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Wstęp 

 

 Rewitalizacja stanowi odpowiedź na szereg zjawisk kryzysowych występujących  

na obszarach gmin, takich jak degradacja techniczna oraz narastające problemy w sferach 

społecznej i gospodarczej. W związku z tym niezbędne jest planowanie i realizacja 

kompleksowych projektów rewitalizacyjnych odpowiadających na zidentyfikowane problemy 

oraz potencjały danego obszaru zdegradowanego, a także wynikającą z nich skalę i charakter 

potrzeb rewitalizacyjnych w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej i środowiskowej. 

 Na potrzeby prowadzenia procesu rewitalizacji współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: „kompleksowy proces wyprowadzania  

ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane 

wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno- 

-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności 

lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone  

w sposób zaplanowany oraz zintegrowany (…). Rewitalizacja zakłada optymalne 

wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych 

potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez 

interesariuszy tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością”1.  

 Podstawowym narzędziem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji 

działań rewitalizacyjnych jest program rewitalizacji, który jest inicjowany, sporządzany oraz 

uchwalany przez Radę Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Jest to „wieloletni 

program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub 

technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący 

narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 

rewitalizacji”2.  

 Dokument obejmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów 

współfinansowanych ze środków UE oraz innych publicznych lub prywatnych), ponieważ tylko 

taka różnorodna konstrukcja warunkuje osiągnięcie efektów. 

                                                           
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Minister Rozwoju, 

Warszawa, 02.08.2016, s. 5–6. 
2 jw., s. 7–8. 
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 Objęcie danego obszaru zdegradowanego Programem Rewitalizacji będzie stanowiło 

podstawę wspierania go poprzez instrumenty i narzędzia dedykowane rewitalizacji (programy 

unijne oraz krajowe) lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach  

i działaniach sektorowych. 

 Program Rewitalizacji dla Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 (PR) stanowi spójny 

dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru 

zdegradowanego mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy poprzez przedsięwzięcia 

kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, 

techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób 

zaplanowany i zintegrowany. 

 Niniejszy dokument opracowany został zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014–2020, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.). 

 Dokument składa się z czterech zasadniczych części, a mianowicie: części 

wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej, programowej oraz wdrożeniowej. 

 Część wprowadzająca zawiera ogólne informacje dotyczące metodologii opracowania 

dokumentu, a także jego uwarunkowania zewnętrzne, tj. strategiczno-programowe, wskazujące 

na powiązanie rewitalizacji z całościową wizją rozwoju gminy. 

 Część diagnostyczno-analityczna obejmuje metodologię delimitacji obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz określenie ich zasięgów przestrzennych poprzez 

wskazanie przebiegu granic na terenie gminy. Ponadto zawiera szczegółową diagnozę 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej wraz ze skwantyfikowanymi danymi i ich analizą  

w celu przedstawienia skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych. 

 Część programowa przedstawia najważniejsze założenia procesu rewitalizacji  

na wyznaczonym obszarze Gminy Rytwiany, tj. wizję wyprowadzenia go ze stanu 

kryzysowego (planowany efekt), cele rewitalizacji wraz z kierunkami działań mającymi na celu 

eliminację lub ograniczenie zidentyfikowanych negatywnych zjawisk i wykorzystanie 

potencjałów lokalnych. Ponadto zostały tutaj zawarte podstawowe (główne) oraz uzupełniające 

(komplementarne) projekty rewitalizacyjne powiązane ze sobą i wspólnie oddziałujące na 

obszar rewitalizacji. Ważnym elementem są również szacunkowe ramy finansowe dokumentu 

wraz ze wskazaniem różnych źródeł ich finansowania. 
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 Część wdrożeniowa składa się z systemu realizacji (wdrażania) dokumentu, a także 

systemu monitoringu, oceny i wprowadzania zmian do Programu w reakcji na zmiany  

w otoczeniu. Ponadto w niniejszej części zawarte zostały mechanizmy włączenia mieszkańców, 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i innych podmiotów oraz 

grup nieformalnych aktywnych na terenie gminy na każdym etapie procesu rewitalizacji,  

tj. diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Ostatnim 

elementem jest opis przebiegu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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I. Część wprowadzająca 

1. Metodologia prac nad dokumentem 

 

 Metodologię sporządzenia Programu Rewitalizacji warunkowały przede wszystkim 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),  

a także obowiązujące Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014–2020, wydane przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku. 

 Dokument opracowany został z wykorzystaniem modelu ekspercko-partycypacyjnego, 

polegającego na możliwie szerokim udziale wszystkich interesariuszy we wszystkich etapach 

prac, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych, odpowiadających między 

innymi za zorganizowanie procesu konsultacji społecznych oraz przygotowanie końcowej 

wersji dokumentu. Na wybór takiego podejścia decydujący wpływ miała idea rewitalizacji,  

w której kluczową rolę odgrywa realizacja zasady partnerstwa i partycypacji społecznej. 

 Metodologia prac obejmowała dwie zasadnicze części (podzielone na poszczególne 

etapy), składające się na efekt końcowy w postaci dokumentu Program Rewitalizacji Gminy 

Rytwiany na lata 2016–2023, a mianowicie: 

1. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy  

– obejmowało następujące etapy: 

1) podjęcie na sesji przez Radę Gminy Rytwiany Uchwały Nr XVI/92/2016 z dnia  

30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji 

Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 oraz zamieszczenie obwieszczenia w tej sprawie 

na stronie internetowej gminy w zakładce „Program Rewitalizacji Gminy 

Rytwiany”; 

2) zgromadzenie danych statystycznych do diagnozy w podziale na ustalone jednostki 

referencyjne gminy (sołectwa gminy) we wszystkich sferach: społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej zarówno 

z Urzędu Gminy, jak i instytucji zewnętrznych; 

3) wykonanie wielokryterialnej analizy przestrzennej ustalonych wskaźników oraz 

opracowanie diagnozy gminy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji wraz z mapami poglądowymi koncentracji problemów  

we wszystkich ww. sferach; 

4) przeprowadzenie w dniach od 28.07–29.08.2016 r. konsultacji społecznych 

dokumentu Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
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rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany wraz z mapami przedstawiającymi granice 

ww. obszarów. 

2. Opracowanie Programu Rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem procesu Strategicznej 

Oceny Oddziaływania na Środowisko – obejmowało następujące etapy: 

1) powołanie Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31.03.2016 r. 

