołaną
specjalnie na potrzebę wdrożenia LPR
Społeczną Radą ds. Rewitalizacji. / LPR
tworzono z myślą o spełnieniu wymogów
komplementarności międzyokresowej oraz
spójności jego przedsięwzięć z działaniami
finansowanymi w poprzednim okresie
programowania.

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym Program efektywnie
oddziaływać będzie na cały dotknięty
kryzysem obszar (a nie punktowo, w
pojedynczych miejscach). / Program będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
środowiskowym). / Za realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Żółkiewka
odpowiada Wójt Gminy Żółkiewka oraz Rada
Rewitalizacji. / Program zapewnia ciągłość
realizowanych od kilku lat działań na terenie
Gminy Żółkiewka, wyrażającą się we
wpisaniu projektów w dokonane inwestycje
w poprzednim okresie programowania. / Do
realizacji założonych projektów
rewitalizacyjnych w niniejszym Programie
zostaną wykorzystane wszelkie
wielofunduszowe źródła finansowania w
kontekście polityki spójności 2014-2020
(EFRR, EFS, FS) oraz innych dostępnych na
terenie Gminy funduszy z wykluczeniem
ryzyka podwójnego dofinansowania.

Wszystkie podstawowe projekty
rewitalizacyjne skupiają się na ww. obszarze
rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. /
Wybrane do realizacji przedsięwzięcia
rewitalizacyjne są ze sobą wzajemnie
powiązane, a także wzajemnie się
dopełniają. / Za realizację Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Obsza na lata
2017-2023 odpowiadać będzie Wójt Gminy
Obsza oraz podlegający mu Referat Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji. / Przedsięwzięcia
podejmowane w poprzednich okresach mają
swoją ciągłość i kontynuację w obecnym
dokumencie. / Projekty, które zostały
zapisane w Programie mają zapewnione
finansowanie z różnych źródeł, które
wzajemnie się uzupełniają i łączą, w tym
EFRR, EFS, FS, granty FIO i LGD Ziemia
Biłgorajska.
Zaprezentowane w niniejszym dokumencie
przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Znaczna część
przedsięwzięć rewitalizacyjnych skupia się na
obszarze rewitalizacji i jest z nim ściśle
powiązana. / Przewidziano zarówno
przedsięwzięcia współfinansowane przez
sektor prywatny jak i publiczny, środki
osób/podmiotów indywidualnych, sektora
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Międzyrzec Podlaski –
sołectwa: Bereza, Rzeczyca,
Wysokie, Zaścianki, Tuliłów
oraz Jelnica.

116.

117.

118.

119.

Wąwolnica

Opole
Lubelskie

Hrubieszów

Gmina
Tomaszów
Lubelski

6240 ha

1513 ha

3303 ha

17093 ha

5200

8760

17974

11569

960 ha

26,17 ha

88,6 ha

3121 ha

1373

1123

3873

2449

2

-

Uchwała nr
XXXII/196/17
Rady Gminy
Wąwolnica z dnia
26 października
2017 r.

Uchwała nr
XL/268/2017 Rady
Miejskiej w Opolu
Lubelskim z dnia 8
listopada 2017 r.

-

Uchwała nr
XLV/345 Rady
Miejskiej w
Hrubieszowie z
dnia 10 listopada
2017 r.

-

Uchwała nr
XXXII/311/2017
Rady Gminy
Tomaszów
Lubelski z dnia 23
października 2017
r.

Urząd Gminy Wąwolnica
ul. Lubelska 39
24-160 Wąwolnica

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie

W 2016 roku w Gminie
Wąwolnica z pomocy społecznej
z powodu ubóstwa korzystały
łącznie 94 rodziny. Średnia liczba
rodzin korzystających w każdym
sołectwie z pomocy społecznej z
tego powodu wyniosła 6.
Wartości te świadczą o tym, iż
ubóstwo stanowi najczęstszy
powód przyznawania pomocy
społecznej w Gminie Wąwolnica.

Mała liczba mieszkańców w
obszarze rewitalizacji; Wysoki
udział osób w wieku
poprodukcyjnym; Starzenie się
mieszkańców obszaru objętego
programem; Dwukrotnie wyższy
od pozostałych obszarów gminy
poziom bezrobocia; Wysoki i
utrzymujący się udział osób
długotrwale bezrobotnych;
Ucieczka zdolniejszej młodzieży
do szkół lubelskich; Brak
przestrzeni publicznej
uwzględniającej potrzeby osób
młodych.

Stopień czystości rzeki Bystrej
nie jest zadawalający. Średnie
wartości wskaźników
zanieczyszczeń na przebiegu
rzeki przez gminę, kształtują
się na poziomie II klasy.

Wzrastające zanieczyszczenie
powietrza; Społeczna
akceptacja palenia śmieci;
Brak alternatywy dla
istniejącej drogi
wojewódzkiej; Brak
monitoringu zanieczyszczeń
powietrza

przywrócić przestrzeniom
publicznym funkcjonalność i
wartość użytkową; tworzenie
dogodnych warunków
prawno-organizacyjnych do
powstawania i
funkcjonowania małej i
średniej przedsiębiorczości;
wsparcie dla przetwórstwa
produktów żywnościowych

W niektórych sołectwach,
na skutek rozproszonej
zabudowy, nieliczne
gospodarstwa korzystają z
gazu płynnego. Jest to
jednak wybór
ekonomiczny, gdyż nie ma
technicznych ograniczeń
dla rozbudowy systemu i
istnieje możliwość zasilania
dalszych zespołów
zabudowy gazem
wykorzystywanym dla
celów bytowych i
grzewczych.

brak dobrze
zorganizowanych miejsc
postojowych; chaos
reklamowy; brak
zorganizowanej przestrzeni
zielonej w obszarze
centrum; brak atrakcyjnej i
funkcjonalnej małej
architektury

Urząd Miasta Hrubieszów
ul. mjr. H. Dobrzańskiego
"HUBALA" 1
22-500 Hrubieszów

Hrubieszów dotykają dwa
podstawowe problemy związane
z depopulacją miasta i
starzeniem się lokalnej
społeczności. / Deficyt miejsc
pracy w Hrubieszowie przyczynia
się do wysokiego bezrobocia,
które z kolei jest głównym
powodem pogłębiającego się
ubóstwa, marginalizacji i
wykluczenia osób bezrobotnych,
sprzyja ich złej sytuacji
mieszkaniowej, złemu stanowi
zdrowia, zadłużeniom,
stygmatyzacji ze strony
otoczenia.

ograniczenie wznoszenia
zabudowy na obszarach
podatnych na erozję, w tym
na tarasie zalewowym, erozja
wodna w północnej części
miasta, słabe warunki
bioklimatyczne dla centrum
miasta na tarasie zalewowym,
brak klimatotwórczego
wpływu lasów z powodu
małego zalesienia miasta,
występowanie licznych
produktów zawierających
azbest na terenie miasta

Duża liczba budynków
zabytkowych stanowi
największy potencjał
obszaru rewitalizacji
Hrubieszowa, ale
jednocześnie
nagromadzenie takich
obiektów w centrum
miasta, zwłaszcza w
sytuacji wieloletnich
zaniedbań remontowych,
sprawia że teren ten w
szczególności stanowi
miejsce koncentracji
problemów w sferze
technicznej, związanej ze
złym stanem najstarszych
obiektów budowlanych lub
ich niewystarczającym
wyposażeniem w
podstawowe instalacje.

