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CZĘŚĆ I - WPROWADZENIE
1. Wstęp
„Miasto tworzą nie tylko mury i ulice, lecz także mieszkańcy i ich marzenia”
Podstawowym instrumentem tworzącym zakres i kierunki działań rewitalizacyjnych jest program
rewitalizacji, który jest opracowany oraz przyjęty przez samorząd lokalny w drodze uchwały. Jest to
długoterminowy program mający na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu
kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru procesem
rewitalizacji, będzie wymagało przez Władze wsparcia poprzez dostępne instrumenty i narzędzia
dedykowane rewitalizacji (programy unijne oraz krajowe).
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolin (LPR) ma charakter zintegrowany i złożony. W zakresie
strukturalnym, treściowym i metodologicznym program jest w pełni zgodny z kryteriami
i zasadami nakreślonymi w wytycznych w zakresie rewitalizacji określonych przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, dokumentami strategicznymi miasta i województwa mazowieckiego, wszelkimi
wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, z uwzględnieniem elementów szczególnie ważnych dla
obszaru LPR.
W szczególności, program spełnia poniższe warunki:
 skorelowanie koncepcji rewitalizacji z preferowanymi kierunkami rozwoju lokalnego
(ukształtowanie procesu rewitalizacji jako wsparcia dla rozwoju lokalnego);
 zaangażowanie w proces rewitalizacji szerokiego spektrum podmiotów lokalnych i podmiotów
z otoczenia;
 oparcie treści koncepcji rewitalizacji na analizie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych
(względem miasta/terenu rewitalizowanego).
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2. Powiązania programu z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi miasta
2.1.

Źródła prawa na szczeblu międzynarodowym oraz Unii Europejskiej

Rewitalizacja miast jest postrzegana na polu międzynarodowym jako jedno z kluczowych działań
zmierzających do zrównoważonego rozwoju, postrzeganego jako rozwój społeczny, gospodarczy,
przestrzenny i techniczny, który ma na celu wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego zdegradowanych
obszarów miejskich.
Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich
„Karta Lipska…” jest dokumentem państw członkowskich, który został opracowany przy szerokim
i przejrzystym udziale zainteresowanych stron. W ramach Karty wyznaczono II kluczowe cele:
Wykorzystanie na większą
skalę zintegrowanego
podejścia do polityki
rozwoju miejskiego

Tworzenie
i zapewnianie
przestrzeni
publicznych wysokiej
jakości

Modernizacja sieci
infrastruktury i
poprawa wydajności
energetycznej

Aktywna polityka
innowacyjna i
edukacyjna

Zwrócenie szczególnej
uwagi na najuboższe
dzielnice w kontekście
miasta jako całości

Realizacja strategii
podnoszenia jakości
środowiska
fizycznego

Wzmocnienie
gospodarki lokalnej i
lokalnej polityki rynku
pracy

Aktywna polityka
edukacji i szkoleń dla
dzieci i młodzieży

Promowanie
sprawnego i
korzystnego cenowo
transportu miejskiego

W ramach polityki zintegrowanego rozwoju miast ważne są przede wszystkim następujące działania:


tworzenie i zapewnianie wysokiej jakości przestrzeni publicznych (wysoki standard środowiska
życia – „Kultury budowlanej” – Baukultur – na obszarze całego miasta i jego otoczenia);



modernizacja sieci infrastrukturalnych (w tym miejskiego transportu publicznego) oraz poprawa
efektywności energetycznej;
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aktywna polityka innowacyjna i edukacyjna (tworzenie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
szkolnej, uniwersyteckiej oraz tworzenie związków pomiędzy przemysłem i przedsiębiorcami
a społecznością naukową).

Należy zwrócić szczególną uwagę na najuboższe/zdegradowane dzielnice miast. Należy przeciwdziałać
różnicom społeczno-gospodarczym występującym w obrębie jednego miasta – zapobiegać wykluczeniu
społecznemu, wysokiemu bezrobociu i niskiej jakości środowiska. W ramach polityki zintegrowanego
rozwoju miast ważne jest w tym aspekcie:


realizacja strategii podnoszenia jakości środowiska fizycznego (w tym poprawa wyglądu,
warunków fizycznych oraz efektywności energetycznej budynków w dzielnicach kryzysowych);



wzmacnianie gospodarki lokalnej i prowadzenie lokalnej polityki rynku pracy dostosowanej do
potrzeb mieszkańców – poprzez oferowanie szkoleń dostosowanych do zapotrzebowania,
ułatwianie zakładania firm, promowanie gospodarki społecznej;



wspieranie skutecznego i przystępnego cenowo transportu miejskiego, który łączy dzielnice
zdegradowane z resztą miasta, zapewniając ich lepszą integrację i umożliwiając ich rozwój.

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu
Dokument jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia, zapoczątkowaną w 2010 r. Ma ona na celu nie tylko rozwiązanie problemów wynikających
z kryzysu. Strategia ta ma również pomóc nam skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu
wzrostu gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej służył zrównoważonemu
i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi.1
Ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one zatrudnienie,
badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Priorytet wraz
z celami, bezpośrednio związanymi z procesem rewitalizacji, został zawarty poniżej.
Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Ponadto, wpływa na osiągnięcie 3 z 5
celów głównych:
CEL 1: Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata.

1

Dokument „Europa 2020” http://ec.europa.eu/
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CEL 4: Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka osób
zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co najmniej 40% osób
w wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne.
CEL 5: Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu
wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli.

2.2.

Źródła prawa na szczeblu krajowym

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Dokument ten wyznacza trzy cele strategiczne, najistotniejszym z punktu widzenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji jest2:


obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki (modernizacji), który jest nastawiony na
zbudowanie nowych przewag konkurencyjnych Polski opartych o wzrost KI (wzrost kapitału
ludzkiego, społecznego, relacyjnego, strukturalnego) i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje
w efekcie większą konkurencyjność.



obszar równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski:
o

Rozwój regionalny: Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia
rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.




Kierunek interwencji: Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach.

Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny: Cel 11 Wzrost społecznego
kapitału rozwoju.

Strategia rozwoju Kraju 2020
Strategia realizowana jest przez trzy obszary strategiczne, z punktu widzenia realizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji istotne są następujące cele oraz kierunki interwencji.

2

Dokument dostępny: https://mac.gov.pl
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Obszar strategiczny:
sprawne
i efektywne państwo

Obszar strategiczny:
Konkurencyjna
gospodarka

Obszar strategiczny:
Spójność społeczna
i terytorialna

Cel 3:
Wzmocnienie warunków
sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzeb i
aktywności obywateli

Rozwój kapitału ludzkiego

Kierunek interwencji:
rozwój kapitału społecznego

kierunki interwencji:
zwiększenie aktywności
zawodowej oraz poprawa
jakości kapitału ludzkiego

Cel 4 :

Cel 1 :
Integracja społeczna

kierunki interwencji:
zwiększenie aktywności osób
wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym
oraz zmniejszenie ubóstwa w
grupach najbardziej
zagrożonych

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Istotnym zapisem w „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego…” w kontekście rewitalizacji jest
„Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie
długookresowym” Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych („spójność”) – w ramach celu wyznaczono kierunki działań:
2.1. Wzmocnienie spójności w układzie krajowym;
2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług
warunkujących możliwości rozwojowe;
2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze;
2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie
wzdłuż zewnętrznych granic UE;
2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na obszarach o najniższej
dostępności.
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2.3.

Źródła prawa na szczeblu regionalnym

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze
Działania rozwojowe do roku 2020
PRZESTRZEŃ i TRANSPORT
Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego
13. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu.
13.1. Zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem drogowego, w tym poprzez
poprawę jakości infrastruktury, taboru i usług.
13.2. Dostosowanie parametrów, standardów technicznych i przebiegu dróg do ich funkcji.
13.3. Integracja systemów transportowych i rozwój transportu kombinowanego towarów.
13.4. Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym.
13.5. Rozwój transportu szynowego, w tym budowa nowych linii.
13.6. Udrożnienie warszawskiego węzła TEN-T.
14. Spójność wewnątrzregionalna – koncentracja na najbardziej zapóźnionych podregionach
14.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej zapóźnionych podregionów do ośrodków regionalnych
i subregionalnych.
14.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich do ośrodków lokalnych.
15. Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców
15.1. Usprawnienie i rozbudowa multimodalnego transportu zbiorowego oraz wspieranie
proekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym.
15.2. Zwiększenie udziału ruchu pieszego i rowerowego w ogóle podróży.
15.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poprzez strefowe uspokojenie
ruchu na obszarach zabudowanych.
16. Zapobieganie nadmiernej suburbanizacji i kreowanie ładu przestrzennego
16.1. Tworzenie spójnej, harmonijnej oraz uporządkowanej przestrzennie i urbanistycznie sieci
osadniczej.
10 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLIN
16.2. Koncentracja i zagęszczenie zabudowy w miastach z minimalizacją presji urbanistycznej na
pozostałe obszary.
17. Udrożnienie systemu tranzytowego
17.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dostosowanej do ruchu tranzytowego (towarowe linie
kolejowe, drogi krajowe), omijającej miasta.
17.2. Działania organizacyjno-prawne ograniczające ruch tranzytowy w miastach
Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińskiego na lata 2015-2030
Głównym celem Strategii Rozwoju Powiatu Garwolińskiego jest „poprawa warunków życia mieszkańców
powiatu garwolińskiego”.
Spójność strategicznych celi rozwoju:
C1: ROZWÓJ LOKALNEGO RYNKU PRACY POPRZEZ WZROST ZATRUDNIENIA I WSPIERANIE ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
C1.1.: Wykorzystanie potencjału gospodarczego powiatu oraz kreowanie korzystnego klimatu
dla rozwoju gospodarczego;
C1.2.: Tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców;
C1.3.: Rozwój lokalnego rynku pracy i wdrażanie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie
bezrobociu;
C1.4.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności
powiatu.
C3: WZROST JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH
C3.1.: Rozwój systemu edukacji i bazy sportowej;
C3.2.: Umożliwienie mieszkańcom powiatu dostępu do właściwego poziomu usług medycznych
i opieki społecznej;
C3.3.: Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.
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2.4.

Źródła prawa na szczeblu lokalnym

Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
W odniesieniu do terenów zdegradowanych wymagających przekształceń zaplanowano w omawianym
studium następujące założenia:
1. Kontynuacja procesu przekształcania zabudowy i zagospodarowania terenów zdegradowanych
położonych w śródmieściu oraz na terenach, które powinny być wykorzystane do lokalizacji obiektów
o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym, przez co staną się miejskimi przestrzeniami publicznymi.
2. Pożądane jest pozyskiwanie gruntów leżących w wymienionych wyżej obszarach do zasobów
komunalnych oraz lokalizowanie na nich inwestycji o funkcjach centrotwórczych, ogólnomiejskich,
a także inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, realizowanych jako cele publiczne. W przypadku
pozyskania gruntów do zasobów wskazane jest przeprowadzenie procesu zorganizowanej działalności
inwestycyjnej na tych obszarach lub oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste z jednoczesnym
ustaleniem sposobu i terminu zabudowy terenu stosownie do przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
3. Na obszarach eksponowanych w przestrzeniach poddawanych przekształceniom należy lokalizować
obiekty posiadające charakter identyfikatorów przestrzeni. Wskazane jest kształtowanie przestrzeni
publicznych w pobliżu takich obiektów oraz opracowanie analiz krajobrazu kształtowanej zabudowy oraz
jej ekspozycji z ulic dojazdowych do tych obszarów.
4. Na obszarach przestrzeni publicznych należy kształtować zieleń urządzoną dostosowaną do
środowiska miejskiego i zharmonizowaną z zabudową otaczającą przestrzeń publiczną.
5. Zagospodarowanie terenów powinno odbywać się na podstawie szczegółowych opracowań
planistycznych.
Strategia rozwoju lokalnego miasta Garwolin
Nazwa działania: C. PODNIESIENIE ESTETYKI MIASTA
Garwolin będący stolicą powiatu, naturalnym centrum subregionu powinien jawić się jako miasto
zadbane, czyste i uporządkowane. Poprawa estetyki substancji mieszkaniowej, a zwłaszcza
systematyczne zazielenianie miasta przyczyni się do kształtowania pozytywnego samopoczucia
mieszkańców, podniesienia poziomu jego atrakcyjności. Istnienie bogatej zieleni miejskiej wpłynie także
na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza.
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3. Ocena oddziaływania na środowisko
Projekt niniejszego dokumentu został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Warszawie oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie w sprawie
uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W piśmie z dnia 28 września 2016 roku WOOŚ-I.410.575.2016.DC Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie zajął stanowisko, że dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Garwolin nie
jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż przedmiotowy
dokument nie wyznacza ram dla późniejszych ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje
znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko.
Tym samym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie z dnia
13 września 2016 roku ZS.9022.1689.2016 MK informuje, że Lokalny Program Rewitalizacji miasta
Garwolina nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której
mowa w dziale IV ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późń. zm.).
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CZĘŚĆ II - Diagnoza czynników i zjawisk
kryzysowych w mieście Garwolin
4. Wstęp
Procesy rozwoju jednostek samorządu terytorialnego: społeczne, gospodarcze czy funkcjonalne toczą
się zwykle na określonym i ograniczonym przestrzennie obszarze. Człowiek, dostosowując otoczenie do
swoich potrzeb bardzo często głęboko w nie ingeruje, co przyczynia się do powstawania obszarów silnie
zurbanizowanych. Z perspektywy czasu stwierdzić można, że wiele polskich miast rozwinęło się
w sposób chaotyczny i przypadkowy, czego konsekwencją stały się wysokie koszty społeczne
i ekonomiczne związane z ich funkcjonowaniem. Taki stan nieuchronnie wymusza wykorzystanie
i przekształcenie terenów już w pewien sposób zagospodarowanych. Jednym z działań pobudzających
korzystne zmiany na danym obszarze miasta jest rewitalizacja. Natomiast, aby móc w sposób efektywny
prowadzić działania rewitalizacyjne, szczególnie istotne jest rzetelne i trafne zidentyfikowanie obszarów
zdegradowanych i obszaru rewitalizacji w mieście.
Celem sporządzonej Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w mieście Garwolin wraz ze wskazaniem
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest zainicjowanie działań związanych z rewitalizacją
miasta prowadzonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020, ogłoszonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Przeprowadzona za pomocą zobiektywizowanych metod i wskaźników diagnoza wskazała te obszary
miasta Garwolin, które charakteryzują się szczególnie intensywną koncentracja szeregu niekorzystnych
zjawisk, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk społecznych. Analiza zagadnień społecznych oraz
w drugiej kolejności środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i techniczno-budowlanych
pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń oraz wskazać obszary o największej
koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszary zdegradowane i obszar
rewitalizacji. Diagnoza przeprowadzona została w oparciu o wiarygodne dane ilościowe oraz jakościowe
pozyskane w odniesieniu do roku 2015 z Urzędu Miasta Garwolin, Powiatowego Urzędu Pracy
w Garwolinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie, Komendy Powiatowej Policji
w Garwolinie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie i Starostwa Powiatu
Garwolińskiego.
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5. Charakterystyka obecnej sytuacji miasta Garwolin
Miasto Garwolin znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, 66 kilometrów
na południowy wschód od Warszawy. Prawa miejskie Garwolin uzyskał jeszcze w średniowieczu, na co
wskazuje pochodzący z 1423 roku przywilej lokacyjny. Obecnie istotną rolę w mieście odgrywają ważne
w skali kraju zakłady przemysłowe, w tym AVON i OCHNIK Producent Odzieży Skórzanej. Stosunkowo
niewielka odległość do stolicy, a także ulokowanie w sąsiedztwie drogi łączącej Lublin i Warszawę
stanowią o atrakcyjności inwestycyjnej Garwolina.
Powierzchnia Garwolina wynosi 22,08 km2, przy czym znakomitą większość obszaru stanowią użytki
rolne (72%), a niemal jedną czwartą – grunty zabudowane i zurbanizowane (23%). Poniższy wykres
szczegółowo prezentuje strukturę użytkowania gruntów w mieście.

Struktura użytkowania gruntów
1%

użytki rolne

23%

grunty leśne oraz zadrzewione i
zakrzewione
1%

grunty pod wodami
3%
grunty zabudowane i zurbanizowane
72%

nieużytki

Wykres 1 Struktura użytkowania gruntów w mieście Garwolinie.
Źródło: BDL GUS

Wykres 2 przedstawia kształtowanie się liczby ludności w Garwolinie w latach 2010-2015, uwzględniając
płeć mieszkańców. W tym czasie liczba ta ulegała nieznacznym wahaniom, pozostając na podobnym
poziomie – na koniec 2015 populacja miasta wyniosła 17 485 osób. Stosunek liczby kobiet do mężczyzn
jest niezmienny i stanowią one 52% całej ludności. Istotnej modyfikacji uległa natomiast struktura
wiekowa populacji – na przestrzeni sześciu lat nieco zmniejszył się w niej udział osób w wieku
przedprodukcyjnym, z kolei dość znacząco spadła liczba osób w wieku produkcyjnym,
a tych w wieku poprodukcyjnym wzrosła (zob. Wykres 3). Zmiany te świadczą o występowaniu zjawiska
starzenia się społeczeństwa, będącego procesem zauważalnym także w skali całego kraju.
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Liczba mieszkańców miasta w latach 2010-2015
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Wykres 2 Liczba mieszkańców Garwolina z podziałem na płeć (lata 2010-2015).
Źródło: Urząd Miasta Garwolin

Struktura wiekowa mieszkańców Garwolina
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Wykres 3 Struktura wiekowa mieszkańców Garwolina.
Źródło: Urząd Miasta Garwolin

Niniejsza diagnoza zjawisk kryzysowych została dokonana z podziałem na 19 mniejszych jednostek
w granicach miasta, które wyodrębnione zostały na podstawie zwyczajowego podziału obecnego
w Garwolinie, z uwzględnieniem zagospodarowania terenu. Nazwy przyjęte dla poszczególnych rejonów
przyjęto od nazwy ulicy, w sąsiedztwie której są one wytyczone (za wyjątkiem osiedla Koszary –
zaczerpnięto jego zwyczajową nazwę). Granice wyznaczonych okręgów ilustruje Rysunek 1, natomiast
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kolejna tabela przedstawia liczbę ludności poszczególnych jednostek. Najwięcej osób mieszka w obrębie
centrum miasta (okręg 1), a także przy ulicy Romanówka i Korczaka (okręg 9). Strefa Aktywności
Gospodarczej i Strefa Produkcyjno - Składowa to jedyny niezamieszkały rejon miasta, wobec czego
w analizie czynników została ona wyłączona, ze względu na brak możliwości badania zjawisk
zachodzących pośród społeczności lokalnej.