Zespołu ds. Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023; 

2) przeprowadzenie różnorodnych form partycypacji społecznej służących wspólnemu 

wypracowaniu przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji głównych założeń 

dokumentu (wizji, celów, kierunków działań), a także „zbudowaniu” bazy 

planowanych do realizacji projektów (w tym partnerskich), mających na celu 

wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego; 

3) opracowanie i przeprowadzenie konsultacji projektu dokumentu z Zespołem  

ds. rewitalizacji; 

4) opracowanie i przeprowadzenie zewnętrznych konsultacji społecznych projektu 

dokumentu; 

5) wystąpienie z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Kielcach (RDOŚ) o uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 47 i 49 Ustawy 

 z dnia 3 października 2008 r. 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 późn. zm.) wraz  

z uzyskaniem stanowiska ww. instytucji; 

6) przekazanie i uchwalenie projektu dokumentu na sesji przez Radę Gminy Rytwiany. 

 

 Szczegółowy opis działań partycypacyjnych przeprowadzonych na poszczególnych 

etapach prac przedstawiono w części IV niniejszego dokumentu, w rozdziale Mechanizmy 

włączenia różnych grup interesariuszy w proces rewitalizacji. 

 Dokument powstał w wyniku prac przedstawicieli samorządu, instytucji publicznych 

oraz kluczowych dla rozwoju gminy partnerów z sektorów społecznego i gospodarczego przy 

współudziale (w postaci wsparcia merytorycznego) ekspertów i specjalistów zewnętrznych,  

a także mieszkańców wyznaczonego obszaru, jako głównych interesariuszy procesu 

rewitalizacji.  
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2. Powiązanie Programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

 

 Program Rewitalizacji odnosząc się w swych założeniach do określonych problemów 

społecznych mieszkańców na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, realizuje założenia innych 

dokumentów strategicznych i planistycznych na szczeblu lokalnym (stanowiąc istotny element 

całościowej wizji rozwoju gminy), a także założenia dokumentów regulujących działania  

w przedmiotowym obszarze na szczeblu subregionalnym, regionalnym, krajowym oraz 

europejskim. W związku z tym komplementarność z celami, działaniami czy priorytetami 

innych dokumentów wpływa na skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji. 

Zestawienie dokumentów wraz z nawiązaniem do ich założeń przedstawiono  

w tabeli 1. 

Tabela 1 Nawiązanie Programu Rewitalizacji do dokumentów strategicznych i planistycznych 

Lp. Nazwa dokumentu 
Nawiązanie PR do zapisów dokumentów  

strategicznego i/lub planistycznego3 

POZIOM EUROPEJSKI 

1. 

Europa 2020. 

Strategia na rzecz 

inteligentnego  

i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu 

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. 

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. 

POZIOM KRAJOWY 

2. 

Polska 2030.  

Trzecia fala 

nowoczesności. 

Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju 

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:  

Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna: Cel 3 Poprawa 

dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki; 

Kapitał Ludzki: Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost 

zatrudnienia i stworzenie „workfare state”; 

Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój 

regionalny: Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 

równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania 

potencjałów regionalnych; 

Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny:  

Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

                                                           
3 Zapis założeń dokumentów przytoczono w niezmienionej formie. 
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3. 
Strategia Rozwoju  

Kraju 2020 

Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, Cel 3 Wzmocnienie 

warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 

obywateli, kierunek interwencji: rozwój kapitału społecznego. 

Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, Cel 4 Rozwój kapitału 

ludzkiego, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności zawodowej oraz 

poprawa jakości kapitału ludzkiego. 

Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna, Cel 1 Integracja 

społeczna, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej zagrożonych. 

4. 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego  

2010–2020: Regiony, 

Miasta, Obszary wiejskie 

Cel główny: 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”). 

5. 

Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej  

do roku 2020 

Dokument służy osiągnięciu celu głównego i strategicznych kierunków 

działań dla Polski Wschodniej: Zasoby pracy i jakość kapitału ludzkiego  

– Przeciwdziałanie wykluczeniu na makroregionalnym rynku pracy; 

Wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki opartej  

na wiedzy. 

POZIOM REGIONALNY 

6. 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

do roku 2020 

Wizja Strategii: Świętokrzyskie – region zasobny w kapitał i gotowy  

na wyzwania. 

Misja Strategii: pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i 

innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia 

niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia 

mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska. 

Cel strategiczny 1. Koncentracja na poprawie Infrastruktury regionalnej. 

1.2 Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost 

kapitału społecznego, wsparcie zatrudnienia i wyższa jakość życia  

w Regionie. 

1.3 Rozwój harmonijny i ład przestrzenny czyli nie zapominajmy o tym  

co już jest. 

Cel strategiczny 3. Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy  

dla innowacyjnej gospodarki. 

3.1 Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni  

i wykształceni ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości. 

Cel strategiczny 5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 

5.1 Rozwój usług publicznych. 

5.3 Rozwój funkcji pozarolniczych. 

Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju 

regionu. 

6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie 

szkodzić jednocześnie środowisku i gospodarce. 

6.4 Ochrona cennych zasobów przyrodniczych. 

7. 

Strategia Polityki 

Społecznej Województwa 

Świętokrzyskiego  

na lata 2012–2020 

Misją Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego jest 

włączenie wszystkich mieszkańców, rodzin i podmiotów województwa do 

działań na rzecz trwałego rozwoju, poprawy jakości życia, zmniejszenia 

skali problemów społecznych, a także ich łagodzenia. 

Cele rewitalizacji są spójne w szczególności z następującymi elementami 
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struktury celów Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2012–2020: 

1. Cel strategiczny: Minimalizacja obszarów wykluczenia społecznego. 

2. Cel strategiczny: Kompleksowe działania na rzecz integracji społecznej 

oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych.  

3. Cel strategiczny: Efektywny system polityki społecznej.  

5. Cel strategiczny: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. 

8. 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

Cel generalny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego: Kształtowanie zrównoważonej, harmonijnej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej województwa świętokrzyskiego, sprzyjającej 

poprawie atrakcyjności i spójności terytorialnej regionu oraz 

efektywnemu wykorzystaniu jego potencjałów rozwoju,  

przy jednoczesnym wsparciu dla rozwiązań innowacyjnych i przyjaznych 

środowisku przyrodniczemu. 

Cel warunkujący 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności 

przestrzeni gospodarczej województwa w tym szczególnie miast z myślą  

o wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwoju i dostosowaniu tej 

przestrzeni do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

Priorytety polityki przestrzennej: Kształtowanie warunków 

przestrzennych do dywersyfikacji przedsiębiorczości, rozwoju sektora 

MSP oraz utrwalania specjalizacji gospodarczej.  

Cel warunkujący 2. Formowanie policentrycznego układu osadnictwa  

i powiązań funkcjonalnych sieci miast, rozwijanych w ramach 

harmonijnych struktur obszarowych z jednoczesnym wsparciem procesów 

metropolizacji i działań służących wzmocnieniu więzi województwa  

z krajową i europejską przestrzenią gospodarczą.  