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29 Listopada 9
22-600 Tomaszów Lubelski

W większości sołectw widoczny
jest zdecydowany spadek liczby
osób w wieku
przedprodukcyjnym oraz
produkcyjnym i wzrost liczby
osób w wieku poprodukcyjnym. /
Najwięcej osób objętych
świadczeniami GOPS oraz osób

Sołectwami o najgorszej
sytuacji pod względem
obecności wyrobów
azbestowych są: Justynówka,
Nowa Wieś, Przecinka,
Sabaudia, natomiast
największa masa azbestowa
pozostaje do

Łączna długość dróg
gminnych wymagających
remontu w Gminie
Tomaszów Lubelski w roku
2016 wyniosła 22,53 km.
Wiele odcinków dróg nie
posiada odpowiedniej
nośności - bardzo ważnego

Poprawa standardu i jakości
życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji sołectwa
Wąwolnica, w szczególności
realizowana poprzez wsparcie
działań prospołecznych.
Poprawa standardu i jakości
życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji sołectwa
Celejów, w szczególności
realizowana poprzez działania
ukierunkowane na rozwój
społeczno-gospodarczy

uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
na obszarach rewitalizacji w
celu poprawy funkcji
reprezentacyjnych i
kulturalnych; przebudowa
infrastruktury w celu nadania
im nowych funkcji
społecznych; wspieranie
inicjatyw oddolnych
społeczności lokalnych,
szczególnie tych, w których
występuje nasilenie
problemów społecznych;
rozwijanie oferty spędzania
wolnego czasu skierowanej do
różnych grup odbiorców;
poprawa dostępu do rynku
pracy; tworzenie przyjaznych
warunków do rozwoju
nowych firm oraz różnych
form samozatrudnienia

Ożywienie gospodarcze
obszaru rewitalizacji.
Wzmocnienie kapitału
społecznego i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu na obszarze
rewitalizacji. Poprawa
warunków mieszkaniowych w
obszarze rewitalizacji oraz
niefunkcjonalnych rozwiązań
technicznych
uniemożliwiających
efektywne korzystanie z
obiektów budowlanych.

dostosowanie istniejącej
oferty handlowo usługowej
obszaru rewitalizacji do
potrzeb i oczekiwań
przyszłych i potencjalnych
klientów; aktywizacja grup
zmarginalizowanych i
zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz podniesienie
ich kompetencji społecznych i
zawodowych; opracowanie
programu remontu kamienic
w historycznym centrum
miasta; zmiana organizacji
ruchu w centrum miasta;
reorganizacja wybranych
przestrzeni publicznych w
kierunku ich całorocznego
wykorzystania

Wzmocnienie kapitału
społecznego obszaru
rewitalizacji. Tworzenie
trwałych warunków do
rozwoju gospodarczego
obszaru rewitalizacji. Wzrost
funkcjonalności infrastruktury
i nadanie nowych funkcji
przestrzeniom publicznym w
obszarze rewitalizacji w celu
poprawy jakości życia
mieszkańców

Aktywizacja mieszkańców
zagrożonych wykluczeniem
społecznym; Rozwijanie oferty
dedykowanej dzieciom i
młodzieży; Rozwój edukacji
zawodowej i
przedsiębiorczości w obszarze
rewitalizowanym; Poprawa
infrastruktury otoczenia
biznesu na obszarze
rewitalizacji; Poprawa stanu
technicznego infrastruktury
mieszkaniowej na obszarze
rewitalizacji;
Termomodernizacja
budynków publicznych i
mieszkalnych

Poprawa warunków życia i
funkcjonowania mieszkańców
gminy znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej
poprzez udostępnienie
szerokiego asortymentu
świadczeń i usług socjalnych.
Integracja społeczności

podejmowanie działań na
rzecz osób znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej,
wspieranie walki z
bezrobociem, przebudowa
infrastruktury użyteczności
publicznej w celu nadania im
nowych funkcji społecznych,

Centra Aktywności Lokalnej –
kompleksowa modernizacja i
rozbudowa budynku świetlicoremizy w Strzakłach oraz głęboka
modernizacja budynku remizoświetlicy w Żabcach wraz z
zagospodarowaniem terenów
wokół budynków
Rozwój ekonomii społecznej w
gminie Międzyrzec Podlaski
Utworzenie gminnego
przedszkola w Rzeczycy dzięki
rozbudowie budynku szkoły
Rozbudowa budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej na działalność
Stowarzyszenia „Wokół Bystrej”
w Celejowie
Aktywny Celejów
Remont remizy strażacka w
Celejowie
Rozbudowa i remont budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wąwolnicy

Zagospodarowanie terenu przy
ul. Stary Rynek, ul. Kościelnej, ul.
Piekarskiej . ul. M. Getta, ul.
Cichej wraz z poprawa
funkcjonalności skweru
miejskiego
Uporządkowanie i nadanie
nowych funkcji przestrzeni
publicznej – placu studziennego
przy ul. Strażackiej
Utworzenie Inkubatora
Aktywności przy ul. Ogrodowej
Utworzenie Centrum Usług
Społecznych przy ul. Stary Rynek

Hrubieszowskie Centrum
Dziedzictwa szansą na ożywienie
społeczno-gospodarcze w
obszarze rewitalizacji
Utworzenie Klubu Integracji
Społecznej na obszarze
rewitalizacji Hrubieszowa
Włączenie społeczne
bezrobotnych mieszkańców
obszaru rewitalizacji
Hrubieszowa
Prowadzenie domu dziennego
pobytu „Hrubieszowski Senior”

Rewitalizacja Białej Góry w
Justynówce i Majdanie Górnym
Przebudowa i adaptacja świetlicy
wiejskiej w miejscowości Ruda
Żelazna na cele integracji
społecznej
Przebudowa i adaptacja budynku
byłej szkoły w miejscowości