Rysunek 1 Podział miasta Garwolin na mniejsze jednostki (okręgi).
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
Tabela 1 Liczba ludności w okręgach miasta Garwolin w 2015 roku.
Liczba
Wyszczególnienie (przy ulicy)
Wyszczególnienie (przy ulicy)
ludności

Liczba
ludności

Centrum miasta

2438

Targowa

1071

Lubelska i Al. Legionów

480

Zarzecze i ul. Wiejska

591

II Armii Wojska Polskiego

651

Zawady

784

Jagodzińska

823

Żwirki i Wigury

1018

Koszary i ul. Polna

639

Spacerowa i Gen. Władysława Andersa

871

Kościuszki

1047

Stawki i Ks. Janusza I

154

Adama Mickiewicza

170

Działki

1080

Macieja Rataja

169

Budzeń

403

Romanówka i Korczaka

2423

Strefa Aktywności Gospodarczej i Strefa

0

Produkcyjno - Składowa
Stacyjna

1422
Źródło: Urząd Miasta Garwolin
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5.1.

Zjawiska społeczne

Analiza kwestii społecznych jest elementarną częścią diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w celu
opracowania programu rewitalizacji. Wnikliwe zbadanie zagadnień społecznych pozwoli na opracowanie
działań mogących rozwiązać występujące problemy lub załagodzić je, a także pobudzić aktywność
lokalną. Tego typu przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu skuteczności projektów
rewitalizacyjnych, a także pełniejszego zaangażowania mieszkańców w życie miasta.
Do przeprowadzenia identyfikacji i oceny zjawisk społecznych wykorzystano dane ilościowe obejmujące
stan bezrobocia, liczbę zdarzeń przestępczych oraz wykroczeń, a także dostęp do edukacji, instytucji
kultury, obiektów sportowych i ochrony zdrowia, organizowane wydarzenia kulturalne, rozrywkowe
i sportowe oraz aktywność społeczną. Poniższa tabela prezentuje zakres poszczególnych wskaźników,
na podstawie których poddano analizie obszar miasta Garwolin w podziale na okręgi pod względem
sytuacji społecznej w roku 2015. Załączona tabela prezentuje zakres wskaźników ilustrujących sytuację
miasta w sferze społecznej.
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Liczba osób bezrobotnych na 100
mieszkańców

Liczba osób bezrobotnych z prawem
do zasiłku na 100 mieszkańców

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych na 100 mieszkańców

Liczba popełnionych przestępstw na
100 mieszkańców

Liczba popełnionych wykroczeń na
100 mieszkańców

Dostęp do placówek sportowych,
ochrony zdrowia, oświatowych i
kulturalnych na 100 mieszkańców

Wydarzenia kulturalne, rozrywkowe
i sportowe na 100 mieszkańców

Liczba organizacji społecznych na
100 mieszkańców

Tabela 2 Wartości wskaźników określających sytuację społeczną miasta Garwolin w roku 2015.

Centrum miasta

7

5

0,5

3,2

7,2

0,5

0,29

0,6

Lubelska i Aleja Legionów

6

4

0,2

2,6

4,3

2,5

0,00

0,2

II Armii Wojska Polskiego

3

2

0,6

0,9

0,8

0,2

0,00

0,2

Jagodzińska

6

4

0,4

0,6

0,2

0,0

0,00

0,1

Koszary i ul. Polna

7

4

0,8

2,6

4,3

0,2

0,00

0,5

Kościuszki

6

4

0,6

5,1

22,3

0,6

0,00

0,2

Adama Mickiewicza

2

1

0,0

0,7

2,8

0,0

0,00

0,0

Macieja Rataja

7

4

1,2

0,0

3,0

0,0

0,00

0,0

Romanówka i Korczaka

5

3

0,7

1,2

0,0

0,2

0,00

0,0

Stacyjna

0

0

0,0

1,6

3,2

0,1

0,00

0,0

Targowa

13

8

1,4

1,0

4,9

0,1

0,00

0,2

Zarzecze i ul. Wiejska

5

2

0,5

2,0

6,6

0,2

0,34

0,2

Zawady

6

3

0,5

0,7

1,5

0,0

0,00

0,1

Żwirki i Wigury

8

4

1,3

1,2

3,0

0,7

0,20

0,4

Spacerowa i Gen. W. Andersa

7

4

0,3

0,7

1,5

0,0

0,00

0,1

Stawki i Ks. Janusza I

3

1

0,6

1,2

3,5

0,6

0,00

0,0

Działki

6

3

0,7

0,7

2,8

0,4

0,00

0,2

Budzeń

4

2

1,0

0,6

0,2

0,0

0,00

0,2

Wyszczególnienie
(przy ulicy)

Strefa Aktywności Gospodarczej i
Strefa Produkcyjno - Składowa
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
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Stan bezrobocia
Bezrobocie jest istotną determinantą występowania problemów społecznych, stąd niniejsza analiza
obejmuje między innymi kształtowanie się wskaźników rynku pracy. Poniższe dane obejmują liczbę
bezrobotnych ogółem, liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku oraz liczbę osób długotrwale (tj.
powyżej 24 miesięcy) pozostających bez pracy.

BEZROBOCIE

Rysunek 2. Liczba bezrobotnych na 100 mieszkańców.
Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

W 2015 roku w Garwolinie 946 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. Najwyższy wskaźnik liczby
bezrobotnych na 100 mieszkańców odnotowano w rejonie ulicy Targowej, gdzie wartość ta znacząco
przekracza poziom tego wskaźnika w innych rejonach miasta.
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BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU

Rysunek 3. Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku na 100 mieszkańców.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

Blisko 60% bezrobotnych w Garwolinie ma prawo do zasiłku z tego tytułu. Dominują wśród nich
mieszkańcy osiedla przy ulicy Targowej. Najmniejszy wskaźnik osób bezrobotnych z prawem do zasiłku
odnotowano w rejonach ulic: Adama Mickiewicza, Stacyjnej oraz Stawki i Ks. Janusza I.
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DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE

Rysunek 4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

Długotrwałe bezrobocie oznacza pozostawanie bez pracy przez co najmniej 24 miesiące. W odniesieniu
do 100 mieszkańców poszczególnych okręgów problem ten jest najpoważniejszy wśród społeczności
zamieszkującej rejon ulicy Targowej, a także Alei Żwirki i Wigury oraz osiedla w sąsiedztwie ul. Macieja
Rataja.
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Udzielana pomoc społeczna
O stopniu dotknięcia miasta problemami społecznymi świadczy w dużej mierze udzielana przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie (MOPS) pomoc społeczna w postaci wypłacanych świadczeń.
W 2015 roku garwolińskim rodzinom przyznano łącznie 863 świadczenia, których szczegółowy podział
ze względu na powody przyznania przedstawia poniższy wykres. Najwięcej świadczeń (37% całości)
wynika z ubóstwa populacji miasta. Kolejne poważne problemy to długotrwała lub ciężka choroba oraz
niepełnosprawność, przyczyniające się do tak poważnego zjawiska, jakim jest wykluczenie społeczne.
Poniższe wykresy przedstawiają liczbę świadczeń przyznanych z podziałem na przyczynę udzielonej
pomocy (Wykres 4) oraz udział procentowy poszczególnych świadczeń w ogólnie ujętym wsparciu rodzin
przez MOPS (Wykres 5).

Powody przyznania pomocy społecznej rodzinom miasta
Garwolin przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
350
300
250
200
150
100
50
0

Wykres 4 Powody przyznania pomocy społecznej rodzinom miasta Garwolin przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie
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Wykres 5 Struktura świadczeń przyznawanych rodzinom przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie

Bezpieczeństwo publiczne
Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym się żyje,
pracuje i spędza czas. Aspekt ten zbadano poprzez analizę dwóch czynników:


liczby popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców,



liczby popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców,

do określenia, których dane pozyskano od Powiatowej Komendy Policji w Garwolinie.
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PRZESTĘPSTWA

Rysunek 5. Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców.
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Na 283 przestępstwa popełnione w mieście w 2015 roku, większość miała miejsce w centrum miasta
(79), a w następnej kolejności w okolicach ulicy Kościuszki (53). Niemniej jednak, odnosząc te liczby do
populacji danych okręgów najwyższy wskaźnik przestępczości odnotowano w rejonie ulicy Kościuszki.
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WYKROCZENIA

Rysunek 6. Liczba popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców.
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

W ciągu roku doszło do ponad dwukrotnie większej liczby popełnionych wykroczeń w mieście – łącznie
zdarzyło się ich 702. Jedna trzecia miała miejsce przy ul. Kościuszki, co uwydatnione zostało w diagnozie
nawet we wskaźniku względnym (na 100 mieszkańców), który wyniósł 22,3 wykroczenia na 100
mieszkańców.
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Liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń
250
200
150
100
50
0

Liczba popełnianych przestępstw

Liczba popełnionych wykroczeń

Wykres 6. Liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń w poszczególnych rejonach Garwolina.
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Aktywność społeczna mieszkańców
Aktywność społeczności lokalnej może mieć istotny wpływ na zmiany, jakie zachodzą w ich otoczeniu.
Jednym z przejawów takiej aktywności jest liczba organizacji pozarządowych (NGO) działających na
terenie miasta, która na potrzeby niniejszego opracowania reprezentowana jest przez wskaźnik liczby
NGO na 100 mieszkańców poszczególnych okręgów. Wskaźnik ten można interpretować jako
współczynnik aktywności społeczeństwa obywatelskiego, zatem im większa jest liczba jednostek tego
rodzaju tym bardziej aktywna jest lokalna społeczność.
W Garwolinie zarejestrowanych jest 35 organizacji społecznych, których głównymi obszarami
zainteresowań są: pomoc rodzinie i osobom niepełnosprawnym, działalność sportowa, działalność
rzemieślnicza i rozwój lokalny. Ponadto, wśród działających organizacji funkcjonuje szereg związków
zawodowych i kilka ochotniczych straży pożarnych

27 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLIN

ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Wykres 7. Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców.
Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy

Najwięcej NGO ma siedzibę w centrum Garwolina (14, tj. 40%). W relacji do 100 mieszkańców
poszczególnych rejonów miasta, najwyższy współczynnik zarejestrowano dla okręgów centrum miasta
i osiedla Koszary. Natomiast w okolicach ulic Adama Mickiewicza, Macieja Rataja, Stawki i Księdza
Janusza I, oraz ulicy Stacyjnej nie działają żadne NGO. Dodatkowo, w szeregu okręgów funkcjonuje po
jednej organizacji, co przekłada się na niski wskaźnik liczby NGO na 100 mieszkańców.
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Liczba organizacji społecznych w okręgach miasta
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Wykres 8 Liczba organizacji społecznych działających w poszczególnych rejonach miasta.
Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy
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Dostęp do kultury, edukacji i obiektów ochrony zdrowia
Wysoki poziom dostępności kultury oraz edukacji jest jednym z podstawowych wyznaczników rozwoju
jednostek samorządu terytorialnego, skierowanego na obywateli. Z kolei dostępność obiektów ochrony
zdrowia przyczynia się do ogólnego lepszego stanu zdrowia mieszkańców, dzięki możliwości zyskania
porady i pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w stosunkowo niedużej odległości od miejsca zamieszkania.
Na terenie Garwolina funkcjonuje:
»

»

»

10 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:
»

Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół Nr 1,

»

Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół Nr 2,

»

Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół Nr 5,

»

Przedszkole Publiczne Nr 1,

»

Przedszkole Publiczne Nr 2,

»

Przedszkole Publiczne Nr 6,

»

Przedszkole Publiczne Nr 8,

»

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Sztuki Dziecięcej”,

»

Niepubliczne Przedszkole „Juniorek”,

»

Niepubliczne Przedszkole „Zielona Łączka”;

3 szkoły podstawowe:
»

Szkoła Podstawowa Nr 1,

»

Szkoła Podstawowa Nr 2,

»

Szkoła Podstawowa Nr 5;

5 gimnazjów:
»

Gimnazjum Nr 1,

»

Gimnazjum Nr 2,

»

Gimnazjum Nr 5,

»

Gimnazjum im. C.K. Norwida,

»

Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy.

Łącznie w 18 placówkach edukacyjnych naukę w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęło 3009 dzieci.
Dodatkowo, w Garwolinie do dyspozycji mieszkańców pozostaje 5 obiektów sportowych, 4 obiekty
kultury i 25 ośrodków zdrowia.
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PLACÓWKI SPORTOWE, OCHRONY ZDROWIA,
OŚWIATOWE I KULTURALNE

Rysunek 7. Dostęp do placówek sportowych, ochrony zdrowia, oświatowych
Źródło: Urząd Miasta Garwolin, Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Najwięcej obiektów sportowych, ochrony zdrowia, oświatowych i kulturalnych znajduje się w obrębie
centrum miasta i ul. Lubelskiej, Alei Legionów oraz Kościuszki jednak w odniesieniu do liczby
mieszkańców to w tym drugim okręgu wartość wskaźnika jest najwyższa i wynosi 2,5 obiektu na 100
mieszkańców. Z kolei w sześciu rejonach miasta nie działa ani jedna placówka spośród wymienionych
grup instytucji. Do tych obszarów należą okolice ulic: Jagodzińskiej, Budzeń, Generała Władysława
Andersa, Macieja Rataja i Adama Mickiewicza.
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Cykliczne wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe organizowane są przez Centrum Sportu
i Kultury, skupiające takie obiekty jak: Dom Kultury, Stadion Miejski, Hala Sportowa, tereny rekreacyjne
„Zarzecze”, boisko sportowe „Orlik 2012” i „Stacyjna”. Imprezy te organizowane są przede wszystkim
w centrum miasta i jego bezpośrednim sąsiedztwie, podczas gdy w okręgach okalających tereny
śródmiejskie nie są organizowane żadne wydarzenia cykliczne.

WYDARZENIA KULTURALNE, ROZRYWKOWE I
SPORTOWE

Rysunek 8. Cykliczne wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe na 100 mieszkańców.
Źródło: Urząd Miasta Garwolin
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5.2.

Zjawiska środowiskowe

Program Ochrony Środowiska Miasta Garwolin na lata 2015-2018 zawiera wyliczenie najważniejszych
problemów związanych ze stanem środowiska w mieście. Należą do nich przede wszystkim:

 braki w infrastrukturze odprowadzającej i oczyszczającej wody opadowe w mieście,
 zanieczyszczenia obszarowe, pochodzące z rolnictwa,
 brak uregulowanej gospodarki ściekowej,
 zanieczyszczenie powietrza.
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Rysunek 9. Obszar przekroczeń dopuszczalnych stężeń B(a)P.
Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015

W Garwolinie występuje problem zanieczyszczenia powietrza, wynikający przede wszystkim ze źródeł
emisji powierzchniowej oraz napływający spoza województwa. Niewielki udział mają natomiast emisja
punktowa i emisja komunikacyjna z województwa. W 2015 roku odnotowano przekroczenia
dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu, o czym informują dane zawarte w opracowaniu Roczna Ocena
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Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015. Obszarami miasta, które w całości
dotyka problem zanieczyszczenia powietrza są śródmieście wraz z osiedlem Żwirki i Wigury. Ponadto,
zjawisko to występuje także na obszarach bezpośrednio przylegających do centrum (zob. Rysunek 9).

5.3.

Zjawiska przestrzenno-funkcjonalne

Czynniki przestrzenno-funkcjonalne charakteryzowane są poprzez wyposażenie w infrastrukturę
techniczną oraz jej stan na danym obszarze, a także podejmowane na obszarze miasta działania
interwencyjne. W dalszej analizie wykorzystano następujące wskaźniki z tego zakresu:
»

liczbę zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców,

»

liczbę interwencji straży pożarnej,

»

liczbę lokali mieszkalnych miasta Garwolina na 100 mieszkańców,

»

średnią powierzchnię lokalu mieszkalnego miasta Garwolina.

ZDARZENIA DROGOWE

Rysunek 10. Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców.
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie.
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Przez Garwolin w kierunku wschód-zachód przebiega droga krajowa nr 76 relacji Wilga – Łuków,
natomiast po zachodniej stronie miasta przeprowadzono drogę ekspresową nr 17, będącą obwodnicą
Garwolina.
W 2015 miało miejsce 138 zdarzeń drogowych, do których należały wypadki oraz kolizje. Rejonami,
w których doszło do największej liczby zdarzeń na 100 mieszkańców są odpowiednio: okolice ulicy
Kościuszki, centrum miasta, okolice ul. Lubelskiej i Alei Legionów oraz osiedle Koszary.
Na terenie miasta w dwóch okręgach nie zdarzył się ani jeden wypadek lub kolizja, są to: rejon ul. II Armii
Wojska Polskiego i okolice ul. Macieja Rataja. Natomiast przy ul. Jagodzińskiej, Budzeń, Zawady,
Spacerowej oraz Generała Władysława Andersa w 2015 roku wystąpił tylko jeden wypadek bądź kolizja.
Poniższy wykres przedstawia liczbę zdarzeń drogowych, do jakich doszło w poszczególnych rejonach
Garwolina w 2015 roku.

Liczba zdarzeń drogowych
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Wykres 9. Liczba zdarzeń drogowych w poszczególnych okręgach Garwolina w 2015 roku.
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LICZBA INTERWENCJI STRAŻY POŻARNEJ

Rysunek 11. Liczba interwencji straży pożarnej na 100 mieszkańców.
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie

Przez cały 2015 rok straż pożarna interweniowała na terenie miasta 181 razy. Większość z tych wyjazdów
dotyczyła miejscowych zagrożeń (56%), 29% wywołana była pożarami, natomiast 15% zgłoszeń było
fałszywymi alarmami. Najwięcej wyjazdów na 100 mieszkańców miało miejsce w obszarze centrum
miasta, ulicy Kościuszki i Zarzecza. Z kolei w sąsiedztwie ul. Adama Mickiewicza przez cały rok nie było
żadnej interwencji straży pożarnej. Natomiast w obszarze Zawady i przy ulicach Romanówka i Korczaka
było najmniej interwencji straży pożarnej w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
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W kontekście rewitalizacji dostępność mieszkań komunalnych dla mieszkańców jest istotnym
elementem diagnozy stanu obecnego, a w następnej kolejności podejmowania działań w celu poprawy
tej dostępności. Umożliwianie mieszkańcom wynajmowania lokali z systematycznie powiększanego
zasobu mieszkaniowego miasta w przystępnej cenie usprawnia migracje ludności, w tym
przemieszczanie się grup społecznych wymagających wsparcia. Ponadto, może wpłynąć to na poprawę
sytuacji mieszkaniowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.
Miasto Garwolin dysponuje 195 lokalami o łącznej powierzchni 7 902,65 m2, znajdujących się w 37
budynkach (stan na 2015 rok). Zlokalizowane one są w następujących rejonach miasta: w jego centrum
oraz na osiedlach Jagodzińska, Koszary, Stacyjna, Żwirki i Wigury oraz Działki i w okręgach przy ulicach
Kościuszki i Generała Władysława Andersa (Wykres 10).