Priorytety polityki przestrzennej: Poprawa jakości życia mieszkańców 

drogą zwiększania dostępności do rynków pracy i wyżej zorganizowanych 

usług, zwłaszcza na obszarach niedosłużonych.  

Cel warunkujący 3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 

zasobów ludzkich oraz integracji rynków pracy. 

Priorytety polityki przestrzennej: Wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich oraz małych miast z jednoczesnym tworzeniem warunków  

do intensyfikacji rolnictwa, zwłaszcza na obszarach najlepszych gleb; 

Poprawa dostępności do rynków pracy oraz systemu szkolnictwa 

zawodowego wraz z dostosowaniem tych funkcji do charakteru i specyfiki 

struktur osadniczych; Sprzyjanie rozbudowie istniejących oraz 

powstawaniu nowych segmentów rynku pracy, zwłaszcza w małych 

miastach i na obszarach wiejskich; Kształtowanie optymalnych relacji: 

mieszkanie – usługi – praca – rekreacja i wypoczynek, w różnych skalach 

obszarowych. 

Cel warunkujący 4. Ochrona i racjonalne zagospodarowanie zasobów 

przyrodniczych i dóbr kultury, zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. 

Priorytety polityki przestrzennej: Przywracanie równowagi przyrodniczej 

na obszarach zdegradowanych; Rozwój komunalnej infrastruktury 

ochrony środowiska; Minimalizacja zagrożenia hałasem w miastach  

i w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów; Ochrona 

zasobów dziedzictwa kulturowego oraz racjonalne wkomponowanie 

zabytków w przestrzeń turystyczną. 



Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 

12 

Cel warunkujący 5. Kształtowanie systemów infrastruktury technicznej  

i społecznej w aspekcie poprawy dostępności i spójności przestrzennej  

oraz osiągnięcia wysokiego standardu świadczenia usług.  

Priorytet polityki przestrzennej: Zapewnienie wysokiego standardu 

dostępności do usług publicznych we wszystkich skalach obszarowych. 

Cel warunkujący 7. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Priorytet polityki przestrzennej: Preferencje dla regeneracji zabudowy,  

powtórnego zagospodarowania terenów. 

POZIOM SUBREGIONALNY 

9. 

Strategia Rozwoju 

Powiatu Staszowskiego  

na lata 2016–2025 

Wizja Strategii: Ziemia Staszowska w nurcie europejskich przemian 

technologicznych i społecznych. 

Cel generalny strategii: Tworzenie optymalnych warunków 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu. 

Cel strategiczny 1. Wyzwalanie inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości 

i rozwoju gospodarczego powiatu oraz przeciwdziałanie bezrobociu.  

Cel operacyjny 1.1. Tworzenie korzystnych warunków inwestowania  

w oparciu o potencjał energetyczny powiatu, z zachowaniem ulg  

i preferencji. Promocja obszarów inwestycyjnych, pozyskiwanie 

inwestorów. 

Cel operacyjny 1.2. Rozwój działalności gospodarczej w różnych formach 

organizacyjnych i prawnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym 

oraz w formie podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenie pracowników 

administracji i pedagogów. 

Cel operacyjny 1.3. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych o znaczeniu 

ponadregionalnym, w tym we współpracy ze Strefami Ekonomicznymi. 

Cel operacyjny 1.4. Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu. 

Wsparcie nowo powstających firm, transferu technologii oraz usług 

finansowych. Tworzenie Inkubatorów Przedsiębiorczości. 

Cel operacyjny 1.5. Inwestycje w oparciu o fundusze unijne na rozwój  

i nowe technologie, w tym na produkcję energii odnawialnej. 

Cel strategiczny 2. Rozbudowa infrastruktury drogowej, gospodarczej, 

technicznej i informatycznej. 

Cel operacyjny 2.3. Realizacja inwestycji teleinformatycznych, wspieranie 

projektów likwidacji wykluczenia cyfrowego na terenach wiejskich. 

Cel operacyjny 2.4. Poprawa systemu komunikacyjnego dla ruchu 

towarowego, pasażerskiego i pieszego. Budowa parkingów i dworców. 

Cel operacyjny 2.5. Rozbudowa sieci zaopatrzenia w gaz, uzupełnienie 

brakujących odcinków w systemie wod.-kan. 

Cel operacyjny 2.7. Rozbudowa bazy w obszarze polityki społecznej  

i opieki zdrowotnej.  

Cel strategiczny 3. Ochrona środowiska, racjonalne wykorzystanie 

zasobów przyrody, aktywizacja rolnictwa oraz obszarów wiejskich. 

Cel operacyjny 3.2. Podnoszenie efektywności energetycznej  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz paliw 

alternatywnych. Modernizacja i termomodernizacja obiektów i budynków.  

Cel operacyjny 3.3. Wspieranie działań ograniczających emisję 

zanieczyszczeń. Tworzenie warunków umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie systemów ekologicznych. 

Cel strategiczny 4. Opieka zdrowotna, pomoc społeczna i psychologiczna, 

wsparcie osób z dysfunkcjami. 
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Cel operacyjny 4.3. Poprawa możliwości zabezpieczenia potrzeb 

środowiska osób: starszych, z depresją, nałogami, zagrożonych 

patologiami i wykluczeniem społecznym.  

Cel operacyjny 4.4. Doskonalenie oraz poszerzenie zakresu świadczeń  

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w podeszłym wieku. 

Stworzenie kompleksowego programu opieki z możliwością objęcia nią 

wszystkich potrzebujących z terenu powiatu. 

Cel operacyjny 4.5. Stworzenie na bazie stowarzyszeń i wolontariatu 

programu działań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją  

i biedą, euro sierot i z rodzin patologicznych. 

Cel strategiczny 5. Rozwój nauki i oświaty, upowszechnianie sportu  

i zdrowego trybu życia. Troska o zachowanie dóbr kultury. 

Cel operacyjny 5.1. Rozwój oświaty w oparciu o szkoły wszystkich 

szczebli. Dostosowywanie programów nauczania do wymagań rynku 

pracy. 

Cel operacyjny 5.2. Poprawa materialnej bazy kształcenia, rozbudowa 

obiektów, realizacja remontów i zakup wyposażenia. Informatyzacja 

kształcenia. 

Cel operacyjny 5.3. Wspieranie działalności związków sportowych oraz 

klubów, organizowanie rozgrywek i festynów oraz innych imprez  

o charakterze masowym.  

Cel operacyjny 5.5. Działania zmierzające do zachowania dóbr kultury, 

zapobieganie dewastacji zabytków i pomników przyrody. Prowadzenie 

działalności edukacyjnych i promocyjnych dotyczących dziedzictwa 

kulturowego. 

Cel operacyjny 5.7. Remont i konserwacja zabytków oraz tworzenie 

produktów turystycznych. 

Cel strategiczny 6. Poprawa bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałanie 

zagrożeniom. 