pozarządowego, jak i środki publiczne –
gminne oraz środki europejskie. / System
zarządzania rewitalizacją zostanie włączony
w strukturę ogólnego systemu zarządzania w
gminie Międzyrzec Podlaski głównie poprzez
uwzględnienie Lokalnego Programu
Rewitalizacji w filarze schematu struktury
zarządzania gminą. / LPR tworzono z myślą o
spełnieniu wymogów komplementarności
międzyokresowej oraz spójności jego
przedsięwzięć z działaniami finansowanymi
w poprzednim okresie programowania.
Projekty uzupełniają się wzajemnie i
przyczyniają się do osiągnięcia wspólnego
celu; są one realizowane na obszarach i
oddziałują na te założony obszary
rewitalizacji. / Działania rewitalizacyjne
zostały zaplanowane w taki sposób, aby
projekty o charakterze infrastrukturalnym, w
tym modernizacja obiektów użyteczności
publicznej dla których dominującą sferą
interwencji jest sfera przestrzennofunkcjonalna, techniczna i środowiskowa,
stanowiły trwały fundament dla rozwoju
społecznych projektów rewitalizacyjnych i
były z nimi ściśle powiązane. / Dzięki
kontynuacji poprzednich projektów oraz
realizacji nowych zintegrowanych inicjatyw
skoncentrowanych na jednolitym obszarze
rewitalizacji, oddziaływanie procesu
rewitalizacji w nadchodzącej perspektywie
będzie silniejsze. / LPR przygotowano z
zachowaniem komplementarności źródeł
finansowania, tak aby projekty i
przedsięwzięcia opierały się na umiejętności
łączenia prywatnych i publicznych źródeł
finansowania i uzupełniania wsparcia z
różnych środków takich jak EFRR, EFS, FS.
Wybrane do realizacji projekty odpowiadają
na różne problemy: społeczne, gospodarcze,
przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i
środowiskowe, razem tworząc zintegrowaną
koncepcję działań. / Rolę koordynatora
rewitalizacji pełnić będzie Zespół Zadaniowy
ds. rewitalizacji powołany Zarządzeniem
Burmistrza Opola Lubelskiego nr 136/2016 z
dnia 04.07.2016 roku przy współpracy z
Komitetem ds. Rewitalizacji oraz Parterami
Programu. / Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Opole Lubelskie jest kontynuacją
polityki prowadzonej w latach 2007-2013,
zmierzającej do odnowy terenów miasta
Opole Lubelskie. / Zaplanowano
finansowanie poszczególnych przedsięwzięć
zgodnie z zasadą dodatkowości. /
Komplementarność przestrzenna w
Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy
Opole Lubelskie została zapewniona dzięki
skupieniu zaplanowanych działań na
wyznaczonym podobszarze rewitalizacji.
Komplementarność przestrzenną programu
zapewniono równomiernym rozkładem
przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze
rewitalizacji, by ograniczyć występowanie
„punktowości” interwencji. / Projekty
wskazane do realizacji dopełniają się
wzajemnie tematycznie, gdyż przyczyniają
się do rozwiązania problemów w sferach:
społecznej, gospodarczej, technicznej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej.
/ Komplementarność proceduralnoinstytucjonalna zapewniona została na
etapie opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji poprzez powołanie
interdyscyplinarnego Zespołu
Koordynującego ds. Programu Rewitalizacji
Miasta Hrubieszowa. / Obszar rewitalizacji
wyznaczony na potrzeby Programu pokrywa
się z obszarem, na którym prowadzone były
działania rewitalizacyjne w poprzedniej
perspektywie. / Wszystkie podmioty
zaangażowane we wdrażanie projektów
rewitalizacyjnych zakładają finansowanie
projektów z wkładu własnego i/lub kredytu
oraz funduszy strukturalnych UE.
Poszczególne projekty Programu wzajemnie
się dopełniają i zapewniają kompleksowe
działania na rzecz wyprowadzenia obszaru
rewitalizacji ze stanu kryzysowego. /
Wyznaczone do realizacji projekty dopełniają
się tematycznie tak, aby w pełni i w sposób
kompleksowy oddziaływać na obszar
rewitalizacji we wszystkich aspektach:
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dotkniętych zjawiskiem ubóstwa
w 2016 r. znajdowało się w
sołectwie Majdan Górny.
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Uchwała nr
XXIX/261/2017
Rady Gminy
Baranów z dnia 27
października 2017
r.

Uchwała nr
XLVII/214/2017
Rady Gminy
Stanin z dnia 10
listopada 2017 r.

Uchwała nr
XXIX/202/2017
Rady Miejskiej w
Łaszczowie z dnia
21 listopada 2017
roku

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Rynek 21
63-604 Baranów

Wskaźnik osób objętych
wsparciem ze względu na
ubóstwo najbardziej
niekorzystne wartości przyjmuje
w miejscowości Gródek zarówno
w 2015 i 2016 r. gdyż wartość
wskaźnika została przekroczona
trzy razy. Wskaźniki dotyczące
objęcia wsparciem ze względu na
bezrobocie przyjmują najgorsze
wartości w Nowomichowsku
przekraczając w 2016 r. wskaźnik
trzy razy.

Urząd Gminy Stanin
Stanin 62
21-422 Stanin

Ubóstwo jest nadal
najważniejszym co do znaczenia
problemem społecznym w
Gminie Stanin. Utrzymywanie się
tego zjawiska na niezmienionym
poziomie stanowi podstawową
determinantę struktury
społecznej. / Bezrobocie stanowi
obecnie ważny problem, ze
względu na jego niekorzystny
wpływ na inne wskaźniki
społeczne, a także subiektywną
ocenę szans rozwojowych przez
samych mieszkańców. W
przypadku Gminy Stanin
przyczyn tego zjawiska należy
upatrywać w wieloletnich
zaniedbaniach rozwojowych
całego regionu (powiatu), w
praktyce nieistnieniu dużych
podmiotów gospodarczych co
wpływa na ograniczony rynek
pracy, znacznej odległości od
najważniejszych szlaków
komunikacyjnych i głównej
aglomeracji województwa.

Urząd Miejski w Łaszczowie
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów

Zarówno bezrobocie ogółem jak i
bezrobocie długotrwałe –
jakkolwiek widoczne na terenie
całej gminy mają wyraźnie
widoczną koncentrację w
wyznaczonym obszarze
rewitalizacji. Wskaźnik
bezrobocia liczony jako liczba
osób zarejestrowanych jako
bezrobotne na koniec 2016 roku
na 100 mieszkańców wskazuje,
że największy problem istnieje w
miejscowości: Łaszczów – 8,33%.
/ Największa liczba osób
korzystających z pomocy
społecznej (z tyt. Ubóstwa,
bezdomności i bezrobocia)
mieszka z miejscowości Łaszczów
(największy wskaźnik liczby osób
objętych wsparciem).

unieszkodliwienia w
sołectwach: Klekacz,
Przecinka i Ruda Wołoska.

parametru technicznego,
przy obecnym stałym
wzroście przewozu
towarów transportem
kołowym. Brakuje także
infrastruktury
towarzyszącej, jak
utwardzone pobocza,
chodniki, odwodnienie czy
ścieżki rowerowe.

lokalnej i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
poprzez aktywizację
społeczną i zawodową, ze
szczególnym uwzględnieniem
niepracującej i nie uczącej się
młodzieży. Wzmocnienie roli i
znaczenia instytucji pomocy i
integracji społecznej oraz
potencjału organizacji
pozarządowych działających
na rzecz rozwoju społecznego.

dostosowanie infrastruktury
technicznej do potrzeb
mieszkańców, w tym osób
starszych i
niepełnosprawnych, działania
na rzecz współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami,
samorządem, organizacjami
wspierania biznesu,
wspieranie dywersyfikacji
gospodarki

Sabaudia na cele społeczne wraz
z zagospodarowaniem terenu
Przebudowa i adaptacja świetlicy
wiejskiej w miejscowości
Justynówka na cele społeczne

prowadzenie w szkołach i
innych placówkach
oświatowych i opiekuńczo–
wychowawczych programów
profilaktycznych (informacja i
edukacja); podejmowanie
działań o charakterze
edukacyjnym dla rodziców,
tak aby potrafili wspierać
abstynencję dziecka i
przygotować go do
podejmowania świadomych i
odpowiedzialnych decyzji
związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych;
wspieranie rozwoju i
działalności wolontariatu oraz
programów i przedsięwzięć
profilaktycznych; wdrażanie
efektywnego spędzania czasu
wolnego przez dzieci i
młodzież w ośrodku kultury, w
świetlicach środowiskowo –
wychowawczych we
współpracy z innymi
instytucjami i organizacjami z
terenu gminy oraz dostęp do
obiektów rekreacyjnokulturowych

Remont budynku „Wikarówki”
na potrzeby społecznokulturalne wraz z
zagospodarowaniem
przestrzennym terenu
Uporządkowanie i
zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni
publicznej w celu nadania nowej
funkcji użytkowej, społecznej,
turystycznej i kulturalnej
Remont/Przebudowa
zdegradowanych budynków wraz
z zagospodarowaniem
przestrzeni. W tym. m.in.
dostosowanie nieużytkowanych
budynków dla potencjalnych
podmiotów gospodarczych lub
na cele społeczne
Punkt profilaktyki zapobiegania
przemocy w rodzinie

Pięć miejscowości (Dębczyna,
Huta, Łysa Góra, Motoga,
Wola Czołnowska)
przekroczyło średnią ilość
wyrobów azbestowych dla
Gminy aż dwukrotnie.