Liczba lokali i budynków mieszkalnych w
zasobach miasta
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Stawki i Ks. Janusza I
Spacerowa i Gen. W. Andersa
Żwirki i Wigury
Zawady
Zarzecze i ul. Wiejska
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Stacyjna
Romanówka i Korczaka
Macieja Rataja
Adama Mickiewicza
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Koszary i ul. Polna
Jagodzińska
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Wykres 10 Liczba lokali i budynków mieszkalnych w zasobach miasta Garwolin (stan na 2015 rok).
Źródło: Urząd Miasta Garwolin
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LICZBA MIESZKAŃ W ZASOBIE MIASTA

Rysunek 12. Liczba lokali mieszkalnych miasta Garwolin na 100 mieszkańców (stan na 2015 rok).
Źródło: Urząd Miasta Garwolin

W odniesieniu do 100 mieszkańców najwięcej mieszkań zlokalizowanych jest w obrębie osiedla Koszary,
na terenie dawnych koszarów wojskowych. Wskaźnik liczby mieszkań na 100 mieszkańców wynosi na
tym obszarze 6,6. Kolorem pomarańczowym oznaczono regiony w których nie ma żadnych mieszkań
w zasobach miasta Garwolina.
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ŚREDNIA POWIERZCHNIA MIESZKAŃ W ZASOBIE
MIASTA

Rysunek 13. Średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego miasta Garwolin [m2].
Źródło: Urząd Miasta Garwolin

W skali całego Garwolina średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego w zasobach miasta wynosi 40,5 m2,
przy czym wartość ta różni się pomiędzy poszczególnymi okręgami, co ilustruje powyższy rysunek.
Kolorem pomarańczowym oznaczono regiony w których nie ma żadnych mieszkań w zasobach miasta,
a im wartość kolorystyczna jaśniejsza tym większa średnia powierzchnia lokali mieszkalnych.

39 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLIN

MPZP

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) są istotnym narzędziem

wpływającym na rozwój poszczególnych funkcji w mieście, ustalając przeznaczenie gruntów oraz
określają sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Stanowią informację dla mieszkańców
i potencjalnych inwestorów o przeznaczeniu konkretnych terenów w mieście.
Miasto Garwolin w około 60% jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
które stanowią aktualne prawo miejscowe w zakresie gospodarki przestrzennej miasta. Miasto posiada
następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:


UCHWAŁA NR XXXVIII/268/98 RADY MIEJSKIEJ W GARWOLINIE z dnia 30 marca 1998r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Garwolina uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie nr XV11/80/91 z dnia 29
listopada 1991r.



UCHWAŁA NR VIII/42/99 RADY MIEJSKIEJ W GARWOLINIE z dnia 24 maja 1999r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Garwolina uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie Nr XVII/80/91 z dnia 29 listopada
1991r.



UCHWAŁA NR XXXV/243/2001 RADY MIEJSKIEJ W GARWOLINIE z dnia 9 listopada 2001r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Garwolina uchwalonego uchwałą nr XVII/80/91 Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 29 listopada
1991r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Woj. Siedleckiego Nr 9, poz. 217, zmienionego
uchwałą nr XXXVIII/268/98 Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 30 marca 1998r. i ogłoszonego
w Dzienniku Urzędowym Woj. Siedleckiego Nr 14, poz. 86 oraz uchwała nr VIII/42/99 Rady
Miejskiej w Garwolinie z dnia 24 maja 1999r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Woj.
Mazowieckiego Nr 54, poz. 2032.



UCHWAŁA NR VII/35/2003 RADY MIASTA GARWOLIN z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina.



UCHWAŁA NR XII/61/2003 RADY MIASTA GARWOLIN z dnia 30 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina.



UCHWAŁA NR XIV/72/2003 RADY MIASTA GARWOILN z dnia 30 października 2003r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina.



UCHWAŁA NR XXXII/193/2005 RADY MIASTA GARWOLIN z dnia 24 maja 2005r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolin, obejmującego osiedle
mieszkaniowe przy ul. Macieja Rataja oraz teren położony wzdłuż nowoprojektowanej drogi.



UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GARWOLINIE NR XLII/172/2009 w dniu 1 czerwca 2009r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Garwolińskiej
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Strefy Aktywności Gospodarczej, położonego w Garwolinie wzdłuż obwodnicy miasta, na północ
od ul. Stacyjnej.


UCHWAŁA NR XXI/91/2012 RADY MIASTA GARWOLINA z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie
pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Księcia Janusza I.



UCHWAŁA NR XXI/92/2012 RADY MIASTA GARWOLINA z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie
pomiędzy ul. Polną, a osiedlem mieszkaniowym „Działki”.



UCHWAŁA NR XXI/93/2012 RADY MIASTA GARWOLINA z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie przy
Al. Legionów pomiędzy rzeką Wilgą, a osiedlem mieszkaniowym "Zarzecze".

5.4.

Zjawiska techniczne

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020 stan kryzysowy
w sferze technicznej obejmuje przede wszystkim „degradację stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz brak funkcjonowania rozwiązań
technicznych, umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska”. W zasobie mieszkaniowym Garwolina znajduje
się 195 lokali mieszkalnych, jest to stan na 2015 rok. Część z tych obiektów wymaga szeregu zabiegów
rewitalizacyjnych zarówno w zakresie remontów, jak również przeprowadzenia działań miękkich
spowodowanych występowaniem zjawisk patologicznych. Na potrzeby niniejszego opracowania
dokonano klasyfikacji powyższego zasobu mieszkaniowego według stopnia ich degradacji.
Celem wykazania obszarów skupiających obiekty o wysokim stopniu degradacji przeprowadzono analizę
uwzględniającą lokalizację poszczególnych obiektów, naniesioną w formie graficznej w sposób
punktowy. Podział budynków według stopnia ich degradacji przedstawi się następująco:
»

stan degradacji w stopniu wysokim, obejmujące budynki nieposiadające łazienki i/lub WC,

»

stan degradacji w stopniu niskim, do którego włączono obiekty bez instalacji gazowej.
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DEGRADACJA BUDYNKÓW

Rysunek 14. Stopień degradacji budynków mieszkalnych w zasobach miasta Garwolin.
Źródło: Urząd Miasta Garwolin

Analiza wykazała, że w zasobie lokali mieszkalnych miasta Garwolin znajdują się 4 obiekty o wysokim
stopniu degradacji. Trzy z nich, a mianowicie obiekty zlokalizowane przy Alei Legionów pod numerami
44a, 44e i 44i nie posiadają łazienki i/lub WC, natomiast lokale w budynku przy ul. Żeromskiego 2 nie są
wyposażone w instalację gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną ani w łazienkę z WC. Jeden obiekt
zakwalifikowano jako zdegradowany w niskim stopniu ze względu na brak instalacji gazowej – mieści się
on pod adresem Aleja Legionów 44M.
Rysunek 14 przedstawia lokalizację budynków mieszkaniowych w zasobie miasta, których stopień
degradacji określony został jako wysoki lub niski.

42 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLIN

6. Diagnoza sytuacji miasta Garwolin
Biorąc pod uwagę, że rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców
uznano, że kwestie społeczne mają kluczowe i nadrzędne znaczenie dla wyznaczania obszarów
zdegradowanych. Podstawową diagnozę przeprowadzono na poziomie wyznaczonych okręgów
w mieście Garwolin. Dla danych obszarów przeprowadzono diagnozę wskaźników opisujących
negatywne zjawiska społeczne takie jak: bezrobocie, przestępczość, niewielki dostęp do placówek
sportowych, ochrony zdrowia, oświatowych i kulturalnych, liczbę wydarzeń kulturalnych oraz aktywność
społeczną.
Ocenę skali koncentracji problemów oparto na wskaźniku syntetycznym, odzwierciedlającym problemy:
społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne miasta. Wskaźnik syntetyczny stanowi
sumę wskaźników cząstkowych, uszeregowanych w dwóch podgrupach, przedstawionych w kolejnej
tabeli.
Grupa

Lp.

Wskaźnik cząstkowy

1.1.

Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców

1.2.

Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku na 100 mieszkańców

1.3.

Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 mieszkańców

1.4.

Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców

1.5.

Liczba popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców

1.6.

Dostęp do placówek sportowych, ochrony zdrowia, oświatowych i kulturalnych na 100

Problemy
społeczne

mieszkańców

Problemy

1.7.

Liczba wydarzeń kulturalnych na 100 mieszkańców

1.8.

Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców

2.1.

Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców

2.2.

Liczba interwencji straży pożarnej

2.3.

Liczba lokali mieszkalnych miasta Garwolin na 100 mieszkańców

2.4.

Średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego miasta Garwolin

technicznofunkcjonalne
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Poniższy schemat prezentuje metodykę doboru obszarów zdegradowanych zlokalizowanych na terenie
miasta Garwolin w oparciu o analizę poszczególnych składowych.
Wybór zmiennych
(budowa wskaźników cząstkowych)
Dobór właściwych wskaźników cząstkowych odzwierciedlających sytuację społeczną miasta oraz zakres jej
funkcjonowania w strefie przestrzennej, technicznej oraz środowiskowej. Doboru zmiennych wraz z budową
poszczególnych wskaźników dokonano w poprzedniej części opracowania.

Normalizacja zmiennych
Pierwszy etap budowy wskaźnika syntetycznego stanowi normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia ich
do porównywalnej skali tzw. skali niemianowanej, czyli niezwiązanej z jednostką miary. Jest to zabieg
konieczny z punktu widzenia poprawności obliczeń, ponieważ dzięki niemu różne rozpiętości zmiennych nie
będą sztucznie nadawały wagi czynnikom przyjmującym wartość z wyższych przedziałów.

Wskaźnik syntetyczny
(odrębny dla wskaźników określających sytuację
społeczną oraz techniczno-funkcjonalną miasta)

Wskaźnik sum standaryzowanych skonstruowany na bazie wskaźników cząstkowych. Wskaźniki cząstkowe
zsumowano. Najwyższe wartości obliczonego wskaźnika sumarycznego oznaczają największą koncentrację
negatywnych zjawisk w poszczególnych zakresach na tych obszarach. Za obszar objęty kryzysem uznano te
jednostki, w których wartość wskaźnika sumarycznego była wyższa niż jego wartość środkowa.

Wskazanie obszarów zdegradowanych
Ostatnim etapem diagnozy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które wykazują kumulację
negatywnych zjawisk społecznych, a dodatkowo w analizowanych czynnikach techniczno-funkcjonalnych
wykazują nagromadzenie negatywnych cech. Na bazie wcześniej obliczonych wskaźników sum
standaryzowanych skonstruowano wskaźnik degradacji obszaru, wyliczony jako suma dwóch wcześniej
uzyskanych wskaźników.
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6.1.

Diagnoza zjawisk społecznych

W celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych pod względem społecznym wytypowano listę 8
wskaźników, które poddano analizie w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne na
rok 2015. Poniżej zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych (zob. str.
43) dla poszczególnych wartości (normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia ich do porównywalnej
skali) oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny dla każdego okręgu w Garwolinie.
Tabela 3 Wskaźnik syntetyczny problemów społecznych miasta Garwolin.

Wyszczególnienie (przy ulicy)

Wartości wskaźników cząstkowych

Wskaźnik

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

syntetyczny

Centrum miasta

0,55

0,59

0,38

0,64

0,32

0,00

0,82

0,15

3,30

Lubelska i Alei Legionów

0,47

0,42

0,15

0,51

0,19

0,64

0,00

1,00

2,38

II Armii Wojska Polskiego

0,25

0,25

0,44

0,18

0,03

0,73

0,94

1,00

2,82

Jagodzińska

0,45

0,45

0,26

0,11

0,01

0,79

1,00

1,00

3,07

Koszary i ul. Polna

0,57

0,50

0,56

0,00

0,00

0,18

0,94

1,00

2,76

Kościuszki

0,44

0,44

0,41

1,00

1,00

0,67

0,77

1,00

4,74

Adama Mickiewicza

0,18

0,13

0,00

0,14

0,12

1,00

1,00

1,00

2,58

Macieja Rataja

0,51

0,42

0,84

0,00

0,13

1,00

1,00

1,00

3,90

Romanówka i Korczaka

0,37

0,32

0,47

0,24

0,00

0,93

0,90

1,00

3,23

Stacyjna

0,00

0,00

0,00

0,32

0,14

1,00

0,97

1,00

2,43

Targowa

1,00

1,00

1,00

0,20

0,22

0,67

0,96

1,00

5,06

Zarzecze i ul. Wiejska

0,37

0,24

0,36

0,40

0,29

0,71

0,93

0,00

3,30

Zawady

0,49

0,41

0,36

0,13

0,06

0,78

1,00

1,00

3,23

Żwirki i Wigury

0,60

0,48

0,91

0,00

0,00

0,32

0,72

0,42

3,03

Spacerowa i Gen. W. Andersa

0,51

0,42

0,25

0,00

0,00

0,80

1,00

1,00

2,98

Stawki i Ks. Janusza I

0,25

0,07

0,46

0,24

0,13

1,00

0,74

1,00

2,89

Działki

0,48

0,37

0,53

0,00

0,00

0,68

0,85

1,00

2,91

Budzeń

0,33

0,23

0,71

0,00

0,00

0,57

1,00

1,00

2,84

Strefa Aktywności
Gospodarczej i Strefa
Produkcyjno - Składowa
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z.o.
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Wskaźnik syntetyczny opisujący problemy techniczno-funkcjonalne w Garwolinie pozwolił wskazać
obszary najbardziej problemowe w tej sferze (im wyższy wskaźnik, tym obszar bardziej zdegradowany).
Spośród poszczególnych obszarów największej degradacji podlegają rejony ulic Targowej, Kościuszki,
Macieja Rataja, Zarzecze, centrum miasta, Zawady, Romanówka i Janusza Korczaka, Jagodzińska oraz
Żwirki i Wigury.
Ponadto, dla uzyskania rzetelnej i wiarygodnej diagnozy w tym zakresie posłużono się dodatkowymi
wskaźnikami punktowymi opisanymi szerzej w rozdziale 2 niniejszego opracowania. 6 prezentuje
kumulację wielkości wskaźnika syntetycznego i punktowych wskaźników degradacji technicznofunkcjonalnej miasta Garwolin w jego układzie przestrzennym.

STOPIEŃ NASILENIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Rysunek 15. Rozkład przestrzenny wielkości wskaźnika syntetycznego oraz wskaźników punktowych określających natężenie
problemów społecznych na terenie Garwolina.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
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6.2.

Diagnoza zjawisk techniczno-funkcjonalnych

Identyfikacja problemów techniczno-funkcjonalnych Garwolina pozwoliła na skonstruowanie
5 wskaźników, które poddano analizie w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe na rok
2015. Poniżej zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych (zob. str. 43)
dla poszczególnych wartości (normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia ich do porównywalnej skali)
oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny dla wyznaczonych okręgów w mieście.
Tabela 4 Wskaźnik syntetyczny problemów techniczno-funkcjonalnych Garwolina.

Wyszczególnienie (przy ulicy)

Wartości wskaźników cząstkowych

Wskaźnik syntetyczny

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Centrum miasta

0,00

1,00

0,76

0,55

2,32

Lubelska i Alei Legionów

0,94

0,79

1,00

1,00

3,73

II Armii Wojska Polskiego

0,00

0,50

1,00

1,00

2,50

Jagodzińska

0,04

0,33

0,43

0,39

1,19

Koszary i ul. Polna

0,00

0,34

0,00

0,53

0,87

Kościuszki

1,00

0,93

0,80

0,54

3,27

Adama Mickiewicza

0,42

0,00

1,00

1,00

2,42

Macieja Rataja

0,00

0,32

1,00

1,00

2,32

Romanówka i Korczaka

0,11

0,13

1,00

1,00

2,24

Stacyjna

0,74

0,46

0,75

0,62

2,57

Targowa

0,73

0,71

1,00

1,00

3,44

Zarzecze i ul. Wiejska

0,09

0,46

1,00

1,00

2,55

Zawady

0,03

0,21

1,00

1,00

2,24

Żwirki i Wigury

0,00

0,53

0,61

0,56

1,71

Spacerowa i Gen. W. Andersa

0,00

0,56

0,98

0,00

1,54

Stawki i Ks. Janusza I

0,09

0,35

1,00

1,00

2,44

Działki

0,00

0,65

0,75

0,72

2,12

Budzeń

0,00

0,27

1,00

1,00

2,27

Strefa Aktywności Gospodarczej
i Strefa Produkcyjno - Składowa
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

Wskaźnik syntetyczny opisujący problemy techniczno-funkcjonalne w Garwolinie pozwolił wskazać
obszary najbardziej problemowe w tej sferze (im wskaźnik wyższy tym obszar bardziej zdegradowany).
Spośród poszczególnych obszarów największej degradacji podlegają obszary wokół ulic: Lubelskiej,
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Targowej, Kościuszki, Żwirki i Wigury, Stacyjnej, Zarzecze, II Armii Wojska Polskiego, Stawki i Ks. Janusza
I i Adama Mickiewicza.
Ponadto dla uzyskania rzetelnej i wiarygodnej diagnozy w tym zakresie posłużono się dodatkowymi
wskaźnikami punktowymi opisanymi szerzej w rozdziale 2 niniejszego opracowania. Poniższy rysunek
prezentuje kumulację wielkości wskaźnika syntetycznego i punktowych wskaźników degradacji
techniczno-funkcjonalnej Garwolina w jego układzie przestrzennym.