Cel operacyjny 6.2. Tworzenie należytych warunków do sprawnego 

funkcjonowania służb odpowiedzialnych za sprawy szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa obywateli, głównie policji, państwowej i ochotniczej 

straży pożarnej oraz inspektoratów powiatowych. 

Cel operacyjny 6.3. Modernizacja i termomodernizacja bazy lokalowej  

i zakup sprzętu, w tym łączności dla wprowadzania nowych technologii  

w zakresie ratownictwa i w systemach ostrzegania. Budowa nowych 

budynków dla potrzeb służb. 

Cel operacyjny 6.4. Poprawa stanu dróg w kierunku zwiększenia 

bezpieczeństwa, a także infrastruktury w miejscach rekreacji  

i wypoczynku. 

POZIOM LOKALNY 

10. 

Strategia Rozwoju  

Gminy Rytwiany  

na lata 2015–2025  

Wizja: Gmina Rytwiany atrakcyjnym miejscem do zamieszkania  

z aktywnymi i przedsiębiorczymi mieszkańcami wykorzystującymi 

posiadany potencjał 

Misja: Aktywizacja społeczna mieszkańców i postaw przedsiębiorczości 

wraz z wykorzystaniem posiadanych potencjałów do rozwoju 

gospodarczego, pozwala osiągnąć wysoki poziom życia mieszkańców. 

Cel strategiczny 1.1. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności 

społecznej. 

Działanie priorytetowe 1.1.1. Wspieranie rozwoju sektora ekonomii 

społecznej i organizacji pozarządowych.  
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Działanie priorytetowe 1.1.2. Wspieranie i budowanie zaangażowania 

mieszkańców w rozwój gminy. 

Cel strategiczny 1.2. Tworzenie atrakcyjnych warunków mieszkaniowych.  

Działanie priorytetowe 1.2.1. Wzrost dostępu i jakości usług publicznych. 

Działanie priorytetowe 1.2.3. Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń  

i ochrona środowiska naturalnego. 

Cel strategiczny 2.1. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego. 

Działanie priorytetowe 2.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 

Działanie priorytetowe 2.1.2. Wspieranie inicjatyw i partnerstw na rzecz 

rozwoju gospodarczego. 

Działanie priorytetowe 2.1.3. Kształtowanie funkcjonalnej i estetycznej 

przestrzeni publicznej. 

Cel strategiczny 2.2. Tworzenie warunków do rozwoju przemysłu 

turystycznego na terenie gminy.  

Działanie priorytetowe 2.2.1. Zbudowanie rozpoznawalnego produktu 

turystycznego.  

Działanie priorytetowe 2.2.2. Powstanie infrastruktury turystycznej  

i okołoturystycznej. 

11. 

Studium uwarunkowań  

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego  

Gminy Rytwiany 

W Studium określono następujące zadania, dotyczące rozwoju różnych 

funkcji:  

1. W zakresie funkcji społecznych: 

- modernizacja i unowocześnienie infrastruktury oświatowej, 

- rozwój i usług kulturalnych, 

- stworzenie centrów kulturalnych i miejsc spotkań lokalnej 

społeczności. 

2. W zakresie infrastruktury technicznej: 

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

- modernizacja istniejących sieci gazowych i wodociągowych,  

- poprawa jakości nawierzchni dróg publicznych, 

- budowa ciągów pieszych i tras rowerowych, 

- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic.  

3. W zakresie ochrony środowiska: 

- ograniczanie zanieczyszczeń środowiska.  

4. W zakresie funkcji mieszkaniowej: 

- wyposażenie terenów mieszkaniowych w podstawowe usługi 

obsługi ludności, 

- podłączenie wszystkich terenów mieszkaniowych do podstawowych 

sieci infrastruktury technicznej z zapewnieniem dostępności 

komunikacji drogowej.  

5. W zakresie rozwoju funkcji turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej: 

- propagowanie rozwoju agroturystyki, wraz z rozbudową 

infrastruktury turystycznej, 

- wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa 

kulturowego do promocji gminy, 

- udostępnienie terenów pod rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej, 

- ochrona zabytkowych obiektów i obszarów o najwyższej wartości 

historycznej. 

6. W zakresie rozwoju funkcji gospodarczej: 

- stosowanie gminnego systemu zachęt finansowych i podatkowych 

dla potencjalnych inwestorów,  
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- zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych w szczególności  

w sektorze gospodarki pozarolniczej, co będzie skutkować 

zmniejszeniem poziomu bezrobocia w gminie.  

12. 

Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych  

Gminy Rytwiany  

na lata 2016–2025  

Misją samorządu gminy Rytwiany w zakresie realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych jest: stwarzanie mieszkańcom 

dobrych warunków do życia i rozwoju, wzmacnianie rodzin, 

przeciwdziałanie różnym formom marginalizacji i wykluczenia 

społecznego oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Cel strategiczny 1: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa socjalnego oraz 

wspieranie i integrowanie osób zagrożonych marginalizacją  

i wykluczeniem społecznym. 

Cel operacyjny 1: Tworzenie w gminie nowych miejsc pracy, wspieranie 

osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. 

Cel operacyjny 2: Redukowanie zjawiska ubóstwa i przeciwdziałanie jego 

skutkom. 

Cel operacyjny 3: Zwiększanie udziału osób starszych  

i niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej. 
Cel strategiczny 2: Wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży 

warunków do rozwoju, zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz 

utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie. 

Cel operacyjny 1: Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich funkcji oraz 

zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia  

i umożliwienie im wszechstronnego rozwoju. 

Cel operacyjny 2: Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami 

uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Cel operacyjny 4: Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród 

nieletnich. 

Cel strategiczny 3: Profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie 

sektora obywatelskiego. 

Cel operacyjny 2: Wzmacnianie i poszerzanie sektora pozarządowego  

w gminie oraz zacieśnianie współpracy z należącymi do niego 

organizacjami. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ww. dokumentów planistycznych i strategicznych 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015–20254 wskazuje, że głównym 

problemem na terenie Gminy Rytwiany jest niewystarczający poziom dochodów uzyskiwanych 

przez mieszkańców5. Do głównych przyczyn jego powstania zalicza się m.in.: małą liczbę 

istniejących i nowo powstających przedsiębiorstw, niską atrakcyjność inwestycyjną obszaru, 

niewystarczające zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne, brak znaczącego produktu 

turystycznego, słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i okołoturystyczną. Brak ingerencji 

w rozwiązanie ww. problemu skutkuje m.in. wysokim udziałem % bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, niskim udziałem gminy  

w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, niskim udziałem dochodów własnych 