Liczba obiektów
infrastruktury i sportu nie
jest wystarczająca i jest
nierównomiernie
rozłożona. Występuje
szereg miejscowości
pozbawionych
jakiegokolwiek elementu
infrastruktury sportu i
rekreacji. Stan
infrastruktury kultury także
wskazuje na dużą
nierównomierność w
rozłożeniu obiektów.
Problemy z infrastrukturą
występują w większości
sołectw, najlepiej sytuacja
wygląda w największych
sołectwach Gminy
Baranów. Przez Gminę nie
przebiega linia kolejowa
ale większość sołectw
korzysta z dostępu do
komunikacji publicznej co
ułatwia korzystanie z
dostępu do rynku pracy,
możliwości podnoszenia
kwalifikacji czy rozwoju
biznesu.

Nie stwierdzono
występowania negatywnych
zjawisk w obszarze
środowiska naturalnego.

W ramach wskaźnika
syntetycznego Dostępność infrastruktury
publicznej uwzględniono
występowanie w
poszczególnych
jednostkach obiektów
podstawowej
infrastruktury rekreacyjnosportowej, infrastruktury
kulturalnej oraz
dostępność komunikacyjną
rozumianą, jako z jednej
strony ocenę opisową
stanu dróg i istnienia
ciągów pieszych, z drugiej
zaś dostępność
komunikacji publicznej w
tym liczbę połączeń.
Niestety w aż w 12
jednostkach dostępność tej
infrastruktury jest
zdecydowanie niższa niż
średnia w gminie.

Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez
odnowienie obszaru, nadanie
przestrzeni właściwej funkcji
oraz poprawę
bezpieczeństwa.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez
ograniczenie patologii
społecznych na obszarze
rewitalizacji. Zwiększenie
rozwoju gospodarczego i
poprawa lokalnego rynku
pracy oraz wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców gminy Stanin.

Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Ułatwienie dostępu do
edukacji, kultury, sztuki, i
rozrywki. Stworzenie
warunków infrastrukturalnych
do zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
Kształtowanie przestrzeni
publicznych przyjaznych
mieszkańcom. Aktywizacja i
rozwój społeczności poprzez
stworzenie odpowiednich
warunków infrastrukturalnych
i działania edukacyjne. Wzrost
aktywności gospodarczej
mieszkańców poprzez
działania podnoszące
kompetencje i kwalifikacje.

Sieci gazowej brakuje w
całej gminie. / Pomimo
wybudowania oczyszczalni
ścieków w Dobużku (która
przyjmuje ścieki z
istniejącej kanalizacji
sanitarnej z miejscowości
Dobużek, Czerkasy,
Podhajce oraz
miejscowości Łaszczów), to
i tak sieć kanalizacji
sanitarnej jaka dotychczas
została wybudowana w
Łaszczowie jest
niewystarczająca.

Poprawa warunków życia
mieszkańców obszaru
rewitalizacji poprzez
przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom społecznym,
promocję integracji i
włączenia społecznego oraz
poprawę dostępności oraz
jakości usług publicznych.
Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości oraz
zwiększenie aktywności
gospodarczej mieszkańców.
Racjonalne kształtowanie
przestrzeni publicznych oraz
zapewnienie wysokiej
dostępności i odpowiedniego
standardu infrastruktury
służącej zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców. Racjonalne
korzystanie z zasobów
naturalnych i poszanowanie
środowiska przyrodniczego.

Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych oraz
aktywizację obywatelską;
Adaptacja obiektów
użyteczności publicznej i
dostosowanie pomieszczeń
do pełnienia nowych funkcji;
Realizacja oświetlenia
ulicznego w miejscach
niebezpiecznych; Wspieranie
podejmowania i rozwijania
działalności gospodarczej;
Zagospodarowanie terenów
zdegradowanych na cele m.in.
rekreacyjne, turystyczne i
sportowe; Popularyzowanie
turystyki, sportu i rekreacji;
Poprawa standardu
technicznego sieci dróg oraz
oświetlenia ulicznego;
Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń

Na omawianym terenie nie
stwierdzono występowania
negatywnych zjawisk w
obszarze Środowiska
naturalnego.

Modernizacja infrastruktury
służącej rewitalizacji.
Wsparcie rodziny. Poszerzenie
możliwości rozwoju dzieci i
młodzieży. Wzrost
zaangażowania społeczności
lokalnej obszaru rewitalizacji
poprzez działania integrujące.
Aktywizacja zawodowa i
wsparcie przedsiębiorczości.
Wspieranie działań służących
poprawie środowiska
naturalnego. Poprawa sfery
przestrzenno- funkcjonalnej
terenów rewitalizacji.

Budowa świetlicy w msc. Anonin
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w msc. Kopina
Wsparcie osób bezrobotnych i
aktywizacja zawodowa
Przestrzeń integrująca

Rewitalizacja budynku kina w
Łaszczowie
Termomodernizacja starego
budynku szkoły
Budowa i modernizacja
chodników wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Budowa systemu gospodarki
wodno-ściekowej

społecznym, ekonomicznym, przestrzennym,
środowiskowym, kulturowym, technicznym.
/ Monitoring realizacji Programu w zakresie
realizacji poszczególnych projektów
prowadzony będzie przez odpowiednie
wydziały Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski
oraz powołany zostanie w tym celu
Koordynator ds. Rewitalizacji wraz z
Zespołem ds. Rewitalizacji. / Projekty i
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane
w ramach Programu, wynikające z procesu
rewitalizacji opierać się będą na
konieczności umiejętnego uzupełniania i
łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS.

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy, zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jak i
poszczególnymi przedsięwzięciami, jest
zatem dojrzała partycypacja społeczna.
Kolejnym mechanizmem zapewnienia
komplementarności jest funkcjonowanie
jednostki koordynującej przedsięwzięcia
rewitalizacyjne na danym obszarze (tzw.
operatora rewitalizacji).

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę całego
obszaru rewitalizacji. / Zidentyfikowane
projekty rewitalizacyjne wzajemnie
dopełniają się tematycznie, sprawiając że
realizowany LPR będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym,
ekonomicznym, przestrzennym i
technicznym). / Instytucją bezpośrednio
zaangażowaną w proces rewitalizacji na
obszarze gminy Stanin oraz koordynującą
wdrażanie LPR jest Wójt Gminy Stanin wraz z
Radą ds. rewitalizacji. / Przedsięwzięcia
podejmowane w poprzednich okresach
programowych mają swoją ciągłość i
kontynuację w obecnym dokumencie. /
Projekty, które zostały zapisane w Programie
mają możliwość realizacji przy udziale
różnych źródeł finansowania w tym środków
unijnych.