STOPIEŃ NASILENIA PROBLEMÓW
TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Rysunek 16. Rozkład przestrzenny wielkości wskaźnika syntetycznego oraz wskaźników punktowych określających natężenie
problemów techniczno-funkcjonalnych w Garwolinie.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o
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7. Identyfikacja obszarów zdegradowanych wraz z uzasadnieniem
Ostatnim etapem przeprowadzonej diagnozy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które po
pierwsze wykazują kumulację negatywnych zjawisk społecznych oraz dodatkowo w pozostałych
analizowanych zjawiskach wykazują także nagromadzenie negatywnych cech (zjawiska technicznoprzestrzenne). Na podstawie uzyskanych wskaźników sum standaryzowanych dla zakresu społecznego
oraz techniczno-funkcjonalnego zidentyfikowano wskaźnik degradacji, będący sumą wcześniejszych.
Wyszczególnienie (przy
ulicy)

Wskaźnik degradacji

Zidentyfikowane
punktowe problemy
techniczne

Zidentyfikowane
problemy
środowiskowe

5,61



6,10



5,32



Jagodzińska

4,26



Koszary i ul. Polna

3,63

Kościuszki

8,00

Adama Mickiewicza

5,00

Macieja Rataja

6,22

Romanówka i Korczaka

5,47

Stacyjna

5,00

Targowa

8,50

Zarzecze i ul. Wiejska

5,85

Zawady

5,47

Żwirki i Wigury

4,74








Spacerowa i Gen. W.
Andersa

4,52



Stawki i Ks. Janusza I

5,33



Działki

5,03

Budzeń

5,10

Centrum miasta
Lubelska i Aleja
Legionów
II Armii Wojska
Polskiego







Strefa Aktywności
Gospodarczej i Strefa
Produkcyjno - Składowa

Opierając się na tak przeprowadzonym postępowaniu badawczym możliwe było wyznaczenie rejonów
miasta, które charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk, tj. noszą znamiona obszaru
zdegradowanego w pierwszej kolejności z uwagi na czynniki społeczne, a następnie pozostałe.
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Pokrywają one znaczną część terenu zurbanizowanego Garwolina, a mianowicie centrum miasta oraz
okolice następujących ulic:
»

Targowej,

»

Zarzecze,

»

Kościuszki,

»

Zawady,

»

Macieja Rataja,

»

Romanówka i Korczaka.

»

Lubelskiej i Al. Legionów.

Dodatkowo, do obszaru zdegradowanego włączono obszar Działki i Koszary wraz z ulicą Polną. Rejon
Działki charakteryzuje dość wysokim nasileniem problemów społecznych oraz stosunkowo dużą
koncentracją negatywnych czynników przestrzenno-funkcjonalnych. Dodatkowo, ze względu na
lokalizację tam znaczącego obiektu ochrony zdrowia jest istotny dla rozwoju miasta. Natomiast osiedle
Koszary bezpośrednio sąsiaduje z terenami o koncentracji problemów społecznych i przestrzennofunkcjonalnych i tworzy z nimi zwarty obszar zurbanizowany. Jednocześnie, w miejscu dawnych
koszarów ulokowanych w tej okolicy znajduje się większość miejskich budynków mieszkalnych,
zakwalifikowanych jako zdegradowane, przede wszystkim te o wysokim stopniu degradacji.
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Rysunek 17 Obszar zdegradowany w Garwolinie.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
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8. Wskazanie obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem
Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych i jakościowych
obecnej sytuacji w Garwolinie doprowadziła do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie miasta,
cechującego się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak również znacznym
potencjałem rozwojowym. Obok kryterium wysokiego stopnia degradacji przy wyborze obszarów
rewitalizacji istotnym czynnikiem była identyfikacja możliwie szerokiego spektrum szans realizacji
potencjalnych działań naprawczych, zarówno działań tak zwanych miękkich, jak i twardych, mogących
także oddziaływać w jak najszerszym zasięgu, stwarzając realną możliwość kreowania pozytywnych
zmian.
Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 307,9 ha (co stanowi 13,94% powierzchni
miasta), zamieszkały przez 4 689 osób (29% populacji Garwolina). Składa się z 9 podobszarów
przedstawionych graficznie na kolejnej mapie.

Rysunek 18. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Garwolin.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
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Podobszar 1 – Centrum
Powierzchnia:

47,5 ha

Liczba ludności:

1 678 mieszkańców

Lokalizacja:

Teren zamykający się w układzie ulic: Szkolnej, Kościuszki, Staszica, Długiej,
Krzywej, Nadwodnej, Olimpijskiej, Kościelnej, Sportowej

W rejonie pierwszego podobszaru rewitalizacji zidentyfikowano szczególną koncentrację problemów
społecznych, w tym przede wszystkim niski dostęp do placówek sportowych, ochrony zdrowia,
oświatowych i kulturalnych, a także stosunkowo wysoki poziom przestępczości. Ponadto, w kwestiach
przestrzenno-funkcjonalnych istotnym wyzwaniem dla śródmieścia jest wysoki wskaźnik interwencji
straży pożarnej. Co więcej, w centrum występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów
benzo(a)pirenu, powodujące zanieczyszczenie powietrza.

……………………..
Obszar obejmuje teren na wschód od ul. Kościuszki, rozciągając się do wysokości ul. Sportowej oraz na
zachód ul. Kościuszki, okalając w najdalszym punkcie ul. Krzywą. W granicach obszaru przebiega
skrzyżowanie dwóch ważnych arterii w mieście: Kościuszki i Staszica. Ich bliskość generuje intensywny
ruch samochodowy w okolicy. Na wyznaczony obszar składają się następujące elementy przestrzeni
publicznej:
 skwer przy ul. Kościuszki im.

 skwer Piłsudskiego,

 dworzec autobusowy,

Prezydenta Lecha

 skwer Solidarności,

 targowisko „Zieleniak”.

Kaczyńskiego,

 budynek Urzędu Miasta

 plac przy ul. Polskiej,

Garwolin,

Skwer przy ul. Kościuszki im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego porośnięty jest prawie w całości krzewami,
utrudniając lub niemalże uniemożliwiając wejście na jego teren – pośród zieleń. Znajdują się przy nim
dwie ławki nienadające się do wypoczynku ze względu na bardzo niską wysokość, brak oparcia oraz zły
stan techniczny. Skwer jest w całości nasłoneczniony, co może zniechęcać do przebywania na nim
w upalne dni z uwagi na brak cienia. Element infrastruktury technicznej (szafa sterownicza) odstaje od
zieleni, jest niedopasowany do otoczenia i wygląda nieestetycznie. Na terenie skweru znajduje się
pomnik żołnierzy Armii Krajowej oraz pomnik Janusza I Księcia Mazowieckiego. Te obiekty są zadbane,
postawione na skrawku terenu zagospodarowanym w inny sposób niż przylegające (odróżniająca się
kostka brukowa i elementy małej architektury). W bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów są banery
i stojaki reklamowe, obniżające estetykę miejsca. Przyczynia się do tego też duża liczba witryn
sklepowych pokrytych reklamami, a także wyróżniających się, nieestetycznych szyldów reklamowych.
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Chodnik wzdłuż ul. Kościuszki jest zniszczony – nawierzchnia asfaltowa jest popękana, dziurawa, wystają
z niej małe studzienki rewizyjne, będące zagrożeniem dla pieszych. Chodnik znajdujący się tuż przy
zabudowaniach – pomiędzy budynkami a skwerem również charakteryzuje się zniszczoną nawierzchnią.
Ponadto, na teren ten wjeżdżają samochody, co utrudnia pieszym poruszanie się.
Plac przy ul. Polskiej Po środku placu znajduje się ulica Polska, po której poruszają się i wzdłuż której
parkują samochody. Chodnik po stronie południowej wykonany jest z płyt chodnikowych, które uległy
znacznej degradacji, przez co stanowi nierówną i niewygodną dla pieszych nawierzchnię. Poruszanie się
po nim jest utrudnione również przez schody do punktów usługowych – zajmują one około połowę
szerokości chodnika. Dodatkowym utrudnieniem są parkujące samochody, zajmujące cały, na pewnym
odcinku dość wąski chodnik.

Źródło: CDE Sp. z o.o.
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Skwer Piłsudskiego leży pomiędzy ulicami Staszica i Kościelną. Na jego terenie znajduje się tablica
ustawiona na pamiątkę wizyty Józefa Piłsudskiego w mieście. Skwer porośnięty jest przede wszystkim
wysokimi drzewami, pośród których po przekątnych wytyczono ścieżki asfaltowe. Jednocześnie,
z braku utwardzonych ciągów pieszych równoległych do krótszych boków skweru przechodnie wydeptali
wąskie ścieżki. Nawierzchnia ścieżek asfaltowych jest nierówna, natomiast nie wszystkie ławki przy nich
ustawione posiadają oparcia, część z nich jest zniszczona, podobnie jak kosze na śmieci. W zachodniej
części skweru znajduje się stacja transformatorowa energii elektrycznej. Zarówno jej elewacja jak i
znajdujący się za nią mur oddzielający skwer od sąsiedniej nieruchomości pokryte są nieestetycznym
graffiti.

Źródło: CDE Sp. z o.o.

Skwer Solidarności ulokowany jest pomiędzy ulicami Senatorską, Kościuszki, Nadwodną i Krótką.
Znajdują się na nim ścieżki wykonane z kilku rodzajów nawierzchni, z których część jest zniszczona
i utrudnia przemieszczanie się po nich. Część trawników jest zadeptana, co wynika ze skracania sobie
drogi przez przechodniów. Wzdłuż ścieżek ustawione są ławki bez oparć – w niektórych miejscach ławki
te są gęsto rozstawione, niemalże bezpośrednio przylegając do siebie. Przy wylotach ścieżek na ulice
postawiono niewielkie murki, natomiast na trawie przy zewnętrznych krawędziach skweru jest kilka
tablic informacyjnych dotyczących miasta (szlaki turystyczne, reklamy firm). Chodnik wzdłuż ulicy
Kościuszki jest znacznie szerszy niż pozostałe ciągi piesze na skwerze, jednak wykonany jest z asfaltu,
który uległ zniszczeniu. Skwer jest częściowo oświetlony.
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Źródło: CDE Sp. z o.o.

Budynek Urzędu Miasta Garwolin zlokalizowany jest w obrębie włączonym w okolice Alei Żwirki
i Wigury przy ul. Staszica. Budynek urzędu jest obiektem zabytkowym. Elewacja przedniego skrzydła jest
odrestaurowana, natomiast prostopadła do niego część – nie. Pomimo dokonanego remontu elewacja
frontowej części wymaga odnowy ze względu na pękający i odpadający tynk. Część okien jest
zniszczonych. Wnętrze urzędu wymaga poprawy estetyki i ujednolicenia elementów wyposażenia,
w tym drzwi. Ogrodzenie budynku stanowi krzywy i zniszczony płot po stronie zachodniej i wymagające
odświeżenia ogrodzenie od strony południowej – ulicy Staszica. Pomiędzy ów płotem, a budynkiem
urzędu znajduje się ogrodzony pas zieleni niedostępnej dla ludzi. Na podwórzu wyznaczono rozległy
parking pomiędzy kilkoma budynkami zlokalizowanymi na działce.

Źródło: CDE Sp. z o.o.

Dworzec autobusowy Nawierzchnia dróg oraz placu autobusowego jest zniszczona – występują tam
liczne ubytki, łaty, spękania oraz dziury. Po zachodniej stronie placu autobusowego na wyjeżdżonym
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trawniku (na klepisku) parkują samochody, w związku z tym zieleń na tym obszarze jest uboga
i zniszczona. Wiaty przystankowe wymagają renowacji, natomiast perony przystankowe nie są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, brakuje na nich oświetlenia
umożliwiającego bezpieczne oczekiwanie na autobus oraz odczytanie rozkładu jazdy. Na placu
autobusowym nie ma wyznaczonych, bezpiecznych ciągów pieszych. Budynek dworca PKS jest
zaniedbany, sprawia wrażenie obiektu o niepewnej konstrukcji, co może pobudzać brak poczucia
bezpieczeństwa podczas przebywania w obiekcie i jego najbliższym otoczeniu. Ogrodzenie placu jest
zniszczone, dookoła ogrodzenia, na nim oraz na terenie dworca znajduje się natłok reklam (banerów,
billboardów i innych), przyczyniających się do chaosu przestrzennego i obniżenia walorów estetycznych
okolicy.

Źródło: CDE Sp. z o.o.

Targowisko „Zieleniak” Na terenie targowiska zidentyfikowano nierówną i zniszczoną nawierzchnię dróg
i chodników, a także wysokie krawężniki utrudniające poruszanie się pomiędzy stoiskami. Część ciągów
komunikacyjnych jest zarośnięta trawą, a płyty chodnikowe są nierówne. Stoiska targowe to różne typy
obiektów – część to budowle drewniane, inne blaszane, z nieszczelnymi dachami z blachy lub tworzywa
sztucznego. Różnorodność stoisk tworzy chaos przestrzenny, pogarsza estetykę przestrzeni oraz
percepcję tego miejsca – dokonywanie zakupów oraz praca w tymże miejscu staje się bardziej uciążliwa
i mniej przyjazna. Liczne graffiti, niestabilne i liche konstrukcje, a także odstające ostre fragmenty czy
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niezabezpieczone instalacje (głównie elektryczna) obniżają poczucie bezpieczeństwa, a więc generują
zagrożenie dla odwiedzających targowisko oraz pracujących na nim. Oświetlenie placu jest
niewystarczające – lampy znajdują się w zaledwie kilku miejscach, przez co światło nie dociera do
wszystkich punktów.

Źródło: CDE Sp. z o.o

Obszar targowiska i dworca autobusowego wyraźnie kontrastuje z otoczeniem – od południowej
i wschodniej części terenu sąsiaduje on z zadbanym, odrestaurowanym parkiem oraz wybrzeżem rzeki.
Kontrast jest wyraźny również z tego względu, że wyraźnie widoczna jest linia rozgraniczająca teren
targowiska od jego sąsiedztwa, co intensyfikuje poczucie zaniedbania obszaru oraz podkreśla jego
odrębność. Wąskie ulice z gęstą zabudową znajdujące się na północ od targowiska to miejsce
o dostępności wielu usług, generujące duży ruch pieszy.

……………………..
Szczegółowa lokalizacja wraz z zasięgiem przestrzennym podobszaru stanowi załącznik mapowy do
niniejszego opracowania (Załącznik 1).

Podobszar 2 – ul. Targowa i Wyszyńskiego
Powierzchnia:

46,8 ha

Liczba ludności:

Niezamieszkany

Lokalizacja:

Teren przylegający do ulic Targowej i Wyszyńskiego
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Obszar ten przylega do ulic Targowej i Wyszyńskiego, sięgając aż do Alei Legionów. Przeprowadzona
diagnoza wykazała, że jest to teren o największej degradacji społecznej. Głównymi problemami są tu
bezrobocie, brak wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, a także bardzo niski dostęp do
placówek sportowych, edukacyjnych, ochrony zdrowia i kulturalnych. Co więcej, miasto nie dysponuje
na tym obszarze mieszkaniami komunalnymi, a sam okręg ma znikome pokrycie miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowym wyzwaniem jest występowanie zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego.

……………………..
W przeważającej części to teren przemysłowy, skupiający zakłady z różnych branż, a także nieczynne
obiekty (Cora Garwolin). Przy ul. Targowej zlokalizowana jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej, natomiast po obu stronach ul. Wyszyńskiego, ograniczone od południa ulicą Targową jest
targowisko. Zajmuje ono dwa rozległe place o zniszczonej nawierzchni. Znajdują się tam nieliczne
i będące w złym stanie stoiska handlowe. Na obszarze zauważa się wyraźny chaos przestrzenny,
wynikający ze znacznego zróżnicowania zabudowy, nagromadzenia szyldów, reklam, banerów i innych
tego typu elementów, co znacząco obniża walory estetyczne tego miejsca.
Po północnej stronie ulicy Targowej brakuje chodnika, co utrudnia dojście do targowiska oraz zakładów
znajdujących się w sąsiedztwie. Na trawniku zlokalizowanym w pasie przy jezdni parkują pojazdy oraz
jest wydeptana ścieżka.
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……………………..
Szczegółowa lokalizacja wraz z zasięgiem przestrzennym podobszaru stanowi załącznik mapowy do
niniejszego opracowania (Załącznik 2).

Podobszar 3 – Teren Szpitala Powiatowego
Powierzchnia:

21,3 ha

Liczba ludności:

39 osób

Lokalizacja:

Teren Szpitala Powiatowego w Garwolinie

W granicach okręgu „Działki”, na terenie szpitala znajduje się park Sulbiny. Obszar ten jest własnością
Powiatu Garwolińskiego. Teren ten jest niedostępny z zewnątrz z powodu zarośnięcia przez trawy
i krzewy, z czego wynika brak dojścia do parku. Jest to największy teren zielony zlokalizowany na
pobliskim osiedlu, a zatem udostępnienie go podniosłoby walory tegoż obszaru, przede wszystkim
z punktu widzenia jego mieszkańców, którzy zyskaliby miejsce do wypoczynku. Park znajduje się
w wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
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……………………..

Źródło: CDE Sp. z o.o.

Szczegółowa lokalizacja wraz z zasięgiem przestrzennym podobszaru stanowi załącznik mapowy do
niniejszego opracowania (Załącznik 3).

Podobszar 4 – Koszary i baza PKS
Powierzchnia:

58,4 ha

Liczba ludności:

285 mieszkańców

Lokalizacja:

Teren dawnych koszar na zachód od Alei Legionów wraz z bazą PKS

Na zachód od Alei Legionów znajduje się obszar dawnych koszar – obecnie pełniących rolę budynków
mieszkalnych. W południowej części wyznaczonego terenu zlokalizowana jest baza PKS – zajezdnia,
myjnia, stacja paliw i budynki techniczne.