                                                           
4 Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany 2015–2025 przyjęta Uchwałą Nr X/502015 Rady Gminy Rytwiany 

z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
5 j.w., s. 15. 
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w dochodach gminy ogółem oraz depopulacją mieszkańców regionu. W wyniku 

przeprowadzonych analiz oraz na podstawie zebranych informacji sformułowano wizję, misję, 

dwa cele główne oraz cztery cele strategiczne. Wizja 2025 Gminy Rytwiany brzmi: Gmina 

Rytwiany atrakcyjnym miejscem do zamieszkania z aktywnymi i przedsiębiorczymi 

mieszkańcami wykorzystującymi posiadany potencjał6, a misja: Aktywizacja społeczna 

mieszkańców i postaw przedsiębiorczości wraz z wykorzystaniem posiadanych potencjałów  

do rozwoju gospodarczego, pozwala osiągnąć wysoki poziom życia mieszkańców7. Do celów 

szczegółowych zostały przyporządkowane działania priorytetowe wyznaczające obszary,  

w ramach których będą realizowane zadania. Realizacja przedstawionych w Strategii zadań 

posłuży do zrealizowania misji gminy. Szczególnie ważnymi, z punktu widzenia planowanej 

rewitalizacji w Gminie Rytwiany, są cele strategiczne i przyporządkowane do nich działania 

priorytetowe Strategii, zakładające: 

• rozwój społeczny mieszkańców gminy (cel strategiczny 1.1. Tworzenie warunków  

do rozwoju aktywności społecznej, działanie priorytetowe 1.1.1. Wspieranie rozwoju 

sektora ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych, działanie priorytetowe 1.1.2. 

Wspieranie i budowanie zaangażowania mieszkańców w rozwój gminy); 

• rozwój gospodarczy mieszkańców gminy (cel strategiczny 2.1. Tworzenie warunków  

do rozwoju gospodarczego, działanie priorytetowe 2.1.1. Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości, działanie priorytetowe 2.1.2. Wspieranie inicjatyw i partnerstw  

na rzecz rozwoju gospodarczego); 

• dostęp do wysokiej jakości usług (cel strategiczny 1.2. Tworzenie atrakcyjnych 

warunków mieszkaniowych, działanie priorytetowe 1.2.1. Wzrost dostępu i jakości usług 

publicznych); 

• ochronę środowiska (cel strategiczny 1.2. Tworzenie atrakcyjnych warunków 

mieszkaniowych i rekreacyjnych, działanie priorytetowe 1.2.3. Ograniczenie niskiej 

emisji zanieczyszczeń i ochrona środowiska naturalnego); 

• poprawę ładu przestrzennego (cel strategiczny 2.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków 

mieszkaniowych i rekreacyjnych, działanie priorytetowe 2.1.3. Kształtowanie 

funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej); 

 

                                                           
6 j.w., s. 16. 
7 j.w., s. 17. 
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• rozwój turystyki (cel strategiczny 2.2. Tworzenie warunków do rozwoju przemysłu 

turystycznego na terenie gminy, działanie priorytetowe 2.2.1. Zbudowanie 

rozpoznawalnego produktu turystycznego, działanie priorytetowe 2.2.2. Powstanie 

infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej)8. 

 Ponadto w Strategii przeanalizowane jest źródło finansowania różnych zadań 

strategicznych ze wskazaniem priorytetów inwestycyjnych. Strategia zakłada, że wiele  

z projektów infrastrukturalnych wskazanych w dokumencie będzie finansowanych z priorytetu 

9b „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności  

na obszarach miejskich i wiejskich”. 

 Realizacja powyższych celów strategicznych i działań priorytetowych osadzona będzie  

w planowanym procesie rewitalizacji do przeprowadzenia na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji w Gminie Rytwiany. Poprzez zaplanowane działania (opisane szeroko  

w części programowej dokumentu – w części III) zostaną zrealizowane cele strategiczne  

i działania priorytetowe Strategii Rozwoju dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego 

mieszkańców, dostępu do wysokiej jakości usług publicznych przy zachowaniu ładu 

przestrzennego i ochrony środowiska, prowadzące do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji  

ze stanu kryzysowego. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Rytwiany9 jest podstawowym dokumentem ustalającym i określającym politykę 

zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rytwiany. W Studium wyznaczono cele 

oraz kierunki działań i rozwoju w zakresie funkcji: społecznych, technicznych, rolniczych, 

środowiskowych, mieszkaniowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturowych oraz 

gospodarczych. Podczas wdrażania procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji zlokalizowanym na terenie Gminy Rytwiany realizowane będą kierunki 

zagospodarowania przestrzennego wynikające ze Studium, w tym m.in.: 

1. W zakresie funkcji społecznych: 

- modernizacja i unowocześnienie infrastruktury oświatowej, 

- rozwój usług kulturalnych, 

- stworzenie centrów kulturalnych i miejsc spotkań lokalnej społeczności. 

                                                           
8 Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015–2025, s. 19. 
9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany przyjęte Uchwałą  

Nr XLI/215/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 września 2013 r. 
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2. W zakresie infrastruktury technicznej: 

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

- modernizacja istniejących sieci gazowych i wodociągowych,  

- poprawa jakości nawierzchni dróg publicznych, 

- budowa ciągów pieszych i tras rowerowych,  

- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic.  

3. W zakresie ochrony środowiska: 

- ograniczanie zanieczyszczeń środowiska.  

4. W zakresie funkcji mieszkaniowej: 

- wyposażenie terenów mieszkaniowych w podstawowe usługi obsługi ludności, 

- podłączenie wszystkich terenów mieszkaniowych do podstawowych sieci infrastruktury 

technicznej z zapewnieniem dostępności komunikacji drogowej.  

5. W zakresie rozwoju funkcji turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej: 

- propagowanie rozwoju agroturystyki, wraz z rozbudową infrastruktury turystycznej, 

- wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego do promocji 

gminy, 

- udostępnienie terenów pod rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej, 

- ochrona zabytkowych obiektów i obszarów o najwyższej wartości historycznej. 

6. W zakresie rozwoju funkcji gospodarczej: 

- stosowanie gminnego systemu zachęt finansowych i podatkowych dla potencjalnych 

inwestorów,  

- zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych w szczególności w sektorze gospodarki 

pozarolniczej, co będzie skutkować zmniejszeniem poziomu bezrobocia w gminie.  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany 

jest podstawowym dokumentem planistycznym, który określa politykę przestrzenną gminy. 

Dokument ten zawiera zestaw podstawowych informacji na temat stanu środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, stanu zagospodarowania przestrzennego gminy, a także 

funkcjonowania jej systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej. W związku  

z powyższym realizacja planowanych założeń rewitalizacyjnych w Gminie Rytwiany zostanie 

przeprowadzona zgodnie z polityką przestrzenną gminy, rozwiązując negatywne zjawiska 

występujące na terenie rewitalizacji. 
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 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rytwiany na lata  

2016–202510 jest dokumentem stanowiącym podstawę do realizacji trwałych wzorów 

interwencji społecznych, które przyczyniać się będą do poprawy warunków życia mieszkańców 

gminy, zwłaszcza tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym.  