Wszystkie podstawowe projekty
rewitalizacyjne skupiają się na obszarze
rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. /
Zróżnicowanie tematyczne projektów
wpisanych do Programu przewidzianych do
realizacji ze wsparciem UE, będzie
skutkować (pod warunkiem uzyskania
dofinansowania) połączeniem wsparcia z
EFRR ze wsparciem z EFS lub FS. / Został
opisany system wdrażania LPR oraz system
monitorowania i skuteczności działań
rewitalizacyjnych.
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Uchwała
XLII/241/2017
Rady Gminy Sitno
z dnia 21
listopada 2017 r.

Uchwała nr
XXVI/170/2017
Rady Gminy
Krzczonów z dnia
21 listopada 2017
r.

Uchwała nr
XXIII/177/2017
Rady Gminy
Miączyn z dnia 21
listopada

Uchwała nr
XXXIV/184/2017
Rady Gminy
Michów z dnia 27
listopada 2017 r.

Urząd Gminy Sitno
Sitno 73
22-424 Sitno

Urząd Gminy Krzczonów
ul. Spokojna 7
23-110 Krzczonów

Urząd Gminy Miączyn
Miączyn 107
22-455 Miączyn

Urząd Gminy Michów
Rynek I 16
21-140 Michów

Przyrost naturalny w Gminie
Sitno pod koniec 2016 roku
osiągnął wartość -0,04 na 100
mieszkańców. / W latach 2010 –
2016 głównymi przyczynami
korzystania z pomocy społecznej
na terenie gminy były: ubóstwo:
135 rodzin, bezrobocie: 121
rodzin, niepełnosprawność:82
rodziny, długotrwała lub ciężka
choroba: 42 rodziny.

Przez obszar objęty zasięgiem
programu przebiegają drogi,
które wykorzystywane są do
przewożenia materiałów
niebezpiecznych zarówno dla
środowiska naturalnego, jak i
dla mieszkańców. Szlaki
komunikacyjne generują
również hałas, który jest
wynikiem zarówno pracy
silników spalinowych, jak i
jakości nawierzchni drogowej.

Jednym z niekorzystnych
procesów demograficznych,
które zachodzą na obszarze
gminy Krzczonów jest zjawisko
systematycznego wyludniania się
tego obszaru. Przyrost naturalny
na 1000 mieszkańców wykazuje
tendencję spadkową.

Problemem jest stężenie
benzo/a/pirenu w pyle
zawieszonym PM10.
Przekroczenia tego rodzaju
związków chemicznych
zanotowano w dużej liczbie
miejsc na obszarze
województwa lubelskiego, w
tym na obszarze gminy
Krzczonów. / Pomimo
prowadzonych
systematycznie przedsięwziąć
w zakresie usuwania wyrobów
azbestowych, wyznaczony
obszar rewitalizacji
charakteryzuje się nadal
sporym natężeniem
zabudowy wymagającej
podjęcia interwencji.

W gminie występuje
niekorzystny trend - zwiększa się
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym, zmniejsza
natomiast mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym. Świadczy to
o starzeniu się społeczeństwa
gminy. / Do najczęstszych
powodów korzystania z pomocy
społecznej należą w gminie:
ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, bezradność
w sprawach opiekuńczowychowawczych.

W Gminie na tym etapie
diagnozy stwierdzono
występowania negatywnych
zjawisk w obszarze
środowiska naturalnego, tj.:
brak kanalizacji zbiorczej na
terenie gminy, za wyjątkiem
jednego sołectwa MiączynKolonia. Negatywnym
zjawiskiem jest zagrożenie
hałasem, które występujące w
sołectwach: Frankamionka,
Horyszów, Koniuchy,
Koniuchy-Kolonia, Miączyn,
Miączyn-Stacja, Zawalów i
Zawalów Kolonia oraz wyroby
zawierające azbest
występujące we wszystkich
sołectwach. Najwięcej
wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy
występuje w sołectwach:
Horyszów, Kotlice, Miączyn,
Świdniki i Zawalów.

Negatywnym zjawiskiem jest
utrzymujący się od lat, ujemny
przyrost naturalny. Generalnie
niekorzystna sytuacja
demograficzna w Gminie wynika
z odpływu młodych ludzi z tego
terenu, którzy decydują się na
zamieszkanie poza Gminą.
Przyczyną są zapewne słabe
perspektywy znalezienia pracy.
Dlatego też należy podjąć
skuteczne działania dla
zwiększenia atrakcyjności
społeczno-gospodarczej Gminy.
Na obszarze Gminy zauważalny
jest także trend starzenia się
społeczeństwa.

Na terenie Gminy Michów
głównymi źródłami
zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego są
zanieczyszczenia,
komunikacyjne – liniowe,
pochodzące ze źródeł niskiej
emisji, w bardzo niskiej skali
zanieczyszczenia
przemysłowe. / Do
zanieczyszczeń punktowych,
stwarzających bardzo
poważne zagrożenie dla
czystości wód
powierzchniowych należą
przede wszystkim:
bezpośrednie zrzuty surowych
ścieków bytowych do cieków
wodnych (na
nieskanalizowanych
obszarach), zrzuty
niedostatecznie

Nierównomierne
wyposażenie miejscowości
w przestrzenie publiczne,
które wykorzystywane są
do realizacji funkcji
społecznych. Ich brak
stwierdzono w sołectwach:
Cześniki - Kolonia, CześnikiKolonia Górna, Horyszów Nowa Kolonia, Janówka,
Kornelówka – Kolonia i
Wólka Horyszowska.
Opisana sytuacja ogranicza
możliwości integracji
społeczności lokalnej,
nawiązywania relacji
pomiędzy mieszkańcami
oraz realizację różnych
form aktywności
plenerowej.

Na terenie gminy
Krzczonów zaledwie
11,33% budynków
mieszkalnych korzysta z
sieci kanalizacji sanitarnej
(182 budynki). W obszarze
rewitalizacji
zdiagnozowano również
problemy w zakresie niskiej
jakości terenów
publicznych.

Podniesienie atrakcyjności i
konkurencyjności obszaru
rewitalizacji poprzez
odnowienie i
zagospodarowanie obiektów i
przestrzeni zdegradowanych,
odtworzenie lub nadanie im
nowych funkcji oraz promocję
tych zasobów.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, podnoszenie
umiejętności oraz aktywizacja
gospodarcza mieszkańców
obszaru rewitalizacji. Poprawa
warunków życia i jakości usług
społecznych w obszarze
rewitalizowanym.

Aktywne przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.
Poprawa jakości
zamieszkiwania na obszarze
rewitalizacji. Rozwijanie
potencjału lokalnej
gospodarki.

Najniższy poziom
wyposażenia w
infrastrukturę techniczną i
społeczną na 100
mieszkańców stwierdzono
w sołectwach: Czartoria,
Frankamionka, GdeszynKolonia, Horyszów-Kolonia,
Koniuchy, KoniuchyKolonia, Kotlice-Kolonia,
Niewirków-Kolonia i
Poddąbrowa.

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz
wzmacnianie poziomu
integracji społecznej na
obszarze rewitalizacji.
Stworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego i
poprawa sytuacji na lokalnym
rynku pracy obszaru
rewitalizacji. Poprawa
funkcjonalności i estetyki
przestrzeni publicznej obszaru
rewitalizacji.

Gmina Michów jest
stosunkowo dobrze
wyposażona w
infrastrukturę techniczną.
Największe deficyty w tym
względzie występują w
odniesieniu do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz
sieci gazowej.