……………………..
Drogi na tym terenie pełnią rolę ulic dojazdowych, niemniej jednak są w bardzo złym stanie –
nawierzchnia z trylinki oraz w pewnych miejscach z kostki brukowej pokrytej spękanym asfaltem
wymaga gruntownej renowacji. Baza PKS jest w dużym stopniu obszarem o utwardzonej nawierzchni
z asfaltu lub trylinki, z minimalnymi fragmentami zaniedbanej zieleni.
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Źródło: CDE Sp. z o.o

Teren, na którym znajdują się budynki koszarowe, zabudowany jest również pomocniczymi obiektami
takimi jak garaże (przeważnie blaszane), budynki gospodarcze oraz śmietniki. Nie ma tam wytyczonych,
utwardzonych ścieżek – piesi poruszają się po drogach dojazdowych oraz wydeptanych na trawnikach
ścieżkach. Z kolei samochody parkowane są na trawnikach, w niewyznaczonych do tego miejscach. Plac
zabaw wymaga gruntownej odnowy – sprzęt jest wyeksploatowany i zagrażający bezpieczeństwu dzieci.
Podobnie rzecz ma się z ławkami, których jest niewiele oraz są w złym stanie techniczny. Budynki po
dawnych koszarach są wyremontowane, jednak cztery z nich zakwalifikowane zostały w niniejszej
diagnozie jako zdegradowane w wysokim (Al. Legionów 44a, 44c i 44e) i niskim stopniu (Al. Legionów
44M). Znaczna część zabudowań na tym obszarze zamieszczona została w wykazie obiektów do ujęcia
w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Osiedle Koszary jest niedostatecznie wyposażone w obiekty sportowe, edukacyjne, ochrony zdrowia
i kulturalne. Nie odbywają się tam także żadne cykliczne wydarzenia rozrywkowe, sportowe czy
kulturalne.
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……………………..

Źródło: CDE Sp. z o.o.

Szczegółowa lokalizacja wraz z zasięgiem przestrzennym podobszaru stanowi załącznik mapowy do
niniejszego opracowania (Załącznik 4).
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Podobszar 5 – Płuca Miasta Garwolina
Powierzchnia:

37,7 ha

Liczba ludności:

niezamieszkany

Lokalizacja:

Tereny wokół rzeki Wilgi na całej jej długości w granicach centrum miasta

Płuca Miasta Garwolina to obszar wzdłuż rzeki Wilgi oraz tereny zielone w sąsiedztwie rzeki i Alei
Legionów.

……………………..
Rzeka jest w dużym stopniu porośnięta roślinnością. Obszar zielony to teren rekreacyjny, na którym
znajduje się boisko, plac zabaw, zbiorniki wodne z mostami i molo, a także górka – punkt widokowy.
W dużej mierze obszar ten jest względnie zadbany – trawa wykoszona, niezaśmiecony, aczkolwiek plac
zabaw wymaga gruntownej renowacji, w tym wymiany sprzętu, tak samo jak boisko. Stan ciągów
pieszych jest zróżnicowany w zależności od lokalizacji – część z nich jest w dobrym stanie, natomiast
inne pokrywa zniszczony asfalt. W pewnych miejscach zauważalny jest brak potrzebnego chodnika, gdyż
zostały wydeptane ścieżki, umożliwiające dotarcie do pewnych miejsc. Formacje roślinne są zaniedbane
i wymagają odnowy, podobnie jak ławki i molo oraz kosze wraz z barierkami. Dotarcie na górkę jest
utrudnione ze względu na zarastające schody.
Teren centralny (przy Alei Legionów) jest dobrze skomunikowany – można do niego dotrzeć pieszo,
rowerem, transportem zbiorowym i samochodem. Mieszkańcy chętnie tam przebywają, aczkolwiek
odnotowano również obecność osób nietrzeźwych (z marginesu społecznego), przebywających na
ławkach i leżących na trawniku w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw.
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……………………..

Źródło: CDE Sp. z o.o

Szczegółowa lokalizacja wraz z zasięgiem przestrzennym podobszaru stanowi załącznik mapowy do
niniejszego opracowania (Załącznik 5).
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Podobszar 6 – Działki
Powierzchnia:

1,1 ha

Liczba ludności:

niezamieszkany

Lokalizacja:

Teren rekreacyjny na rogu ulicy Różanej i Słowackiego

Ogrodzony teren zielony u zbiegu ulic Różanej i Słowackiego (południowo-wschodni róg) zlokalizowany
jest na osiedlu domów jednorodzinnych. Wyznaczono na nim trzy boiska: do piłki nożnej, koszykówki
i siatkówki.

……………………..
Nawierzchnia boisk jest trawiasta oraz, w przypadku boiska do siatkówki, częściowo pokryta piaskiem.
Boiska wyznaczone są poprzez ustawione sprzęty: bramki, siatkę i kosze. Przy siatce stoją zniszczone
ławki bez oparć, natomiast sprzęt sportowy jest niekompletny i w złym stanie, przez co utrudnione jest
korzystanie z niego. Trawnik na tym terenie jest zaniedbany – wysoka i nieregularna trawa utrudnia
uprawianie sportu. W północno-wschodnim rogu znajduje się niewielki pagórek o niezidentyfikowanym
przeznaczeniu. Teren nie jest oświetlony.

……………………..

Źródło: CDE Sp. z o.o.

Szczegółowa lokalizacja wraz z zasięgiem przestrzennym podobszaru stanowi załącznik mapowy do
niniejszego opracowania (Załącznik 6).
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Podobszar 7 – Romanówka i Korczaka
Powierzchnia:

26 ha

Liczba ludności:

2 126 mieszkańców

Lokalizacja:

Osiedle mieszkaniowe w układzie ulic Romanówka, Janusza Korczaka i ks. Marka
Maszkiewicza

Wyznaczony podobszar rewitalizacji to teren zielony wraz z osiedlami mieszkaniowymi, zamknięty
pomiędzy ulicami Romanówka i Korczaka.

……………………..
Okręg przy ulicach Romanówka i Korczaka charakteryzują przede wszystkim wyzwania społeczne
dotyczące sfery kulturalnej i aktywności społecznej – znajduje się tam bardzo niewiele organizacji
społecznych, mieszkańcy mają niewielki dostęp do placówek edukacyjnych, ochrony zdrowia,
oświatowych i kulturalnych, a na terenie osiedla nie mają miejsca żadne cykliczne wydarzenia kulturalne
lub sportowe. Częściowo obszar ten boryka się także z problemem zanieczyszczenia powietrza.
Część obszaru przeznaczona jest do gry w piłkę nożną, na co wskazują ustawione bramki, natomiast
w części bliżej blokowiska znajdują się ławki i plac zabaw w formie urządzeń stojących na trawniku.
Boisko wyznaczone jest poprzez ustawione na trawie bramki. Między nim a placem zabaw ulokowano
stolik do gier oraz kilka ławek. Urządzenia do zabaw dla dzieci znajdują się na trawniku i jest to sprzęt
znacznie już wyeksploatowany. Wysoka i nieregularna trawa utrudnia poruszanie się po obszarze, do
czego przyczynia się również brak wyznaczonych ścieżek (obecnie ścieżki stanowią wydeptane szlaki).
Zidentyfikowano również niewystarczającą liczbę koszy na śmieci oraz brak koszy na psie odchody.
W północnej części terenu znajdują się dwa pokryte rdzą słupy, świadczące o tym, że wcześniej w tym
miejscu znajdowało się boisko do siatkówki. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru (od południa)
zlokalizowane są trzepak oraz śmietniki.
Wschodnia część obszaru obejmuje osiedle mieszkaniowe, typu blokowisko. Część budynków
wchodzących w skład osiedla poddana została działaniom termomodernizacyjnym, natomiast spora
część budynków ciągle wymaga podjęcia działań modernizacyjnych. Osiedle stanowi zwarty układ
urbanistyczny o charakterystycznym układzie stanowiącym wysoki potencjał dla organizacji życia
publicznego. Liczne place zieleni zlokalizowane pomiędzy grupami budynków stwarzają możliwość
adaptacji przestrzeni wspólnej na społeczne i rekreacyjne potrzeby mieszkańców.
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Źródło: CDE Sp. z o.o.

……………………..

Źródło: Urząd Miasta Garwolin

Szczegółowa lokalizacja wraz z zasięgiem przestrzennym podobszaru stanowi załącznik mapowy do
niniejszego opracowania (Załącznik 7).
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Podobszar 8 – Zawady
Powierzchnia:

42,6 ha

Liczba ludności:

niezamieszkany

Lokalizacja:

Dwór Zawady, ul. Studzińskiego

Podobszar rewitalizacji obejmuje budynek dworski wraz z przylegającym parkiem. Jest to obiekt
pochodzący z 1927 roku, obecnie wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-275 decyzją z dnia
29.08.1980 r. Właścicielem dworu jest osoba prywatna.

……………………..
Obiekt jest niezdatny do zamieszkania i obecnie znajduje się w stanie ruiny, choć rozpoczęto w nim prace
renowacyjne. Głównymi problemami dotykającymi zabytkowy budynek są: przeciekający dach
(stopniowo remontowany), spróchniałe, zniszczone drewniane stropy, zawilgocone piwnice oraz
zniszczona stolarka okienna i drzwiowa. Teren dworski jest niewyposażony w żadne instalacje – brakuje
podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Obecnie prąd jest doprowadzony do
budynku punktowo, aby móc korzystać z urządzeń służących do przeprowadzania remontu. Dwór nie
posiada ogrzewania. Jego walory architektoniczne oraz fakt, że zakwalifikowany jest jako zabytkowy
stanowią o dużej wartości tego obiektu w skali miasta Garwolina, nieposiadającego wielu zabytków
w swoich granicach. Wymaga to zatem szczególnej opieki nad posiadanymi dobrami kultury.

……………………..

Źródło: Daniel Kosicki
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Szczegółowa lokalizacja wraz z zasięgiem przestrzennym podobszaru stanowi załącznik mapowy do
niniejszego opracowania (Załącznik 8).

Podobszar 9 – Kościuszki
Powierzchnia:

28,9 ha

Liczba ludności:

561 mieszkańców

Lokalizacja:

Obszar zlokalizowany przy ul. Kościuszki

Podobszar obejmuje swym zasięgiem teren przy ulicach Kościuszki, Warszawskiej, Ks. dr Antoniego
Święcickiego oraz Jana Piesiewicza ps. Czarny i Henryka Dłużniewskiego ps. Lech.

……………………..
W granicach podobszaru znajdują się liczne nieruchomości mieszkalne typu bloki, wymagające
przeprowadzenia działań remontowych oraz modernizacyjnych. Ponadto brak atrakcyjnego,
bezpiecznego oraz funkcjonalnego miejsca spotkań powoduje, iż w granicach obszaru zamiera życie
publiczne ukierunkowane na integrację społeczną oraz mogące wpłynąć na poczucie przynależności
mieszkańców do danego obszaru. Przestrzeń wokół osiedla oprócz działań renowacyjnych wymaga,
w związku z powyższym nadania jej nowych funkcji uspołeczniających, o charakterze rekreacyjnym oraz
sportowym. Aktualnie funkcjonujący w granicach obszaru skwer służy wyłącznie właścicielom psów, zaś
ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury wiąże się to zaniedbaniem oraz uporczywym
zaśmiecaniem terenu.
Na terenie obszaru identyfikuje się również braki w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, związane
między innymi z niedostateczną liczbą miejsc parkingowych, także towarzyszących funkcjom
usługowym. Ponadto tereny zielone znajdujące się w granicach obszaru są również nieuporządkowane,
brak odpowiedniego zagospodarowania powoduje, iż obszar wizualnie nie stanowi przestrzeni
atrakcyjnej i spójnej. Zlokalizowane są również liczne obiekty gospodarcze, stanowiące część
uzupełniającą dla funkcji mieszkaniowej, w tym garaże, często zaniedbane i dawno niepoddawane
remontom. Znajdują się na nich liczne graffiti oraz ich ogólny stan techniczny jest zły.
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……………………..

Źródło: CDE Sp. z o.o.

Szczegółowa lokalizacja wraz z zasięgiem przestrzennym podobszaru stanowi załącznik mapowy do
niniejszego opracowania (Załącznik 9).
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CZĘŚĆ III – PROGRAM REWITALIZACJI
9. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
Wizja Miasta Garwolina to obraz miasta jaki mieszkańcy chcieliby osiągnąć wskutek wdrożenia
Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Dzięki analizie wewnętrznych potencjałów, zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań i potrzeb
rozwojowych, które zidentyfikowane zostały na podstawie analizy sytuacji miasta i obszarów
rewitalizacji oraz partycypacji społecznej możliwe było sformułowanie wizji rewitalizacji Miasta
Garwolina.

WIZJA:
Miasto Garwolin miastem systematycznie wyprowadzającym obszary ze stanu
kryzysowego, w którym wszyscy mieszkańcy aktywnie uczestniczą posiadając
takie same szanse i możliwości.
Miasto, charakteryzujące się ładem przestrzennym i racjonalnym
zagospodarowaniem terenów, których struktura użytkowania zgodna
jest z przyjętymi celami polityki ekologicznej i społecznej.

Należy mieć na uwadze, że jednym z głównych założeń rewitalizacji jest ożywianie obszarów będących
w stagnacji. Celem jest takie wsparcie obszarów będących w sytuacji kryzysowej, aby obszar całego
miasta mógł rozwijać się równomiernie dla korzyści wszystkich mieszkańców.
Rewitalizacja wyznaczonych obszarów to proces, którego efektem będzie:


wzmocnienie relacji pomiędzy mieszkańcami, w szczególności w oparciu o wspólnie
podejmowane działania na rzecz wspólnoty lokalnej oraz swojego osiedla



nawiązanie współpracy z sektorem samorządowym, biznesowym, pozarządowym, parafiami
i nieformalnymi gremiami funkcjonującymi w osiedlach i mieście,



podnoszenie poziomu aspiracji mieszkańców w wymiarze zawodowym, rodzinnym, osobistym,



wyrównywanie szans rozwoju mieszkańców, poszerzanie możliwości rozwijania swoich
talentów bez względu na wiek, sytuację ekonomiczną, poziom sprawności,



odbudowanie poczucia wartości grup mieszkańców, którzy obecnie są lub czują się
marginalizowani,



podniesienie jakości środowiska zamieszkania,
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poprawa warunków mieszkaniowych w aspekcie infrastrukturalnym,



stworzenie mechanizmów utrwalających samodzielność mieszkańców oraz rozwój osiedli.

10.

Cele procesu rewitalizacji

Miasto Garwolin jest miastem o wysokim potencjale rozwoju. Bliskość aglomeracji warszawskiej oraz
zaangażowanie władz miasta pozwala wnioskować, że wskutek uporządkowanego procesu
przekształcania i rozwoju miasta nastąpi poprawa warunków społeczno-gospodarczych oraz technicznośrodowiskowych. Scharakteryzowane podobszary rewitalizacji stanowią główne problemy, w które będą
kierowane działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców. Założone cele procesu
rewitalizacji charakteryzują szerokie podejście władz miasta do tematu rewitalizacji miasta.

CEL GŁÓWNY
DYNAMICZNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY, STWORZENIE
PRZYJAZNEJ I ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI DO ŻYCIA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW
ZDEGRADOWANYCH, A TAKŻE POPRAWA JAKOŚCI ICH ŻYCIA

CEL SZCZEGÓŁOWY I
Ograniczenie zjawisk
patologicznych,
wykluczenia
społecznego oraz
podniesienie poziomu
partycypacji społecznej
i aktywności
obywatelskiej
mieszkańców.

CEL SZCZEGÓŁOWY III
CEL SZCZEGÓŁOWY II
Rozwój gospodarczy
miasta poprzez
pozyskanie nowych
inwestorów, rozwój
lokalnej
przedsiębiorczości oraz
zmniejszenie bezrobocia.

Poprawa atrakcyjności
przestrzeni publicznych
oraz poprawa stanu
technicznego
i energetycznego
budynków mieszkalnych
i publicznych.

CEL SZCZEGÓŁOWY IV
Wzrost potencjału
turystycznego,
sportowo-rekreacyjnego
i kulturowego miasta.

Wymienione wyżej cele rewitalizacji korespondują z aspektami rewitalizacji, które uwzględniają:

I. Aspekt przestrzenno-urbanistyczny
»

działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej,

»

działania dotyczące podniesienia walorów estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych,

»

działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych,
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»

rosnący standard mieszkań oraz uporządkowanie przestrzeni publicznych i społecznych wpływające
na podniesienie poziomu życia mieszkańców,

»

działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej.

II. Aspekt ekonomiczny
»

działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej,

»

działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości,

»

działania dotyczące uruchamiania finansowanych mechanizmów wsparcia (np. budżet
obywatelski),

»

działania wynikające z programów pomocowych dla rozwoju MŚP.

III. Aspekt społeczny
»

działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,

»

działania dotyczące przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu,

»

działania dotyczące walki z patologiami społecznymi,

»

działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia,

»

działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych w tym poprawa warunków
nauki oraz wychowania przedszkolnego,

»

włączenie grup problemowych w życie społeczności lokalnej,

»

przyjmowanie przez mieszkańców odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania oraz dbałość
o przestrzenie wspólne.
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11.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach LPR

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolin zidentyfikowano przedsięwzięcia
rewitalizacyjne, wynikające ze zdiagnozowanych problemów oraz z wyznaczonych celów.
Przedsięwzięcia te składają się z dwóch grup: głównych projektów, których waga jest na tyle wysoka, że
bez nich niemożliwe jest osiągnięcie celów programu rewitalizacji, oraz z projektów uzupełniających
o mniejszej skali oddziaływania, przez co są trudniejsze w identyfikacji, niemniej jednak przyczyniają się
do realizacji zadanych celów.
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Główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Tabela 5 Główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

L.p.

1

2

3

Nazwa
przedsięwzięcia

Odnowa
„Zieleniaka”

Odnowa dworca
PKS wraz z placem
autobusowym i
peronami

Przemiana
centrum miasta

Podmiot
realizujący

Miasto
Garwolin

PKS w
Garwolinie
S.A.
Miasto
Garwolin

Miasto
Garwolin

Lokalizacja

Prognozowane
rezultaty

Opis planowanych
działań

Estetyczne targowisko
tętniące życiem,
zapewniające godne
Poprawa estetyki
warunki pracy oraz
przestrzeni: remont
Podobszar 1 – dokonywania zakupów
nawierzchni dróg i
Centrum
przez klientów,
chodników, ujednolicenie
cechujące się
stoisk, oświetlenie placu,
atrakcyjną i
budowa toalet
bezpieczną
przestrzenią
Zagospodarowanie placu
autobusowego:
odnowienie nawierzchni,
Dworzec autobusowy
utworzenie zieleńców,
przyjazny pasażerom
naprawa peronów i
oczekującym na
Podobszar 1 –
infrastruktury
transport, stanowiący
Centrum
towarzyszącej, remont
przyjazną i bezpieczną
budynku dworca,
przestrzeń o
uporządkowanie systemu
estetycznym wyglądzie
parkowania samochodów
osobowych, estetyzacja
obiektów handlowych
Estetyzacja przestrzeni,
Utworzenie
uporządkowanie zieleni,
przestrzeni w
ulokowanie elementów
centralnym punkcie
Podobszar 1 –
małej architektury,
miasta, przyciągającej
Centrum
ograniczenie ruchu
mieszkańców, będącej
samochodowego i
miejscem spotkań i
możliwości parkowania,
tętniącej życiem
wyznaczenie miejsc

Szacowana
wartość
projektu

Źródła finansowania

Ocena efektów
projektu

1 300 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Liczba kupujących
[szt.], Liczba
odwiedzających
[szt.], Liczba stoisk
targowych [szt.]