W ramach procesu diagnostycznego, wyznaczono 3 obszary, które skupiają się wokół Misji: 

Stwarzanie mieszkańcom dobrych warunków do życia i rozwoju, wzmacnianie rodzin, 

przeciwdziałanie różnym formom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz rozwijanie 

społeczeństwa obywatelskiego11. 

Na podstawie rzeczywistych problemów społeczności lokalnej – bezrobocia, 

problemów z zatrudnieniem itp. określono w dokumencie działania, których podjęcie w ramach 

Strategii przyczyniać się będzie m.in. do: 

1. Podniesienia poziomu bezpieczeństwa socjalnego oraz wspierania i integrowania osób 

zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

2. Wspieraniem rodzin, zapewnianiem dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju, 

zwiększeniem dostępności opieki zdrowotnej oraz utrzymaniem poziomu 

bezpieczeństwa publicznego w gminie. 

3. Profesjonalizacji służb społecznych oraz rozwijaniu sektora obywatelskiego12. 

 

Wdrożenie wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest komplementarne z celami 

Strategii, tj. aktywizacja społeczna, poprawa jakości życia mieszkańców, zmniejszenie 

zagrożenia występowania zjawisk patologicznych, skuteczna pomoc w rozwiązywaniu 

problemów. Zarówno Program Rewitalizacji jak i Strategia przyczyniają się do niwelowania  

i zahamowania negatywnych procesów w sferze społecznej, zwłaszcza z uwzględnieniem grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ostatecznym efektem działań jest wzrost aktywności 

społecznej i gospodarczej mieszkańców, budowanie więzi społecznych oraz zwiększenie 

stopnia integracji mieszkańców. 

  

                                                           
10 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rytwiany na lata 2016–2025 przyjęta Uchwałą  

Nr XXVII/144/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2016 r. 
11 j.w., s. 93. 
12 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rytwiany na lata 2016–2025, s. 93–102. 
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II. Część diagnostyczno-analityczna 

1. Metodologia delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

 Metodologię wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz 

szczegółowy przebieg procesu diagnostycznego gminy zawiera Diagnoza na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany, 

stanowiąca załącznik 1 do niniejszego dokumentu. 

 Zgodnie z pkt 1 z rozdziału 3 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014–2020, rewitalizacja to „kompleksowy proces wyprowadzania  

ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych”, dlatego przy wyznaczaniu zasięgu obszaru 

zdegradowanego wzięto pod uwagę zestaw kryteriów zawarty w pkt 2, który wskazuje na 

istnienie stanu kryzysowego na danym terenie. 

 Stan kryzysowy zdefiniowany został jako „stan spowodowany koncentracją 

negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi 

zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

1. gospodarczej – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw; 

2. środowiskowej – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi bądź 

stanu środowiska; 

3. przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości 

terenów publicznych; 

4. technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,  

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 
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Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe 

sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku 

poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy”13. 

W związku z powyższym, w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego Gmina 

Rytwiany podzielona została na jednostki strukturalne (referencyjne), w sposób odpowiadający 

istniejącym powiązaniom funkcjonalnym. W procesie diagnostycznym przyjęto podział gminy 

na sołectwa. Analiza danych ilościowych w ustalonych jednostkach strukturalnych pozwoliła 

na stosunkowo łatwe zidentyfikowanie lokalizacji problemów i wyznaczenie granic obszaru 

zdegradowanego. 

Zgodnie z ww. Wytycznymi, w przeprowadzonej diagnozie na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego dokonano analizy porównawczej jednostek referencyjnych, opartej 

na zestawie wskaźników cząstkowych oraz syntetycznych wskaźników degradacji  

we wszystkich sferach pozwalających na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania zjawisk 

kryzysowych i potencjałów lokalnych na terenie gminy. Syntetyczne wskaźniki koncentracji 

zjawisk kryzysowych w poszczególnych sferach przedstawione zostały na mapach 

poglądowych Gminy Rytwiany z podziałem na jednostki strukturalne. Jako główne kryteria 

delimitacji obszaru zdegradowanego przyjęto 34 wskaźniki ustalone na podstawie danych 

statystycznych gromadzonych w zasobach Urzędu Gminy Rytwiany, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rytwianach oraz instytucji zewnętrznych, m.in.: Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Urzędu Statystycznego w Kielcach, a także 

ogólnodostępnych danych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Część pozyskanych danych została 

wykorzystana do porównawczej analizy ilościowej wskaźników ze średnią wartością dla całej 

gminy, a część posłużyła do dokonania analizy jakościowej, charakteryzującej ważne  

dla rewitalizacji deficyty i problemy obszarów oraz lokalne potencjały. 

 W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano różnorodne źródła 

informacji, dzięki czemu zastosowane podejście ma charakter kompleksowy i łączy 

wykorzystanie metod ilościowych z jakościowymi. 

 Delimitacja obszaru rewitalizacji dokonana została przy uwzględnieniu zapisów pkt 4  

z rozdziału 3 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014–2020, który stanowi, że jest to „obszar obejmujący całość lub część obszaru 

                                                           
13 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Minister Rozwoju, 

02.08.2016, s. 6–7. 
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zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (…), na którym 

z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację”. 

 Zgodnie z powyższym wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu  

o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na wybranym obszarze uznanym 

wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk.  

Drugą z przesłanek było uznanie, że wybrany obszar ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. 

Takie uzasadnienie obejmuje przedstawienie możliwych do wykorzystania w procesie 

rewitalizacji lokalnych potencjałów, a także nawiązanie do gminnych dokumentów 

strategicznych i planistycznych, w których wybrany obszar będzie ujęty jako ośrodek 

koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w gminie. 

 Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji 

w Gminie Rytwiany przedstawiona została na schemacie 1. 

 

Schemat 1 Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  

Gminy Rytwiany 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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2. Zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

 Zgodnie z pkt 3 z rozdziału 3 Wytycznych, obszar zdegradowany to „obszar,  

na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich,  

ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia sytuacji 

kryzysowej na każdym z podobszarów”. 

 Na podstawie przeprowadzonego audytu gminnego wyznaczono obszar zdegradowany, 

na który składają się jednostki referencyjne charakteryzujące się problemami w sferze 

społecznej przy jednoczesnym występowaniu problemów przynajmniej w jednej innej sferze 

oraz największą liczbą zidentyfikowanych negatywnych zjawisk, tj. ≥ 12. Zgodnie  

z przedstawionymi założeniami, obszar zdegradowany na terenie Gminy Rytwiany obejmuje 

sołectwa: Grobla (18), Tuklęcz (16), Podborek (15), Strzegomek (13), Rytwiany (12), Sichów 

Mały (12), Sydzyna (12).  