Poprawa jakości i warunków
życia mieszkańców poprzez
rozwój infrastruktury
społecznej. Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
spowodowanemu:
bezrobociem, ubóstwem,
bezdomnością i
uzależnieniami. Wspieranie
działań służących poprawie
jakości życia osób starszych i
niepełnosprawnych oraz
utrzymanie ich w środowisku
zamieszkania. Rozwój i
poprawa jakości
infrastruktury technicznej i
ochrony środowiska. Rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego i
profesjonalizacja służb
społecznych.

Rewitalizacja obiektów
zabytkowych oraz
przywrócenie im funkcji
kulturowych i turystycznych.
Zagospodarowanie obszarów
niewykorzystywanych
gospodarczo i nadanie in
nowych funkcji. Organizacja
szkoleń i innych form
dydaktycznych skierowanych
do osób bezrobotnych z
obszaru rewitalizacji.
Podnoszenie kompetencji i
umiejętności społecznych
mieszkańców obszaru
rewitalizowanego. Poprawa
bezpieczeństwa publicznego
w obszarze rewitalizowanym
poprzez wykorzystanie
nowoczesnych technologii.
Poprawa parametrów
technicznych obiektów, w
których świadczone są usługi
społeczne.
realizacja działań na rzecz
osób zagrożonych i
dotkniętych ubóstwem;
pomoc dzieciom i młodzieży w
kształceniu i wszechstronnym
rozwoju; przeciwdziałanie
izolacji osób z
niepełnosprawnościami;
wspieranie aktywności
obywatelskiej na rzecz
przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom społecznym;
rozwijanie i dostosowywanie
oferty spędzania wolnego
czasu do potrzeb różnych
grup mieszkańców;
zwiększenie atrakcyjności i
dostępności przestrzeni
publicznych; wspieranie
rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości w gminie
Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem poprzez
podniesienie kompetencji
osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
Zwiększenie dostępu do usług
zdrowotnych. Wykorzystanie
atrakcyjnych gospodarczo
fragmentów obszaru
rewitalizacji do wspierania
tworzenia nowych miejsc
pracy. Ożywienie przestrzeni
publicznej poprzez wsparcie
funkcji kulturalnych i
rozrywkowych oraz rozwijanie
przemysłów czasu wolnego.
Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
administracyjnych i
reprezentacyjnych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.

Budowa i modernizacja
obiektów kulturalnych.
Prowadzenie kursów i szkoleń
zawodowych dla osób
dorosłych. Stworzenie
Gminnego Centrum
Wolontariatu. Modernizacja
dróg publicznych.
Wspomaganie grup
obywatelskich w zakładaniu
organizacji pozarządowych.

Centrum turystycznorekreacyjne w Cześnikach
Przebudowa i remont
zabytkowej kaplicy grobowej
Sierakowskich
Modernizacja zabytkowego
pałacu na terenie ODR Sitno
wraz z zagospodarowaniem
terenu przylegającego
Rewitalizacja zabytkowego
spichlerza na terenie ODR Sitno

Kompleksowa rewitalizacja
obszaru rewitalizacji w Gminie
Krzczonów
Kompleksowa modernizacja i
adaptacja budynku remizy OSP w
Krzczonowie wraz z
zagospodarowaniem terenu
funkcjonalnie powiązanego z
obiektem oraz uporządkowanie i
zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni
publicznych
Rozwój ekonomii społecznej na
obszarze gminy Krzczonów
Aktywne włącznie obszaru
rewitalizacji w gminie Krzczonów

Remont budynku tzw. „starej”
plebanii w celu przekształcenia
go na Dom – Spotkania
Efektywna infrastruktura usług
społecznych w Gminie Miączyn
Rewitalizacja zbiornika wodnego
wraz z otoczeniem w
miejscowości Horyszów
Remont budynku Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów
Wojska Polskiego w Horyszowie
oraz remont zespołu boisk
szkolnych wraz z otoczeniem

Budowa placu zabaw w
miejscowości Budki – teren
rekreacyjny dla dzieci.
Budowa placu zabaw w
Młyniskach.
Modernizacja strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Młyniskach z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską.
Budowa siłowni na świeżym
powietrzu w miejscowości Budki.

Dzięki działaniom aktywizacyjnym i
społecznym efektywnie wpływać będą na
cały dotknięty kryzysem obszar (a nie
punktowo, w pojedynczych miejscach). / LPR
będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji
całościowo, we wszystkich niezbędnych
aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym,
infrastrukturalnym, środowiskowym). / Za
jego realizację odpowiadać będzie Wójt
Gminy oraz Komitet Rewitalizacji - podmiot
powołany w formie zarządzenia Wójta
Gminy na okres realizacji projektu. /
Program potwierdza ciągłość realizowanych
od kilku lata działań na terenie gminy,
wyrażającą się we wpisaniu projektów
rewitalizacyjnych w charakter przedsięwzięć
wdrożonych w poprzednim okresie
programowania. / Do realizacji założonych
projektów rewitalizacyjnych zostaną
wykorzystane wszelkie wielofunduszowe
źródła finansowania w kontekście polityki
spójności 2014 -2020 (EFRR, EFS, FS) oraz
inne dostępne środki zagraniczne, publiczne
krajowe i prywatne.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Znaczna część
przedsięwzięć rewitalizacyjnych skupia się
wyłącznie na obszarze rewitalizacji i jest z
nim ściśle powiązana. / Wśród przedsięwzięć
rewitalizacyjnych znajdują się te, które
finansowane lub współfinansowane będą z
różnych źródeł publicznych i prywatnych. /
System zarządzania rewitalizacją zostanie
włączony w strukturę ogólnego systemu
zarządzania w gminie Krzczonów głównie
poprzez uwzględnienie Programu w filarze
schematu struktury zarządzania gminą.

Zaprezentowane w niniejszym dokumencie
przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
komplementarne na poziomie ogólnym
(dopełniania się rodzajami). / Znaczna część
przedsięwzięć rewitalizacyjnych skupia się na
obszarze rewitalizacji i jest z nim ściśle
powiązana. / Przewidziano zarówno
przedsięwzięcia współfinansowane przez
sektor prywatny jak i publiczny, środki
osób/podmiotów indywidualnych, sektora
pozarządowego, jak i środki publiczne –
gminne oraz środki europejskie. / Za
realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Miączyn na lata 2017-2023
odpowiadać będzie Wójt Gminy Miączyn,
Zespół ds. Rewitalizacji, przy współpracy z
powołaną specjalnie na potrzebę wdrożenia
LPR Społeczną Radą ds. Rewitalizacji. / LPR
tworzono z myślą o spełnieniu wymogów
komplementarności międzyokresowej oraz
spójności jego przedsięwzięć z działaniami
finansowanymi w poprzednim okresie
programowania.

Gmina traktowana jest jako całościowa
przestrzeń, bez punktowego nacechowania
projektów. Efekty osiągnięte mogą również
wpływać na otaczającą je przestrzeń i tam
przynosić pośrednie rezultaty rewitalizacji. /
W Programie Rewitalizacji Gminy Michów na
lata 2017-2023 określono 25 projektów
rewitalizacyjnych, których cechy i
spodziewane efekty korelują z wyżej
wymienionymi aspektami. / Finansowanie
projektów rewitalizacyjnych, wynikających z
planu rewitalizacji opiera się na uzupełnianiu
się i łączeniu wsparcia ze środków EFRR, EFS
i FS z wykluczeniem ryzyka wystąpienia
podwójnego dofinansowania.
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oczyszczonych ścieków, zrzuty
niedostatecznie
oczyszczonych ścieków
deszczowych, zrzuty
gnojowicy z gospodarstw
rolnych.