1 200 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne

1 000 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Liczba pasażerów
komunikacji
zbiorowej [szt.],
Liczba [szt.] i
powierzchnia [m2]
zmodernizowanych/
wyremontowanych
obiektów
użyteczności
publicznej
Liczba
użytkowników
[szt.], Liczba
obiektów
gastronomicznych
[szt.], Powierzchnia
elewacji budynków
oczyszczonych z
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otwartych na działalność
gastronomiczną,

4

5

Odnowa skweru
Solidarności

Odnowa skweru
Piłsudskiego

6

Remont budynku
Urzędu Miasta
Garwolin

7

Ożywienie
terenów przy ul.
Targowej

Miasto
Garwolin

Miasto
Garwolin

Ożywienie centralnego
skweru poprzez rozwój
Podobszar 1 –
funkcji kulturalnej,
Centrum
rekreacyjnej i miejsca
spotkań

Podobszar 1 –
Centrum

Atrakcyjna przestrzeń,
zachęcająca do
wypoczynku i spotkań

Poprawa estetyki parku,
zagospodarowanie zieleni,
zmiana lokalizacji ścieżek
według potrzeb
użytkowników,
uporządkowanie systemu
ławek i ich wymiana,
uzupełnienie oświetlenia,
dopuszczenie lokalizacji
małych obiektów
gastronomicznych
Uporządkowanie systemu
ciągów komunikacyjnych
w zależności od potrzeb
użytkowników, poprawa
nawierzchni istniejących
ścieżek, wymiana koszy na
śmieci, instalacja koszy na
psie odchody, wymiana
ławek, usunięcie graffiti

Miasto
Garwolin

Podobszar 1 –
Centrum

Zachowanie
zabytkowego obiektu
o istotnej funkcji

Gruntowny remont
budynku Urzędu Miasta
Garwolin, w tym dachu,
elewacji, okien;
zagospodarowanie terenu
wokół

Miasto
Garwolin

Podobszar 2 –
Ożywienie
ul. Targowa i
gospodarcze i
Wyszyńskiego estetyzacja przestrzeni

Poprawa estetyki
zabudowy gospodarczej,
uporządkowanie ciągów
pieszych i
zagospodarowanie placu

reklam oraz o
uporządkowanym
systemie informacji
[m2]

1 000 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

500 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

2 000 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

2 500 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,

Liczba
użytkowników
[szt.], Liczba
organizowanych
wydarzeń [szt.]

Liczba osób
korzystających ze
zmodernizowanego
skweru [szt.]

Liczba [szt.] i
powierzchnia [m2]
zmodernizowanych/
wyremontowanych
obiektów
użyteczności
publicznej
Liczba
użytkowników
[szt.], Liczba stoisk
targowych [szt.],
Liczba [szt.] i
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targowego (nasadzenie
zieleni, ujednolicenie
stoisk, montaż toalet,
naprawa nawierzchni)

8

9

10

Inkubator
przedsiębiorczości

Zagospodarowanie
parku Sulbiny

Renowacja bazy
PKS

Miasto
Garwolin

Powiat
Garwoliński

Utworzenie inkubatora
przedsiębiorczości
Wzrost aktywności
Podobszar 2 –
mającego na celu
gospodarczej
ul. Targowa i
wspomaganie rozwoju
mieszkańców miasta,
Wyszyńskiego
nowych przedsiębiorstw
zmniejszenie bezrobocia.
poprzez wsparcie
doradcze.

Podobszar 3 –
Teren Szpitala
Powiatowego

PKS w
Podobszar 4 –
Garwolinie S.A.
Koszary i baza
Miasto
PKS
Garwolin

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

3 000 000

Zachowanie i
zagospodarowanie XIXwiecznego parku
mieszczącego pomniki
Przestrzeń rekreacyjna
przyrody; uporządkowanie
dla mieszkańców
zieleni, wytyczenie
pobliskiego osiedla
500 000
systemu ścieżek,
oraz pacjentów
ustawienie elementów
szpitala
małej architektury, w tym
oświetlenia, udostępnienie
obiektu osobom
niepełnosprawnym
Zagospodarowanie
przestrzeni bazy PKS:
renowacja budynków i
Uporządkowany teren,
obiektów pomocniczych,
umożliwiający
naprawa nawierzchni,
sprawną i efektywną
1 000 000
uporządkowanie terenów
obsługę pojazdów
zielonych i realizacja
komunikacji zbiorowej
nowych nasadzeń,
usunięcie lub wymiana
nieestetycznych obiektów

RPO WM Działanie
3.1 Poprawa
rozwoju MŚP na
Mazowszu, Budżet
Miasta

powierzchnia [m2]
zmodernizowanych/
wyremontowanych
obiektów
Liczba uczestników
szkoleń [szt.], Liczba
osób bezrobotnych
[szt.], Liczba
podmiotów
korzystających ze
wsparcia inkubatora
przedsiębiorczości
[szt.]

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne

Liczba osób
korzystających ze
zmodernizowanego
i udostępnionego
parku [szt.]

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne

Liczba [szt.] i
powierzchnia [m2]
zmodernizowanych/
wyremontowanych
obiektów
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(blaszany garaż, myjnia),
wymiana oświetlenia

11

12

13

Poprawa jakości
przestrzeni
wspólnej na
terenie koszar
wojskowych

Ożywianie terenu
zielonego „Płuca
Miasta Garwolina”

Renowacja boiska
na Działkach

Przyjazna
mieszkańcom
przestrzeń,
zachęcająca do
przebywania w niej i
integracji lokalnej
społeczności

Miasto
Garwolin

Podobszar 4 –
Koszary i baza
PKS

Miasto
Garwolin

Miejsce chętnie
wybierane przez
mieszkańców w celach
Podobszar 5 –
rekreacji oraz
Płuca Miasta
uprawiania sportu;
Garwolina
miejsce organizacji
imprez sportowych i
zewnętrznych
wydarzeń kulturalnych

Miasto
Garwolin

Poprawa stanu
zdrowia mieszkańców
dzięki zapewnieniu
infrastruktury
sportowej

Podobszar 6 –
Działki

Wytyczenie ścieżek,
uporządkowanie systemu
parkowania, renowacja
placu zabaw i obiektów
małej architektury,
wymiana oświetlenia

Renowacja placu zabaw,
wytyczenie ścieżek
zgodnie z potrzebami
użytkowników,
ulokowanie urządzeń
sportowych, wymiana
elementów małej
architektury

Renowacja terenu przy ul.
Różanej –
zagospodarowanie na
wielofunkcyjne boisko
sportowe z ławkami i
koszami na śmieci

500 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

500 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

200 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Liczba
wymienionych/
zamontowanych
opraw
oświetleniowych
[szt.], Liczba
powstałych miejsc
parkingowych [szt.],
Powierzchnia
zmodernizowanego
terenu[m2]
Liczba osób
korzystających ze
zmodernizowanych
i udostępnionych
obiektów, w tymi
infrastruktury
sportowej i
rekreacyjnej oraz
[szt.], Liczba
wydarzeń
sportowych [szt.],
Liczba wydarzeń
kulturalnych [szt.],
Liczba uczestników
wydarzeń [szt.]
Liczba osób
korzystających ze
zmodernizowanych
i udostępnionych
obiektów, w tym
infrastruktury
sportowej i
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rekreacyjnej oraz
[szt.]

14

15

Aktywizacja
mieszkańców
Działek

Przestrzeń
wypoczynkowosportowokulturalna

Miasto
Garwolin

Miasto
Garwolin

Podobszar 6 –
Działki

Pobudzanie
aktywności i wzrost
integracji
mieszkańców Działek
poprzez organizację
wydarzeń sportowych

Organizacja cyklicznych
małych wydarzeń
sportowych z zakresu
różnych dyscyplin

Podobszar 7 –
Romanówka i
Korczaka

Utworzenie
przestrzeni
stanowiącej miejsce
rekreacji
mieszkańców, zabawy
dzieci, miejsce do
uprawiania sportów i
umożliwiające
organizację wydarzeń
kulturalnych

Zagospodarowanie
istniejącego terenu
zielonego na przestrzeń
wypoczynkową –
renowacja placu zabaw,
ustawienie mebli
miejskich, oświetlenie
terenu, ustawienie
urządzeń sportowych

Urządzanie terenów
Zadbane podwórza
zielonych pomiędzy
pomiędzy blokami;
blokami przy współudziale
integracja
mieszkańców – sadzenie
mieszkańców i wzrost
roślin, dbanie o nie,
ich identyfikacji z
odnawianie elementów
otoczeniem oraz
małej architektury, drobne
odpowiedzialności
naprawy, wspólne
za nie
sprzątanie podwórek
Zachowanie jednego z
nielicznych zabytków
w granicach miasta,
upowszechnianie

16

Zielone i
estetyczne
podwórka

Miasto
Garwolin

Podobszar 7 –
Romanówka i
Korczaka

17

Remont Dworu
Zawady

Osoba
prywatna

Podobszar 8 –
Zawady

Gruntowny remont
zabytkowego dworu:
naprawa dachu, wymiana
stolarki okiennej i

RPO WM Działanie
9.1. Aktywizacja
społecznozawodowa osób
wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Liczba wydarzeń
sportowych [szt.],
Liczba uczestników
wydarzeń [szt.]

100 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Liczba osób
korzystających ze
zmodernizowanych
i udostępnionych
obiektów, w tymi
infrastruktury
sportowej i
rekreacyjnej oraz
[szt.], Liczba
wydarzeń [szt.]

50 000

RPO WM Działanie
9.1. Aktywizacja
społecznozawodowa osób
wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu/
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Powierzchnia
utworzonych
ogrodów
społecznych oraz
zieleńców [m2]

3 000 000

RPO WM Działanie
5.3 Dziedzictwo
kulturowe, środki

Powierzchnia
obiektów
poddanych
działaniom

50 000
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dziedzictwa
kulturowego i historii
miasta

18

19

Remont budynku
wspólnoty
mieszkaniowej

Zagospodarowanie
skweru przy ul.
Kościuszki

Wspólnota
Mieszkaniowa
Podobszar 9 –
Domu przy ul.
Kościuszki
Kościuszki
51A

Miasto
Garwolin

Podobszar 9 –
Kościuszki

Poprawa warunków
mieszkalnych

drzwiowej, osuszanie
piwnic, podłączenie
obiektu do instalacji
wodno-kanalizacyjnej,
gazowej i elektrycznej;
adaptacja obiektu na cele
mieszkalne, upublicznienie
dworu w uzgodnieniu
z miastem Garwolin –
umożliwienie zwiedzania
elementów zabytkowych
(wnętrza, otoczenie),
możliwe urządzenie
w jednym pomieszczeniu
ekspozycji dotyczącej
historii miasta
Renowacja budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej
Domu przy ul. Kościuszki
51A: remont klatki
schodowej i instalacji
centralnego ogrzewania,
wymiana instalacji
elektrycznej wraz z
oświetleniem w częściach
wspólnych, remont dachu
z wykonaniem warstwy
ocieplenia, wymiana drzwi
wejściowych na klatkę
schodową

Nadanie miejscu
Instalacja urządzeń do
nowych funkcji:
ćwiczeń, montaż ławek,
rekreacyjnych,
stolików do gier oraz
sportowych i spotkań;
ustawienie koszy na psie
integracja
odchody; aranżacja zieleni
mieszkańców

zewnętrzne, Budżet
Miasta

adaptacyjnym i
renowacji [m2],
Liczba
odwiedzających
[szt./rok]

500 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne

Powierzchnia
zmodernizowanych/
wyremontowanych
obiektów
mieszkalnych[m2]

1 000 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Liczba osób
korzystających ze
zmodernizowanego
skweru [szt.]

81 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLIN

20

21

Aktywizacja
społeczności

Aktywizacja
zawodowa

22

Inkubator
przedsiębiorczości
społecznej

23

Modernizacja
wielorodzinnych

Miasto
Garwolin

Miasto
Garwolin

Miasto
Garwolin

Podobszar 2 –
Targowa i
Wyszyńskiego
Podobszar 6 –
Działki
Podobszar 7 –
Romanówka i
Korczaka
Podobszar 9 –
Kościuszki

Wzrost poczucia
przywiązania do
otoczenia,
Organizacja małych
minimalizacja zjawiska
wydarzeń społecznych,
wykluczenia
kulturalnych
społecznego oraz
i rekreacyjnych w
patologicznych
bezpośrednim sąsiedztwie
zachowań; wzrost
skupisk mieszkalnych
zainteresowania i
dbałości wspólną
przestrzeń

Podobszar 7 –
Romanówka i
Korczaka
Podobszar 9 –
Kościuszki

Pobudzanie aktywności
zawodowej mieszkańców,
przede wszystkim poprzez
wsparcie rozwoju
podmiotów ekonomii
społecznej, w tym
przedsiębiorstw
społecznych i spółdzielni
socjalnych.

Podobszar 9 –
Kościuszki

Wspólnoty Podobszar 1 –
Mieszkaniowe
Centrum

Wzrost aktywności
członków spółdzielni
socjalnych na rynku
pracy i ograniczenie
marginalizacji
społecznej tych osób

Zwiększenie integracji
społecznej, eliminacja
zachowań
dysfunkcyjnych i
stymulacja rozwoju
społecznogospodarczego
Poprawa warunków
mieszkalnych

Jednostka świadcząca
usługi doradcze,
szkoleniowe, a także
zaplecze infrastrukturalne
podmiotom ekonomii
społecznej oraz
instytucjom i osobom
działającym na rzecz
społeczności i ekonomii
społecznej.
Działanie przewiduje
szeroko pojętą poprawę

50 000

50 000

3 000 000

8 000 000

RPO WM Działanie
9.1. Aktywizacja
społecznozawodowa osób
wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu/ RPO
WM 8.2 Aktywizacja
zawodowa osób
nieaktywnych
zawodowo, Budżet
Miasta, środki
zewnętrzne
RPO WM 8.2
Aktywizacja
zawodowa osób
nieaktywnych
zawodowo/ RPO
WM 9.3 Rozwój
ekonomii
społecznej, Budżet
Miasta, środki
zewnętrzne
RPO WM 8.2
Aktywizacja
zawodowa osób
nieaktywnych
zawodowo/ RPO
WM 9.3 Rozwój
ekonomii
społecznej, Budżet
Miasta, środki
zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja

Liczba osób
uczestniczących w
wydarzeniach [szt.]

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych wsparciem
[szt.]

Liczba podmiotów
korzystających ze
wsparcia inkubatora
przedsiębiorczości
społecznej [szt.]

Powierzchnia
zmodernizowanych/
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budynków
mieszkalnych wraz z
remontem części
wspólnych oraz
terenu przyległego
do budynku

24

25

Uporządkowanie
terenu wokół
mieszkalnych
budynków
wielorodzinnych

Siłownia na wolnym
powietrzu

Podobszar 4 –
Koszary i Baza
PKS

jakości życia mieszkańców
budynków wielorodzinnych
poprzez modernizację
budynków (remont dachu,
docieplenie ścian,
wymiana orynnowania,
wymiana elewacji itd.),
remont części wspólnych –
klatek schodowych
(remont schodów,
wymiana stolarki okiennej,
wymiana drzwi, remont
pomieszczeń sanitarnych,
oświetlenie, domofony),
modernizację
infrastruktury technicznej
(kanalizacja sanitarna,
przyłącza gazowe,
instalacja wodna,
modernizacja instalacji
CO); modernizacja terenów
przyległych do budynków
Poprawa jakości
przestrzeni poprzez szereg
Estetyczna i przyjazna działań estetyzujących (np.
Wspólnoty Podobszar 6 –
przestrzeń przy
usuwanie graffiti, realizacja
Mieszkaniowe Kościuszki
domach
oświetlenia) oraz
wielorodzinnych
przystosowanie obiektów
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Ułatwianie dostępu do
Wspólnota
Realizacja siłowni na
obiektów sportowych,
Mieszkaniowa Podobszar 1 wolnym powietrzu na
poprawa kondycji
Żwirki i
Centrum
terenie osiedla Żwirki i
fizycznej i zdrowotnej
Wigury 8
Wigury
mieszkańców

obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne

wyremontowanych
obiektów
mieszkalnych [m2]

150 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne

Powierzchnia
obszarów objętych
rewitalizacją [ha]

100 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne

Liczba
zamontowanych
urządzeń [szt.],
Liczba
użytkowników [szt.]
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26

Remont i
upublicznienie
budynku po dawnej
harcówce

Miasto
Garwolin

Udostępnienie obiektu
Podobszar 4 –
mieszkańcom na cele
Koszary i Baza
społeczne (aktywizacja
PKS
społeczna ludności)

Remont obiektu:
wymiana drzwi, remont
dachu, instalacji
elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, remont
pomieszczeń wewnątrz
budynku

150 000

RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne

Powierzchnia
zmodernizowanych/
wyremontowanych
obiektów [m2],
Liczba
użytkowników
obiektu [szt.]