 Wskazany obszar zajmuje 57,87 km2, co stanowi 45,8% powierzchni gminy i był 

zamieszkiwany przez 3 332 osoby, tj. 51,8% ogółu mieszkańców gminy. 

 Zgodnie z pkt 4 z rozdziału 3 Wytycznych, obszar rewitalizacji to „obszar obejmujący 

całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych 

zjawisk (…), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza 

prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów 

większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców 

gminy”. 

 Na podstawie ww. zapisów Wytycznych wyznaczony został obszar, na którym 

występuje wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, a jednocześnie mający istotne 

znaczenie dla rozwoju gminy i planowane jest na nim przeprowadzenie działań 

rewitalizacyjnych. 

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy, w podziale na jednostki referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji będący częścią 

sołectwa Rytwiany. 
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 Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 5,41 km2 (4,28% ogólnej 

powierzchni gminy) i jest zamieszkały przez 1 869 osób (29,05% ludności ogółem gminy), 

więc nie przekracza limitów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014–2020. 

 Lokalizację obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego przedstawia mapa 1, 

natomiast przebieg granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany prezentuje mapa 2.
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Mapa 1 Lokalizacja obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w Gminie Rytwiany 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 2 Granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie openstreetmap.org 
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3. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji oraz skala i charakter 

potrzeb rewitalizacyjnych 

 

 Jednym z najważniejszych elementów Programu Rewitalizacji, wynikającym  

z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020  

jest „pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji”, która obejmuje analizę czynników i zjawisk 

kryzysowych oraz lokalnych potencjałów we wszystkich sferach, tj. społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. 

 Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że problemy analizowane we wszystkich 

aspektach wzajemnie się przenikają i podział na sfery tematyczne ma charakter umowny.  

Takie szerokie rozpoznanie oraz identyfikacja skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych 

pozwoli na przygotowanie projektów o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze  

i większym oddziaływaniu. 

 

Schemat 2 Sfery tematyczne analizowane w szczegółowej diagnozie obszaru rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne   
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Wyznaczony obszar rewitalizacji usytuowany jest na obszarze wiejskim i obejmuje 

głównie zamieszkałe tereny sołectwa Rytwiany. Jest to centralna część gminy stanowiąca jej 

centrum administracyjne i społeczno-gospodarcze, dlatego ma kluczowe znaczenie dla jej 

rozwoju. 

 Przez obszar rewitalizacji przebiega droga wojewódzka nr 764 łącząca drogę krajową 

nr 73 w Kielcach z drogą krajową nr 79 w Połańcu oraz drogę wojewódzką nr 985 w Tuszowie 

Narodowym. Na terenie tym zlokalizowane są siedziby podmiotów świadczących usługi 

publiczne w zakresie administracji, edukacji, kultury i pomocy społecznej, m.in.: Urząd Gminy 

Rytwiany, Gminny Zakład Komunalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Centrum 

Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej, Ośrodek Zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna 

Rytwiany oraz liczne obiekty handlowo-usługowe, stowarzyszenia i kluby sportowe. Teren ten 

charakteryzuje się również występowaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

Do dziedzictwa kulturowego14 na terenie gminy należy: 

 zespół klasztorny kamedułów, I połowa XVII w. (nr rej.: A.867/1-7 z 28.10.1971 r.  

i z 16.06.1977 r.):  

1. kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP,  

2. skrzydło północne klasztoru „Erem Tęczyńskiego”, 

3. skrzydło zachodnie klasztoru z bramą, 

4. skrzydło południowe klasztoru, obecnie plebania, 

5. pozostałości ogrodzenia, 

6. 2 bramy; 

 mogiła powstańców z 1863 r., w lesie przy cegielni (nr rej.: A.868 z 24.05.1993 r.); 

 ruiny zamku, I połowa XV w. (nr rej.: A.869 z 1.12.1956 r., z 28.10.1971 r.  

i z 6.07.1977 r.); 

 zespół pałacowy: pałac, park, I połowa XIX w., 1927 r. (nr rej.: A.870/1-2 z 20.12.1957 

r. i z 8.02.1978 r.). 

Dodatkowo na terenie Gminy Rytwiany znajdują się: dawny zespół folwarczny, liczne 

obiekty poprzemysłowe oraz kapliczki.  

 

                                                           
14 Strona internetowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, nid.pl, inf. z dnia 07.02.2016. 
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 Zasobem dziedzictwa naturalnego gminy (w tym obszaru rewitalizacji) jest karp 

rytwiański – wpisany na listę produktów tradycyjnych od dnia 07.09.2010 roku w kategorii: 

produkty rybołówstwa. Z historią łowu karpia rytwiańskiego łączy się istnienie Pustelni 

Złotego Lasu, na terenie której znajdował się staw, w którym występował ten rodzaj ryby.  

W związku z powyższym ww. produkt tradycyjny stanowi potencjał, który należy wykorzystać 

w planowanych działaniach rewitalizacyjnych do rozwoju aktywności gospodarczej na terenie 

obszaru. 

 Według danych Urzędu Gminy Rytwiany za rok 2014, stan ludności na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji wynosił ogółem 1 882 osoby, tj. 29,3% ludności ogółem gminy. 

 Procesy demograficzne związane z ruchem naturalnym ludności, takie jak: urodzenia, 

zgony i migracje wpływają nie tylko na liczbę ludności, ale także na jej strukturę wiekową. 

Analizując udział ludności według ekonomicznych grup wieku w stosunku do ludności ogółem 

obszaru rewitalizacji należy wskazać, że w 2014 roku mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym 

stanowili 18,3% społeczności, w wieku produkcyjnym 65,0%, natomiast w wieku 

poprodukcyjnym 16,7% (wykres 1). Wartość wskaźnika dotyczącego udziału osób w wieku 

przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem była w 2014 roku niewiele niższa dla 

obszaru rewitalizacji niż średnia dla całej Gminy Rytwiany, a korzystniejsze dla obszaru były 

wskaźniki dotyczące udziału ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym (wykres 2). 

Ocena sytuacji demograficznej na obszarze rewitalizacji wydaje się więc pozytywna, należy 

jednak zadbać o wzrost kapitału ludzi młodych. Warto również zwrócić uwagę na tendencję 

wzrostową w latach 2010–2014 udziału osób starszych w liczbie ludności ogółem  

przy jednoczesnym malejącym udziale osób w wieku przedprodukcyjnym od 2012 roku.  