127.

128.

129.

130.

Turobin

Fajsławice

Rybczewice

Gmina
Rejowiec
Fabryczny

16226 ha

5652

7065 ha

4732

9917 ha

8779 ha

3536

4305

1148 ha

1339

808 ha

1389

1982 ha

1160 ha

1060

810

3

3

-

-

Uchwała nr
XXXVIII/224/2017
Rady Gminy
Turobin z dnia 27
listopada 2017 r.

Uchwała nr
XXXII/141/2017
Rady Gminy
Fajsławice z dnia
29 września 2017
r.

Uchwała nr
XXXIV/172/2017
Rady Gminy
Rybczewice z dnia
28 listopada
2017 r.

Uchwała nr
XXXV/213/2017
Rady Gminy
Rejowiec
Fabryczny z dnia
14 grudnia 2017 r.

Urząd Gminy Turobin
Rynek 4
23-465 Turobin

Urząd Gminy Fajsławice
Fajsławice 107
21-060 Fajsławice

Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16 22-170 Rejowiec
Fabryczny

Duży udział osób korzystających
z pomocy społecznej / Brak
miejsc służących do integracji
oraz rozwoju mieszkańców /
Niezadawalający stan techniczny
świetlic wiejskich / Ujemny
przyrost naturalny i w
konsekwencji starzenie się
społeczeństwa oraz wzrost
obciążenia demograficznego /
Spory udział długotrwale
bezrobotnych , przed 25 r. ż., z
wykształceniem podstawowym
oraz bez kwalifikacji

W gminie występuje
niekorzystny trend - zwiększa się
odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym, na dość niskim
poziomie pozostaje odsetek
mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym. Świadczy to
o starzeniu się społeczeństwa
gminy. / Do najczęstszych
powodów korzystania z pomocy
społecznej należą w gminie:
ubóstwo, bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych, długotrwała
lub ciężka choroba.

W niemal wszystkich
podobszarach rewitalizacji
największym problemem jest
ubóstwo mierzone wskaźnikami
związanymi z objęciem
mieszkańców opieką społeczną
ze względu na szerokorozumianą
niezaradność życiową,
bezrobocie i zdrowie. Ważnym
czynnikiem negatywnym jest
bezrobocie, oraz niski poziom
kapitału społecznego.

Bezrobocie, starzenie się
społeczeństwa

Niska lesistość (19,4%) / Brak
zbiornika wodnego,
nieuregulowane rowy
melioracyjne (powodzie) /
Obszar Natura 2000 stwarzający ograniczenia w
inwestycjach

Najwięcej wyrobów
zawierających azbest na
terenie gminy występuje na
terenie miejscowości:
Fajsławice (16,39 t), Siedliska
Drugie (12,23 t) i Wola
Idzikowska (11,11 t).

Największe stężenie wyrobów
zawierających azbest na metr
kwadratowy w całej Gminie
posiada miejscowość
Pilaszkowice Pierwsze,
Sołectwo Podizdebno
przekraczając wartość średnią
dla gminy dwukrotnie.

Do negatywnych zjawisk w
sferze środowiskowej zaliczyć
można ilość wyrobów
zawierających azbest
występujących na terenie
poszczególnych miejscowości
gminy.

Słabo rozwinięta sieć
kanalizacyjna i
wodociągowa / Słabo
rozwinięta komunikacja
publiczna na terenie gminy
oraz z miastem
powiatowym i
wojewódzkim / Brak
szerokopasmowego
Internetu i ograniczony
zasięg telefonii
komórkowej / Brak
wystarczającej liczby
chodników i ścieżek
rowerowych / Słabo
rozwinięta infrastruktura
sportowa

Niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę techniczną,
niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę społeczną,
niski poziom obsługi
komunikacyjnej oraz brak
lub niską jakość terenów
publicznych.

Liczba obiektów
infrastruktury i sportu nie
jest wystarczająca i jest
nierównomiernie
rozłożona. Tylko jedna
miejscowość Rybczewice
Drugie posiada
infrastrukturę sportu i
rekreacji. Pozostałe
miejscowości w Gminie są
pozbawione jakiegokolwiek
elementu infrastruktury
sportu i rekreacji. Stan
infrastruktury kultury także
wskazuje na dużą
nierównomierność w
rozłożeniu obiektów. Przez
Gminę nie przebiega linia
kolejowa, jak również
żadne sołectwo nie
korzysta z dostępu do
komunikacji publicznej co
nie ułatwia korzystania z
dostępu do rynku pracy,
możliwości podnoszenia
kwalifikacji czy rozwoju
biznesu.
Stan dróg jest
zróżnicowany. Wiele z nich
wymaga bieżących
remontów, a w dalszej
perspektywie modernizacji
i przebudowy.
Dodatkowym problemem

Zmniejszenie skali problemów
społecznych na obszarze
rewitalizacji / Poprawa
bezpieczeństwa i zmniejszenie
zagrożeń komunikacyjnych
mieszkańców obszarów
rewitalizacji / Wzrost jakości
terenów publicznych

Aktywizowanie osób
bezrobotnych / Działania
umożliwiające osobom
niepełnosprawnym aktywność
społeczną i zawodową /
Udział osób starszych w życiu
kulturalnym i społecznym
Gminy / Wspieranie rodzin w
prawidłowym wypełnianiu
funkcji opiekuńczo–
wychowawczych /
Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych

Zwiększona aktywność
społeczna i zawodowa
mieszkańców prowadząca do
odbudowania istniejących i
nadania nowych funkcji
obszarowi do rewitalizacji.
Zmniejszone występowanie
zjawisk wykluczenia
społecznego i patologii
społecznej wśród
mieszkańców gminy
Fajsławice. Rozwój
gospodarczy i poprawa
lokalnego rynku pracy oraz
wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców gminy.

Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy w celu
poprawy funkcji
reprezentacyjnych oraz
przystosowania do pełnienia
funkcji turystycznych.
Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób niepełnosprawnych.
Zwiększenie poziomu
integracji społecznej oraz
aktywizacja różnych grup
mieszkańców. Zmniejszanie
zjawisk bezrobocia i ubóstwa
poprzez podniesienie
kompetencji osób
bezrobotnych. Promowanie
lokalnej przedsiębiorczości
oraz wspieranie
podejmowania i rozwijania
działalności gospodarczej.
Aktywizacja postaw
przedsiębiorczych wśród
mieszkańców gminy.