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
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Zbiorczy opis uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Do uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych włączono projekty z zakresu integracji społecznej
oraz poprawy jakości przestrzeni w mieście. Zadania te nie dotyczą jednego z wyznaczonych
podobszarów, lecz kilku, a także mają wpływ na tereny miasta niewłączone do działań związanych
z rewitalizacją.
Istotnym obszarem działania, przyczyniającym się do realizacji pierwszego z wyznaczonych
celów jest wsparcie rodzin w zakresie opieki nad dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi (do
trzeciego roku życia). W tym celu proponuje się utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3 (m.in. żłobków i klubów dziecięcych) zlokalizowanych w kilku punktach miasta (także przy większych
zakładach pracy). Poszerzenie dostępności tego rodzaju usług ułatwi powrót do aktywności zawodowej
osobom opiekującym się małymi dziećmi, tym samym pobudzając aktywność gospodarczą mieszkańców
oraz zapobiegając rozwojowi problemów społecznych.
Spójnym przedsięwzięciem, poprawiającym sytuację rodzin, przede wszystkim tych zagrożonych
występowaniem nierówności społecznym będzie powołanie animatora dziecięcego, którego zadaniem
będzie promocja działalności opiekuńczej nad dziećmi. Przyczyni się to do pobudzenia integracji
międzypokoleniowej społeczności lokalnej. Jednocześnie wspólna opieka nad dziećmi, stymulująca
rozwój więzi pomiędzy mieszkańcami pomoże ograniczyć występowanie patologii społecznych
i problemów w rodzinie.
Aby wzmocnić więzi między mieszkańcami Garwolina należy przedsięwziąć działania do
realizacji, których wykorzystany zostanie posiadany potencjał kapitału społecznego.
Utworzenie w mieście banku czasu, będącego ośrodkiem wymiany umiejętności pomiędzy
mieszkańcami – deklarując swoje umiejętności, które mogą świadczyć na rzecz innych osób, w zamian
otrzymują oni godziny do wykorzystania na otrzymanie pomocy od innych mieszkańców. Banki czasu
mogą funkcjonować w kilku rejonach miasta lub też utworzyć można jeden, centralny bank czasu.
Niezależnie od liczby tych jednostek niezbędne jest jednak skuteczne uświadamianie mieszkańców
o istocie i zasadach działania banku czasu, aby jak najefektywniej mogli włączyć się w to przedsięwzięcie.
Udane zaangażowanie społeczności w ten projekt wzmocni jej więzi, ograniczy rozwój wykluczenia
społecznego oraz zintensyfikuje poziom identyfikacji mieszkańców z otoczeniem.
Komplementarnym zadaniem jest uruchomienie projektu łączącego mieszkańców, którego priorytetem
jest aktywizacja społeczna, rozwój zainteresowań, dbałość o zdrowie i zaangażowanie w życie lokalne.
Pobudzanie i zachęcanie do podejmowania nowych inicjatyw, poznawania nowych form spędzania
wolnego czasu oraz zaproponowanie udziału w przedsięwzięciach społecznych zrodzi poczucie
współodpowiedzialności mieszkańców za losy ich osiedla. Jednocześnie, zwiększona aktywność, w tym
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uprawianie sportów i aktywność na świeżym powietrzu przynosi pozytywne efekty w postaci poprawy
stanu zdrowia, a co za tym idzie – lepszą kondycję fizyczną. Dzięki włączeniu w ten projekt
przedsięwzięcia Bank czasu możliwe jest poszerzenie szans i otwarcie mieszkańców na nowe propozycje
aktywności oraz nowe znajomości. Da im to bezpośrednią możliwość zaangażowania w działalność dla
otoczenia.
Wzmocnienie identyfikacji i przywiązania mieszkańców do otoczenia możliwe jest do
osiągnięcia także poprzez działalność fizyczną w przestrzeni publicznej, mającą na celu
wzrost jej jakości i atrakcyjności zarówno skierowanej na mieszkańców jak i turystów oraz
inwestorów. Niwelowanie istniejącego w Garwolinie chaosu przestrzennego możliwe jest do realizacji
w dwojaki sposób: poprzez odgórne decyzje władz miasta oraz angażując mieszkańców
i przedsiębiorców. Po stronie władz leży formalne uporządkowanie i ujednolicenie zasad ładu
przestrzennego dzięki wyznaczeniu zasad instalacji szyldów, reklam, banerów, a także kolorystyki
i wykończenia elewacji. Jednocześnie, lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy powinni zostać włączeni
w prace nad podnoszeniem estetyki przestrzeni publicznej. Przeprowadzenie tego projektu winno
rozpocząć się od kampanii uświadamiającej ogrom chaosu przestrzennego i reklamowego w otaczającej
przestrzeni oraz rolę, jaką w jej kształtowaniu ma każdy mieszkaniec i osoba związana z miastem.
Wypracowanie poczucia odpowiedzialności oraz, w następnej kolejności, zaangażowania szerokiego
grona osób w działanie na rzecz wspólnej przestrzeni jest niezbędnym działaniem towarzyszącym
formalnym zarządzeniom władz miasta. Stąd, estetyzacja przestrzeni miejskiej możliwa jest dzięki
synergicznym i komplementarnym działaniom oddolnym i odgórnym. Pochodnym efektem zadbanej
przestrzeni miasta jest większe przywiązanie i dbałość mieszkańców o otaczającą przestrzeń, a także
wzrost atrakcyjności Garwolina jako miejsca do inwestowania oraz rekreacji.
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12.

Mechanizmy zapewnienia komplementarności

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolin zawiera zestaw działań, pozwalających ożywić miasto
w sposób kompleksowy, holistycznie podchodząc do jego rozwoju: z uwzględnieniem wszystkich trzech
filarów zrównoważonego rozwoju, tj. społecznego, gospodarczego i środowiskowego. W związku z tym
zdefiniowano cele oraz szereg działań, których wykonanie pomoże te cele osiągnąć. Projekty te
charakteryzują się złożonością, co przede wszystkim dotyczy przedsięwzięć „miękkich”, aktywizujących
społeczność lokalną, które swoje odzwierciedlenie mają także w kwestiach środowiskowego
i ekonomicznego rozwoju Garwolina.
Na poszczególnych podobszarach rewitalizacji wyznaczono działania, których realizacja pozwoli na
redukcję zidentyfikowanych problemów z każdej sfery. Jednocześnie, część działań, choć fizycznie
zrealizowana będzie w jednym miejscu w mieście, obejmie swym zasięgiem także osoby spoza danego
podobszaru, dzięki czemu efektywniej wykorzystać będzie można możliwości, jakie daje dane
przedsięwzięcie.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 program
rewitalizacji charakteryzuje się komplementarnością w kilku płaszczyznach:
»

komplementarnością przestrzenną – uwzględnienie wzajemnych powiązań zarówno na etapie
formułowania jak i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wdrażane będą na obszarze
rewitalizacji, a także tych poza tym obszarem, lecz na niego wpływających;

»

Komplementarnością problemową – wypracowanie działań wzajemnie dopełniających się
tematycznie, aby całościowo wpływały na obszar rewitalizacji. Dzięki temu unika się problemu
podejmowania działań w obrębie zaledwie jednej sfery, co uniemożliwia kompleksowe podejście
do problemów występujących na danych obszarach;

»

komplementarnością proceduralno-instytucjonalną – zaprojektowanie systemu zarządzania LPR,
który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne
uzupełnianie się i spójność procedur;

»

komplementarnością międzyokresową – zaplanowanie sposobu wspierania procesów rewitalizacji
w ramach polityki spójności 2014-2020 jest dokonywane na podstawie analizy i oceny oraz
sformułowanych wniosków na temat dotychczasowego sposobu wspierania procesów rewitalizacji,
jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania projektów i programów rewitalizacji
w województwie (analizę przeprowadza IZ RPO);
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»

komplementarnością źródeł finansowania – projekty rewitalizacyjne opierają się na konieczności
umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka
podwójnego dofinansowania.

13.

Indykatywne ramy finansowe

13.1. Instrumenty finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Realizacja oraz powodzenia zamierzeń zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest uzależnione
od wielu czynników, m.in. zaangażowania i sprawności administracji samorządowej czy aktywności
społeczności rewitalizowanego obszaru.
Bardzo ważnym i kluczowym elementem jest wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów
rewitalizacyjnych. Realizacja LPR uzależniona jest zatem w dużej mierze od wysokości pozyskanych
środków, zarówno krajowych publicznych i prywatnych oraz z funduszy strukturalnych.
Poniższe schematy przedstawiają źródła finansowania działań rewitalizacyjnych.

budżet
miasta
krajowe
programy
operacyjne

programy
rządowe

środki
publiczne
fundusze
europejskie,
w tym
w ramach
RPO WM

fundusze
celowe
programy
i fundusze
wojewódzkie

Rysunek 19. Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków publicznych.
Źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.
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kredyty
i pożyczki

środki
własne
inwestorów
prywatnych

środki
prywatne

gwarancje
bankowe

emisja
obligacji
komunalnych

Rysunek 20. Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków prywatnych.
Źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.

Finansowanie działań w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji będzie pochodzić z następujących źródeł,
dedykowanych w całości lub częściowo celom rewitalizacji:
a) Publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: EFRR, EFS
i Funduszu Spójności, w ramach programów regionalnych i krajowych, w tym także sukcesywne
zasilanie środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych w ramach instrumentu
Jessica).
Przyjmując, że na wsparcie rewitalizacji zostanie przeznaczona część środków w ramach określonych
priorytetów inwestycyjnych (w zależności od charakteru priorytetu), szacunkowo w poszczególnych
obszarach wsparcia na NPR zostaną wydatkowane kwoty:


technologie informacyjno-komunikacyjne (wsparcie jako element szerszych przedsięwzięć na
rewitalizowanych obszarach) – ok. 200 mln EUR,



gospodarka niskoemisyjna – ok. 1,7 mld EUR,



środowisko i kultura – ok. 600 mln EUR,



transport – ok. 300 mln EUR,



rynek pracy i przedsiębiorczość – ok. 2mld EUR,
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włączenie społeczne, w tym dostęp do usług publicznych– ok. 2 mld EUR,



edukacja – ok. 200 mln EUR.

Powyższe kwoty mają charakter indykatywny, biorąc pod uwagę fakt, iż negocjacje programów
krajowych i regionalnych nie zakończyły się. Niemniej jednak, zsumowanie powyższych szacunków
przewyższa kwotę 25 mld zł.
b) Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł (poprzez terytorialne profilowanie
– ukierunkowywanie na obszary zdegradowane istniejących instrumentów różnych polityk
dotyczących m.in. wykluczenia społecznego, edukacji, infrastruktury, środowiska, kultury,
zabytków, mieszkalnictwa itd.) oraz sukcesywnie tworzonych nowych (w tym obejmujących
instrumenty inżynierii finansowej). Wolumen środków i identyfikacja źródeł określane będą
w ramach prac i uzgodnień międzyresortowych indywidualnie dla poszczególnych
instrumentów.
c) Prywatnych, m.in. poprzez tworzenie zachęt do inwestowania na obszarach zdegradowanych
oraz poprzez upowszechnianie formuły PPP.
Dla zwiększania skali działań rewitalizacyjnych rozbudowywana będzie oferta instrumentów
finansowych (zwrotnych). Dlatego w projektowaniu zasad instrumentów zwrotnych w nowej
perspektywie budżetowej będzie kładziony akcent na możliwość szerokiego zastosowania ich na rzecz
działań rewitalizacyjnych.
Finansowanie ze środków UE – Wytyczne w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Perspektywa
finansowa 2014-2020.
Umowa Partnerstwa, przyjęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. zidentyfikowała gminy oraz
miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji jako jedne z pięciu obszarów strategicznej interwencji
wymagające kompleksowych, zintegrowanych działań społecznych, gospodarczych i przestrzennych.
Tym samym, fundusze unijne (zwłaszcza EFS i EFRR) będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł
finansowania działań rewitalizacyjnych w kwocie niemniejszej niż 25 mld zł. Środki te przewidziane są
głównie ramach regionalnych programów operacyjnych, a dodatkowo także w ramach programów
krajowych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
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Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją w ramach krajowych programów
operacyjnych.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
»

4iii

Wspieranie

efektywności

energetycznej,

inteligentnego

zarządzania

energią

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze, w tym w budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
»

4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności
dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

»

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

»

6iv (6e) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych
(w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania
działań służących zmniejszaniu hałasu

»

9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia,
promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych
i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności
lokalnych działań służących zmniejszaniu hałasu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
»

8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie
kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym
i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie
gwarancji dla młodzieży

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
»

2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci
internetowych oraz wspieranie nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej

»

2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, ekultury i e-zdrowia
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W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 możliwe będzie wsparcie
procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych.
Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji może mieć następujący charakter:
a. wsparcia procesu programowania rewitalizacji poprzez wsparcie procesu przygotowania
programów rewitalizacji jako podstawy prowadzenia rewitalizacji, w tym identyfikacji projektów
rewitalizacyjnych, które po spełnieniu warunków nałożonych przez programy operacyjne mogą
starać się o dofinasowanie lub preferencje w dofinasowaniu środkami UE;
b. wsparcia procesu przygotowywania do realizacji niektórych projektów rewitalizacyjnych ze
względu na ich znaczenie lub charakter.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
RPO WM 2014-2020 stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego. Specyfika Mazowsza wynika w znacznym stopniu ze stołecznego
charakteru regionu. Rola Warszawy, będącej stolicą państwa oraz gospodarczą lokomotywą kraju
warunkuje rozwój całego Mazowsza i stanowi siłę, która przekłada się na regionalną konkurencyjność.
Wsparcie skierowane na wzmacnianie konkurencyjności regionu powinno opierać się na
zrównoważonym rozwoju subregionów oraz zapewniać spójność terytorialną Mazowsza i wzrost
znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie. RPO WM 2014-2020 zakłada dalsze
podnoszenie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy oparty na przedsiębiorczości, chłonnym rynku
pracy, a także zrównoważonym rozwoju zasobów regionalnych. Jednocześnie podejmowane działania
mają kompleksowo przyczyniać się do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez
przedsięwzięcia na rzecz włączenia społecznego i edukacji mieszkańców Mazowsza oraz poprawy jakości
usług świadczonych przez administrację publiczną – regionalną i lokalną. Interwencje w regionie będą
podejmowane zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich w zakresie przewidzianym w RPO WM
2014-2020.
II.6.2 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych
Cel szczegółowy działania: Ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie
im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Celem tego procesu jest przeciwdziałanie marginalizacji
obszarów kryzysowych, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne i ekonomiczne
a degradacji ulega stan i zagospodarowanie przestrzeni. Efektem podjętych działań powinno być
nadanie obszarom zidentyfikowanym w programach rewitalizacji nowych funkcji, lub przywrócenie
poprzednich, w wyniku zaplanowanych i skoordynowanych działa interwencyjnych i naprawczych.
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Typy projektów:



rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji
społecznej i gospodarczej:

Interwencja ma na celu zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich i wiejskich
(rynków, placów, skwerów, także z terenami zielonymi), wokół których można koncentrować działalność
gospodarczą szczególnie o charakterze usługowo-handlowym, sprzedaży produktów regionalnych
w tradycyjny sposób bezpośrednio od producentów, pozwalających na poprawę warunków pracy
i utworzenie nowych miejsc pracy, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz
miejsc dla przedsiębiorstw społecznych. Ponadto, zintegrowane przedsięwzięcia polegające na
renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele
gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (ze szczególnym
naciskiem na poprawę efektywności energetycznej).



odnowa tkanki mieszkaniowej:

Wsparciem zostanie objęta tkanka mieszkaniowa w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

13.2. Plan finansowy
Poniższe tabele zawierają szacowane wartości projektów z obu list: głównej i uzupełniającej wraz ze
wskazaniem źródeł finansowania. Łączna szacowana wartość głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
to 31 400 000 PLN, natomiast przedsięwzięć uzupełniających – 800 000 PLN.
Tabela 6 Indykatywne ramy finansowe głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Lp.

Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacowana
wartość
projektu
[PLN]

Termin
realizacji

1

Odnowa „Zieleniaka”

Podobszar 1 –
Centrum

1 300 000

2016-2023

2

Odnowa dworca PKS
wraz z placem
autobusowym i
peronami

Podobszar 1 –
Centrum

1 200 000

2016-2023

3

Przemiana centrum
miasta

Podobszar 1 –
Centrum

1 000 000

2016-2023

Źródła
finansowania
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
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4

Odnowa skweru
Solidarności

Podobszar 1 –
Centrum

1 000 000

2016-2023

5

Odnowa skweru
Piłsudskiego

Podobszar 1 –
Centrum

500 000

2016-2023

6

Remont budynku
Urzędu Miasta
Garwolin

Podobszar 1 –
Centrum

2 000 000

2016-2023

7

Ożywienie terenów
przy ul. Targowej

Podobszar 2 – ul.
Targowa i
Wyszyńskiego

2 500 000

2016-2023

8

Inkubator
przedsiębiorczości

Podobszar 2 – ul.
Targowa i
Wyszyńskiego

3 000 000

2016-2023

9

Zagospodarowanie
parku Sulbiny

Podobszar 3 –
Teren Szpitala
Powiatowego

500 000

2016-2023

10

Renowacja bazy PKS

Podobszar 4 –
Koszary i baza PKS

1 000 000

2016-2023

11

Poprawa jakości
przestrzeni wspólnej
na terenie koszar
wojskowych

Podobszar 4 –
Koszary i baza PKS

500 000

2016-2023

12

Ożywianie terenu
zielonego „Płuca
Miasta Garwolina”

Podobszar 5 –
Płuca Miasta
Garwolina

500 000

2016-2023

13

Renowacja boiska na
Działkach

Podobszar 6 –
Działki

200 000

2016-2023

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
3.1 Poprawa
rozwoju MŚP na
Mazowszu, Budżet
Miasta
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
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14

Aktywizacja
mieszkańców Działek

Podobszar 6 –
Działki

50 000

2016-2023

15

Przestrzeń
wypoczynkowosportowo-kulturalna

Podobszar 7 –
Romanówka i
Korczaka

100 000

2016-2023

16

Zielone i estetyczne
podwórka

Podobszar 7 –
Romanówka i
Korczaka

50 000

2016-2023

17

Remont Dworu
Zawady

Podobszar 8 –
Zawady

3 000 000

2016-2023

18

Remont budynku
wspólnoty
mieszkaniowej

Podobszar 9 –
Kościuszki

500 000

2016-2023

19

Zagospodarowanie
skweru przy ul.
Kościuszki

Podobszar 9 –
Kościuszki

1 000 000

2016-2023

Aktywizacja
społeczności

Podobszar 2 –
Targowa i
Wyszyńskiego
Podobszar 6 – Działki
Podobszar 7 –
Romanówka i
Korczaka
Podobszar 9 –
Kościuszki

50 000

2016-2023

20

zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
9.1. Aktywizacja
społecznozawodowa osób
wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
9.1. Aktywizacja
społecznozawodowa osób
wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu/
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
5.3 Dziedzictwo
kulturowe, środki
zewnętrzne, Budżet
Miasta
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
9.1. Aktywizacja
społecznozawodowa osób
wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu/ RPO
WM 8.2 Aktywizacja
zawodowa osób
nieaktywnych
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21

Aktywizacja
zawodowa

Podobszar 7 –
Romanówka i
Korczaka
Podobszar 9 –
Kościuszki

22

Inkubator
przedsiębiorczości
społecznej

Podobszar 9 –
Kościuszki

23

24

Modernizacja
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych wraz z
remontem części
wspólnych oraz
terenu przyległego do
budynku
Uporządkowanie
terenu wokół
mieszkalnych
budynków
wielorodzinnych

Podobszar 1 –
Centrum
Podobszar 4 –
Koszary i Baza PKS

50 000

2016-2023

3 000 000

2016-2023

8 000 000

2016-2023

Podobszar 6 –
Kościuszki

150 000

2016-2023

25

Siłownia na wolnym
powietrzu

Podobszar 1 –
Centrum

100 000

2016-2023

26

Remont i
upublicznienie
budynku po dawnej
harcówce

Podobszar 4 –
Koszary i Baza PKS

150 000

2016-2023

zawodowo, Budżet
Miasta, środki
zewnętrzne
RPO WM 8.2
Aktywizacja
zawodowa osób
nieaktywnych
zawodowo/ RPO
WM 9.3 Rozwój
ekonomii
społecznej, Budżet
Miasta, środki
zewnętrzne
RPO WM 8.2
Aktywizacja
zawodowa osób
nieaktywnych
zawodowo/ RPO
WM 9.3 Rozwój
ekonomii
społecznej, Budżet
Miasta, środki
zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne
RPO WM Działanie
6.2 Rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
środki zewnętrzne

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
Tabela 7 Indykatywne ramy finansowe pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Lp.

Nazwa projektu

Lokalizacja

27

Opieka nad dziećmi
do lat 3

Podobszar 6 – Działki
Podobszar 9 –
Kościuszki

Szacowana
wartość
projektu [PLN]
500 000

Termin
realizacji

Źródła
finansowania

2016-2023

RPO WM
Działanie 10.1
Kształcenie i
rozwój dzieci i
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28

29

30

31

Podobszar 4 – Koszary
i baza PKS
Podobszar 7 –
Romanówka i
Korczaka
Podobszar 9 –
Kościuszki

50 000

2016-2023

50 000

2016-2023

Aktywny czas wolny

Podobszar 6 – Działki
Podobszar 7 –
Romanówka i
Korczaka
Podobszar 9 –
Kościuszki

100 000

2016-2023

Estetyzacja przestrzeni

Podobszar 1 –
Centrum
Podobszar 9 –
Kościuszki
Podobszar 11 –
Targowa

100 000

2016-2023

Integracja rodzin

Bank czasu

Podobszar 1 –
Centrum
Podobszar 7 –

młodzieży,
Budżet Miasta,
środki
zewnętrzne
RPO WM
Działanie 9.1.
Aktywizacja
społecznozawodowa osób
wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu,
Budżet Miasta,
środki
zewnętrzne
RPO WM
Działanie 9.1.
Aktywizacja
społecznozawodowa osób
wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu,
Budżet Miasta,
środki
zewnętrzne
RPO WM
Działanie 9.1.
Aktywizacja
społecznozawodowa osób
wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu,
Budżet Miasta,
środki
zewnętrzne
RPO WM
Działanie 9.1.
Aktywizacja
społecznozawodowa osób
wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu,
Budżet Miasta,
środki
zewnętrzne

Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
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14.

Partycypacja społeczna

Istotnym aspektem rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Aktywowanie i udział mieszkańców oraz
włączenie, organizacja i formowanie miejscowej sieci interesariuszy w danym obszarze są warunkami
koniecznymi powodzenia długofalowego rozwoju obszarów kryzysowych oraz wyprowadzenia ich
z tego stanu.
Partycypacja społeczna prowadzona w ramach niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmuje
przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób, który zapewni aktywny udział mieszkańców
miasta i pozostałych interesariuszy.
Działania partycypacyjne, które mają za zadanie włączyć społeczność lokalną w tworzenie Programu,
w szczególności polegają na:


poznaniu oczekiwań i potrzeb interesariuszy, a także dążeniu do spójności planowanych działań
z tymi potrzebami i oczekiwaniami;



prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, skierowanych do
interesariuszy, w tym o celach, zasadach i procesie przebiegu rewitalizacji – obejmuje działania
informacyjne Urzędu Miasta Garwolin za pośrednictwem m.in. strony internetowej;



inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań, których zadaniem jest rozwijanie dialogu
pomiędzy interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji – m.in. zalecane powołanie
Zespołu Rewitalizacji;



zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji –
poprzez konsultację diagnozy, zadań i całego dokumentu;



wspieraniu inicjatyw mających na celu zwiększanie udziału interesariuszy w przygotowaniu
i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji – poprzez konsultację diagnozy, zadań i całego
dokumentu, a także okresowe konsultacje nowych zadań;



zapewnieniu w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie rewitalizacji możliwości wypowiedzenia
się przez interesariuszy – poprzez okresowe konsultacje nowych zadań.

Formami konsultacji społecznych, które przewidziano dla niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji
są w szczególności:
1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej), a także formularzy zgłaszania uwag
zamieszczonych na stronie Urzędu oraz BIP;
2) spotkanie z mieszkańcami połączone ze zbieraniem uwag ustnych.
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Ponadto, sugerowanym sposobem mającym na celu włączenie mieszkańców i interesariuszy w działania
rewitalizacyjne jest powołanie Zespołu Rewitalizacji. Zespół ten stanowiłby międzysektorowe forum
współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta w sprawach dotyczących przygotowania,
prowadzenia i oceny rewitalizacji.

14.1. Wnioski
W ramach opracowywania niniejszego dokumentu przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców
dotyczącą jakości życia w mieście oraz aktualnych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy
Garwolina.
Ponad 90% respondentów stanowiło grupę mieszkańców Garwolina, pozostała część deklarowała, że
jest zatrudniona lub uczy się na terenie miasta, a niewielki procent badanych prowadzi działalność
gospodarczą w Garwolinie.
Najliczniejsza grupa badanych deklarowała, że zamieszkuje centrum miasta – aż 21,3%, 11,3%
zamieszkuje okręg Romanówka i Korczaka, niecałe 10% ul. Targową. Poniżej 10% plasowała się reszta
ulic na terenie miasta, przy czym należy jeszcze wyróżnić aktywność mieszkańców ulicy Kościuszki
(7,1%).
Respondenci oceniali aspekty funkcjonowania miasta Garwolina, wpływające na warunki życia w mieście
pod kątem skali problemu. Aspekty problemowe, na które mieszkańcy zwrócili szczególną uwagę,
wskazując je najczęściej obejmują:
»

Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie),

»

Ubóstwo,

»

Sytuację na rynku pracy,

»

Poziom inwestycji gospodarczych realizowanych w mieście,

»

Wykorzystywanie potencjału turystycznego miasta,

»

Promocję miasta,

»

Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,

»

Integrację lokalnej społeczności.

Analogicznie najczęściej wskazywane problemy na terenie Garwolina obejmują:
»

Świadomość ekologiczną mieszkańców,

»

Estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej,

»

Stan techniczny zabudowy mieszkaniowej,
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»

Stan infrastruktury komunikacyjnej (drogi, chodniki, parkingi, połączenia komunikacyjne).

Pytano również o oczekiwania respondentów. Zadano pytanie: „Jakie, według Pani/Pana, efekty
powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji w mieście Garwolin?”.
Najwięcej odpowiedzi, bo aż 48% oczekuje pozyskania dużych inwestorów na terenie miasta. Kolejno
oczekiwania mieszkańców padają na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, rozwój
przedsiębiorczości, poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej, redukcję poziomu ubóstwa i patologii
społecznych, zwiększenia integracji mieszkańców i pobudzenia aktywności lokalnej, a także rozszerzenia
bazy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej.
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15.

System wdrażania LPR

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem, który określa cele i plany działań na kilka lat, dlatego
ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji jego założeń jest skuteczny i zintegrowany
system wdrażania. Pierwszym etapem wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolin
będzie przyjęcie Programu stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie. Zgodnie z ustawą z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
projekt niniejszego dokumentu powinien zostać skonsultowany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w celu ustalenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Wśród struktur organizacyjnych, które biorą udział w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji,
wymienić należy dwa typy podmiotów:
»

podmioty wykonawcze - jednostki realizujące poszczególne zadania,

»

podmioty zarządzające - jednostki nadzorujące oraz koordynujące wdrożenie programu, a przy
tym prowadzące monitoring i ocenę programu.

zasady
wdrażania

partycypacja
społeczna

aktualizacja

mechanizm
zarządzania

plan
finansowy

Rysunek 21. System wdrażania LPR Miasta Garwolin.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

101 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLIN
Aby sprawnie koordynować i zarządzać procesem rewitalizacji w Garwolinie zaleca się powołanie do
funkcjonowania Zespołu Rewitalizacji w ramach struktur Urzędu Miasta Garwolin. Jednostka ta byłaby
odpowiedzialna za:


zorganizowanie systemu sterowania i zarządzania procesem,



koordynację wdrażania poszczególnych zadań w całym okresie realizacji LPR,



prowadzenie akcji promocyjnej rewitalizacji,



składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie środków
w budżecie miasta,



stworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających współpracę pomiędzy partnerami
Lokalnego Programu Rewitalizacji,



gromadzenie informacji koniecznych do monitoringu i ewaluacji celów dokumentu,



opracowanie systemu monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Ponadto, w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji należy monitorować zgodność jego
realizacji z dokumentami w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:
a) ewentualnych konieczności zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta,
b) ewentualnych konieczności zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zalecany skład Zespołu Rewitalizacji może obejmować następujące osoby:
 Referenci/Inspektorzy ds. Rewitalizacji – reprezentanci Urzędu Miasta,
 Reprezentanci lokalnych stowarzyszeń, mieszkańców miasta,
 Doradcy ds. Rewitalizacji – reprezentanci wybrani z Urzędu Miasta, przedstawiciele JST.
Tak zarysowana struktura organizacyjna systemu zarządzania programem rewitalizacji umożliwiłaby
angażowanie wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji.
Za wdrażanie poszczególnych projektów odpowiedzialne będą jednak przede wszystkim podmioty
realizujące je. W przypadku projektów własnych Miasta Garwolin, przygotowanie i wdrożenie projektu
spoczywać będzie na pracownikach odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
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16.

Zarządzanie, monitoring i ewaluacja

Proces monitorowania LPR jest jednym z kluczowych elementów procesu zarządzania Lokalnym
Programem Rewitalizacji. Celem monitoringu jest prawidłowa i efektywna realizacja założeń Lokalnego
Programu Rewitalizacji, dostarczenie informacji na temat rzeczowego i finansowego stopnia
zrealizowania projektów rewitalizacyjnych oraz ocenę tego procesu, a także określenie występujących
trudności lub niezgodności.
Monitoring realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzony w wydziałach Urzędu Miasta
Garwolin w zakresie realizacji poszczególnych projektów, natomiast monitoring całości procesu
znalazłby się w obowiązkach Zespołu Rewitalizacji w przypadku jego powołania. Do jego zadań należałby
bieżący monitoring, polegający na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych
i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów oraz realizacji całego Programu, a także
sprawdzanie czy wdrażane projekty są zgodne z wcześniejszymi celami i założeniami Programu. Ponadto
jednostka ta będzie również odpowiedzialna za:


na wniosek Rady Miasta sporządzanie raportu z realizacji dokumentu, a następnie
przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej na sesji,



opublikowanie opracowanych wyników sprawozdań na stronie internetowej Urzędu.

Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Garwolinie będzie polegało na monitorowaniu
wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitorowanie powinno obejmować następujące
etapy: zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych, opisując postęp i efekty realizowanego
działania. Monitoring rzeczowy będzie polegał na pozyskiwaniu informacji o postępach w realizacji
zaplanowanych działań, przedstawi efekty realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także zapewnieni
zgodność z założeniami Programu. Monitoring finansowy umożliwi kontrolę nad finansowymi aspektami
inwestycji, będzie podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Ponadto monitoring
finansowy będzie oferował pomoc partnerom uczestniczącym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji
dotyczących możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Zaleca się co
najmniej raz w roku przeprowadzać monitoring społeczny nad przebiegiem działań rewitalizacyjnych.
Stopień wdrażania oraz postępy w realizacji konkretnych projektów powinny być monitorowane
za pomocą karty monitoringowej projektu. Przedstawiony poniżej wzór karty oceny projektów powinien
zostać wypełniony przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu realizacji projektu. Dzięki
takim kartom możliwe będzie monitorowanie rezultatu z perspektywy pojedynczej inwestycji, co
umożliwi opisanie i porównanie efektów w sposób przejrzysty i jednoznaczny. Posiadając karty
monitoringu projektów już zrealizowanych inwestycji, będzie możliwa ocena ich skuteczności. Ponadto
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można będzie oszacować zagrożenia oraz szanse inwestycji o podobnym charakterze. Wszystko to
w następnych latach procesu rewitalizacji będzie stanowić doskonały punkt odniesienia do
przeprowadzenia monitoringu.

Tabela 8. Wzór karty monitoringu projektu LPR

Nazwa projektu
Opis realizowanych zadań w roku
sprawozdawczym
Podmiot realizujący projekt
Partnerzy realizacji projektu
uczestniczący w zadaniach w danym
roku
Data rozpoczęcia realizacji:
Data zakończenia realizacji:
Planowane nakłady finansowe na
realizację projektu w trakcie roku
Całkowite poniesione nakłady
finansowe na realizację projektu:
Możliwe ryzyka dalszej realizacji
projektu
Propozycje działań minimalizujących
ryzyka

własne

zewnętrzne

Źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.

Wskazane jest, by ocena wszystkich projektów i zadań rewitalizacyjnych była dokonana przy
współudziale wszystkich interesariuszy rewitalizacji, a także w oparciu o przygotowanie końcowej,
kompleksowej oceny efektów realizacji, która będzie brała pod uwagę 5 kryteriów ewaluacyjnych:
SKUTECZNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele dokumentu
opracowane na etapie planowania,
EFEKTYWNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych
efektów, czyli określić poziom „ekonomiczności” zrealizowanych projektów,
UŻYTECZNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić do jakiego stopnia oddziaływanie Programu
odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej,
TRAFNOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić do jakiego stopnia cele określone w Programie
odpowiadają potrzebom wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego,
TRWAŁOŚĆ – kryterium, które pozwala ocenić w jakim stopniu pozytywne zmiany wywołane
oddziaływaniem Programu będą nadal widoczne po zakończeniu jego realizacji.
Zgodnie z metodyką badania efektów wdrażania stosowaną przy tworzeniu dokumentów o charakterze
strategicznym oraz programowym, wyróżniono wskaźniki, które będą mierzone za pomocą konkretnych
wartości.
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Tabela 9. Wskaźniki monitoringu LPR

WSKAŹNIKI
Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych
Liczba wyremontowanych budynków mieszkalnych
Liczba wyremontowanych budynków użyteczności publicznej
Powierzchnia zrewitalizowanych terenów rekreacyjno-sportowych
Powierzchnia nowych i zmodernizowanych miejsc aktywnego
wypoczynku i rekreacji
Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych
przedsiębiorstw na 100 mieszkańców)
Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Liczba organizacji pozarządowych
Liczba osób objętych pomocą MOPS
Liczba obiektów bez barier dla osób niepełnosprawnych
Liczba wniosków złożonych w ramach inicjatyw lokalnych
Powierzchnia elewacji budynków oczyszczonych z reklam oraz o
uporządkowanym systemie informacji
Liczba organizowanych wydarzeń sportowych, kulturalnych
Liczba uczestników organizowanych wydarzeń
Liczba użytkowników zmodernizowanych przestrzeni publicznych
Powierzchnia utworzonych ogrodów społecznych i zieleńców
Liczba podmiotów korzystających ze wsparcia inkubatora
przedsiębiorczości społecznej

ha
szt.
szt.
ha

Realizacja celu
szczegółowego
I, II, III, IV
III
III
IV

ha

IV

szt.

II

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

II
II
I
I
I
I

m2

III

szt
szt
szt
m2

I, IV
I
I
I, II

szt

I, II

JEDNOSTKA

Źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.
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Wykres 3 Struktura wiekowa mieszkańców Garwolina. ......................................................................... 16
Wykres 4 Powody przyznania pomocy społecznej rodzinom miasta Garwolin przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. ............................................................................................................................... 23
Wykres 5 Struktura świadczeń przyznawanych rodzinom przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Garwolinie.............................................................................................................................................. 24
Wykres 6. Liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń w poszczególnych rejonach Garwolina. ....... 27
Wykres 7. Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców. ........................................................... 28
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20.

Załączniki

»

Załącznik 1: Podobszar rewitalizacji 1: Centrum (obrys z uwzględnieniem działek w skali 1:5000)

»

Załącznik 2: Podobszar rewitalizacji 2: ul. Targowa i Wyszyńskiego (obrys z uwzględnieniem działek
w skali 1:5000)

»

Załącznik 3: Podobszar rewitalizacji 3: Teren Szpitala Powiatowego (obrys z uwzględnieniem działek
w skali 1:5000)

»

Załącznik 4: Podobszar rewitalizacji 4: Koszary i baza PKS (obrys z uwzględnieniem działek w skali
1:5000

»

Załącznik 5: Podobszar rewitalizacji 5: Płuca Miasta Garwolina (obrys z uwzględnieniem działek
w skali 1:5000)

»

Załącznik 6: Podobszar rewitalizacji 6: Działki (obrys z uwzględnieniem działek w skali 1:3000)

»

Załącznik 7: Podobszar rewitalizacji 7: Romanówka i Korczaka (obrys z uwzględnieniem działek
w skali 1:5000)

»

Załącznik 8: Podobszar rewitalizacji 8: Zawady (obrys z uwzględnieniem działek w skali 1:5000)

»

Załącznik 9: Podobszar rewitalizacji 9: Kościuszki (obrys z uwzględnieniem działek w skali 1:5000)

»

Załącznik 10: Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (obrys z uwzględnieniem działek w skali
1:40 000)
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