Rozbudowa i przebudowa wraz
termomodernizacją budynku
Ośrodka Zdrowia w Turobinie
wraz adaptacją części budynku
na potrzeby Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Rozbudowa, przebudowa
budynku na potrzeby Domu
Kultury zlokalizowanego przy ul.
Piłsudskiego w m. Turobin
Remont zniszczonych dróg
gminnych
Kształtowanie obszaru
przestrzeni publicznej w m.
Turobin poprzez
zagospodarowanie parku im.
Żołnierzy Armii Krajowej

Przebudowa zdegradowanego
budynku remizy OSP w
Fajsławicach na Gminny Ośrodek
Kultury i Gminną Bibliotekę
Publiczną wraz z
zagospodarowaniem terenu i
remontem drogi dojazdowej do
obiektu
Rewitalizacja zespołu dworskoparkowego, kompleksowe
uporządkowanie oraz poprawa
funkcjonowania systemu
gospodarki wodno-ściekowej i
energetycznej najbliższego
otoczenia terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Zagospodarowanie przestrzeni
parkowej w zespole pałacowoparkowym w Fajsławicach

Projekty rewitalizacyjne będą się wzajemnie
dopełniały przestrzennie oraz będzie
zachodził pomiędzy nimi efekt synergii. /
Program rewitalizacji będzie oddziaływał na
obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach. / Został
zaprojektowany system zarządzania
Programem Rewitalizacji, który pozwoli na
efektywne współdziałanie na jego rzecz
różnych instytucji oraz wzajemne
uzupełnianie się i spójność procedur. /
Zaplanowane w Programie Rewitalizacji
inicjatywy są kontynuacją podejmowanych
dotychczas działań również z
uwzględnieniem środków unijnych w
perspektywie 2007-2013. / Działania
zaplanowane w Programie będą
finansowane z różnych źródeł. Spośród
źródeł zewnętrznych będzie to Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego 2014-2020, oraz PROW.
Jednocześnie będą poszukiwane inne źródła
sfinansowania projektów ze źródeł
europejskich, ewentualnie krajowych i
wojewódzkich.

Projekty są wzajemnie ze sobą powiązane,
synergiczne i wzajemnie się dopełniające, a
ich realizacja wpłynie na poprawę całego
obszaru rewitalizacji. / LPR będzie
oddziaływał na obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbędnych aspektach
(społecznym, ekonomicznym, przestrzennym
i technicznym). / Instytucją bezpośrednio
zaangażowaną w proces rewitalizacji na
obszarze gminy Fajsławice oraz
koordynującą wdrażanie LPR jest Wójt
Gminy Fajsławice wraz z Radą ds.
rewitalizacji. / Przedsięwzięcia
podejmowane w poprzednich okresach
programowych mają swoją ciągłość i
kontynuację w obecnym dokumencie.

Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Fajsławicach

Modernizacja infrastruktury
służącej rewitalizacji.
Wsparcie rodziny. Poszerzenie
możliwości rozwoju dzieci i
młodzieży. Wzrost
zaangażowania społeczności
lokalnej obszaru rewitalizacji
poprzez działania integrujące.
Aktywizacja zawodowa i
wsparcie przedsiębiorczości.
Wspieranie działań służących
poprawie środowiska
naturalnego. Poprawa sfery
przestrzenno- funkcjonalnej
terenów rewitalizacji.

inwestycje podnoszące jakość
oraz bezpieczeństwo
komunikacji mieszkańców
obszaru rewitalizacji z
modernizowanymi obiektami
oraz resztą gminy;
prowadzenie w szkołach i
innych placówkach
oświatowych i opiekuńczo –
wychowawczych programów
profilaktycznych (informacja i
edukacja); podejmowanie
działań o charakterze
edukacyjnym dla rodziców,
tak aby potrafili wspierać
abstynencję dziecka i
przygotować go do
podejmowania świadomych i
odpowiedzialnych decyzji
związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych

Rewitalizacja i
zagospodarowanie zespołu
parkowego w miejscowości
Rybczewice Drugie
Termomodernizacja
wielorodzinnego budynku
mieszkalnego Dom Nauczyciela
w gminie Rybczewice
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na
terenie gminy Rybczewice
Uporządkowanie i
zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni
publicznej w celu przywrócenia
funkcji społecznej, kulturalnej,
gospodarczej

Podstawowym mechanizmem zapewnienia
komplementarności pomiędzy, zarówno
obranymi kierunkami działań mającymi na
celu eliminację negatywnych zjawisk, jak i
poszczególnymi przedsięwzięciami, jest
zatem dojrzała partycypacja społeczna.
Kolejnym mechanizmem zapewnienia
komplementarności jest funkcjonowanie
jednostki koordynującej przedsięwzięcia
rewitalizacyjne na danym obszarze (tzw.
operatora rewitalizacji).

Integracja społeczna
wzmacniająca świadomość
społeczeństwa, wspierająca
jakość życia lokalnej
społeczności - włączając grupy
i osoby wykluczone społecznie
/ Ochrona zdrowia, zdrowe

Umożliwienie zaspokajania
potrzeb rodzinom
zagrożonym wykluczeniem
społecznym / Zwiększenie
poziomu integracji wśród
mieszkańców / Ochrona
mieszkańców przed

Aktywizacja młodzieży szkolnej
wraz z rodzinami
Upiększenie przestrzeni
publicznej na obszarach
zdegradowanych i obszarze
rewitalizacji

W Programie uwzględnione zostały projekty,
które realizowane będą poza granicami
obszaru rewitalizacji, ale mogą wywierać na
niego wpływ. Wynikają one z występującego
tzw. efektu synergii pomiędzy
poszczególnymi działaniami. / W Programie
zaplanowano realizację projektów
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jest fakt, iż jakość
techniczna dróg gminnych
jest niezadowalająca.
Nawierzchnię utwardzoną
ma 12 % dróg gminnych,
nawierzchnię ulepszoną
ma 27 % dróg gminnych,
nawierzchnię gruntową ma
61 % dróg gminnych. Zły
stan infrastruktury
komunikacyjnej bardzo
często powoduje izolację
przestrzenną danego
obszaru.

społeczeństwo świadome
zagrożeń, pomoc dla osób
uzależnionych i zagrożonych
patologiami / Ograniczenie
liczby osób bezrobotnych /
Zwiększenie lokalnego
potencjału gospodarczego /
Zwiększenie zatrudnienia /
Rozbudowa i modernizacja
dostępnej infrastruktury
technicznej / Wzrost
potencjału dziedzictwa
kulturowego (zabytków,
infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej) / Poprawa
świadomości ekologicznej
mieszkańców / Poprawa
efektywności energetycznej
budynków / Poprawa stanu
technicznego budynków /
Zwiększenie estetyki i
funkcjonalności otoczenia

zagrożeniami dla zdrowia /
Propagowanie zdrowego
trybu życia / Podniesienie
kwalifikacji zawodowej
mieszkańców / Kreowanie
postaw przedsiębiorczych /
Tworzenie infrastruktury
technicznej na potrzeby
działalności gospodarczej /
Przygotowanie gruntów i
budynków pod działalność
gospodarczą / Modernizacja i
przebudowa dróg /
Wprowadzenie efektywnej
gospodarki wodno-ściekowej
/ Tworzenie nowych i
konserwacja istniejących
terenów zielonych / Poprawa
warunków infrastrukturalnych
dla instytucji publicznych

Modernizacja budynku
przedszkola w Pawłowie z
częściową adaptacją na żłobek
Modernizacja infrastruktury
drogowej gminy w celu poprawy
wewnętrznego skomunikowania
wewnętrznego, zwłaszcza
miejscowości Pawłów z
pozostałymi miejscowościami

dopełniających się wzajemnie tematycznie,
co spowoduje, że w sposób kompleksowy
zostaną rozwiązane przyczyny kryzysu
występujące na danym obszarze. / Lokalny
Program Rewitalizacji, w części swoich
działań jest uzupełnieniem przedsięwzięć
realizowanych w ramach polityki spójności
2007-2013
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