W związku z tym w ciągu kilku następnych lat będzie można zauważyć pogłębiającą się 

tendencję wzrostową liczby osób, które przekroczą potencjalny wiek zdolności do pracy.   
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Wykres 1 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w stosunku do ludności ogółem  

na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Rytwiany w latach 2010–2014

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Rytwiany 

 

Wykres 2 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w stosunku do ludności ogółem w 2014 roku 

– porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji i Gminy Rytwiany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Rytwiany 

 

 Pomimo dużego udziału osób w wieku produkcyjnym oraz dobrego połączenia 

komunikacyjnego z miastem powiatowym – Staszowem, sytuacja na rynku pracy dla obszaru 

rewitalizacji nie kształtuje się korzystnie. Zgodnie z danymi Urzędu Gminy Rytwiany udział 

osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących obszar 

rewitalizacji w roku 2014 wynosił 10,6%, co było wartością wyższą niż średnia dla gminy 

(8,9%). Większym problemem niż samo zjawisko bezrobocia jest jego utrwalanie się. W 2014 

roku na obszarze rewitalizacji aż 34,9% osób pozostających bez pracy stanowiły osoby 

bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy (wykres 3). Odsetek ten był zbliżony do średniej dla całej 

gminy (wykres 4). 
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Wykres 3 Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy  

w % bezrobotnych ogółem na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Rytwiany w latach 2010–2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Rytwiany 

 

Wykres 4 Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy  

w % bezrobotnych ogółem w 2014 roku – porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji  

i Gminy Rytwiany 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Rytwiany 

 

 Bezrobocie jako zjawisko społeczne ma znaczący wpływ na ekonomiczną  

i psychospołeczną sferę życia człowieka, zwłaszcza w przypadku długookresowości. Pierwsze 

odczuwalne skutki wiążą się z naturą ekonomiczną – utratą źródła utrzymania, idącym za tym 

ubożeniem, a w dalszej kolejności problemami społecznymi czy nawet z przestępczością.  

Może też prowadzić do rozpadu rodziny czy przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów 

osobowych, a w konsekwencji do dziedziczenia statusu bezrobotnego. Warto nadmienić,  

że wpływ na skalę bezrobocia ma wiele czynników, głównie społecznych. 
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 Bardzo często dane statystyczne w tym zakresie nie odzwierciedlają w pełni 

rzeczywistej sytuacji. Wiąże się to na przykład z faktem, że są osoby, które pracują nielegalnie 

i rejestrują się jako bezrobotne, celem osiągnięcia korzyści z systemu pomocy społecznej.  

 Negatywne zjawiska społeczne występują wewnątrz obszaru z różną intensywnością  

i nieco inne są także ich przyczyny. Nie zmienia to faktu, że rozproszenie koncentracji 

problemów społecznych wpływa na jakość życia całej społeczności zamieszkującej na tym 

obszarze i osób korzystających z różnych usług czy aktywności na jego terenie. Najczęstsze 

powody korzystania ze świadczeń na obszarze rewitalizacji to długotrwała lub ciężka choroba, 

bezrobocie ubóstwo oraz niepełnosprawność (wykres 5). 

 

Wykres 5 Najczęstsze powody korzystania ze świadczeń na wyznaczonym obszarze rewitalizacji  

Gminy Rytwiany w 2014 roku (liczba osób, którym przyznano świadczenie z danego powodu  

na 1 000 mieszkańców) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach 

 

 

 Dane na wykresie 5 potwierdzają, że na obszarze rewitalizacji pojawia się problem 

bezrobocia. W związku z tym należy podjąć kompleksowe działania społeczne na obszarze, 

służące rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów społecznych oraz integracji i aktywizacji 

mieszkańców. Zaplanowanie działań społecznych o charakterze wyprzedzającym będzie miało 

na celu podniesienie skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości  

i świadomości mieszkańców, co do możliwości partycypacyjnego współdecydowania  

o obszarze objętym Programem Rewitalizacji.  
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 Długotrwała choroba oraz niepełnosprawność dezorganizują życie osoby oraz jej 

rodziny, a natężenie zjawiska nasila się wraz z wiekiem. Choroba może całkowicie 

sparaliżować aktywność społeczną i zawodową osoby, w wyniku czego wycofuje się ona  

na margines życia społecznego. Często prowadzi to do ograniczeń w prawidłowym  

i samodzielnym funkcjonowaniu oraz zubożenia, a tym samym wymaga wsparcia innych osób 

i instytucji. 

 Ubóstwo rozumiane jest jako uzyskiwanie dochodów poniżej ustawowego kryterium 

dochodowego, które oscyluje na granicy minimum egzystencji określonego przez Instytut 

Pracy i Spraw Socjalnych – w 2014 r. ustalone zostało na poziomie 544 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej oraz 457 zł dla osoby w rodzinie15. Ubóstwo jest wynikiem głównie bezrobocia, 

niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia 

gospodarstwa domowego, a także uzależnień. 

 Znaczna część osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej na obszarze 

rewitalizacji, korzysta z nich z powodu niepełnosprawności (12 osób w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców). Osoby niepełnosprawne muszą na co dzień pokonywać wiele różnych barier ze 

strony otoczenia, takich jak: społeczne, kulturowe, prawne, polityczne czy architektoniczne. 

 Problemy w realizowaniu funkcji rodzicielskich dotyczą trzech podstawowych 

aspektów: opieki i wychowania dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 

kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych. W większości rodzin problemy 

dotyczą więcej niż jednego obszaru i są połączone z problemem bezrobocia, ubóstwa czy 

uzależnień.

                                                           
15 Strona internetowa Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2,  

inf. z dnia 05.12.2016 r. 
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Tabela 2 Najczęstsze powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2010–2014  

– porównanie średnich dla obszaru rewitalizacji i Gminy Rytwiany 

Lp. Nazwa wskaźnika 

Skala problemów społecznych  

na wyznaczonym obszarze rewitalizacji  

w poszczególnych latach 

Średnia 

dla 

gminy 
2010 2011 2012 2013 2014 

1. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu ubóstwa  

na 1 000 mieszkańców 

18,3 18,5 17,4 17,5 18,1 18,1 

2. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu bezrobocia  

na 1 000 mieszkańców 

21,0 20,1 16,3 17,5 17,5 15,3 

3. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności na 1 000 mieszkańców 

9.7 13,8 11,1 12,7 11,7 11,7 

4. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu długotrwałej 

lub ciężkiej choroby na 1 000 mieszkańców 

14,5 20,6 13,2 20,7 21,3 18,4 

5. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego na  

1 000 mieszkańców 

10,2 9,5 8,9 8,0 8,0 9,2 

6. 

Liczba osób którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu  

na 1 000 mieszkańców 

2,7 1,6 1,6 1,1 1,1 0,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Rytwiany 

 

 Kolejnym istotnym czynnikiem oceny skali rozwiązywania różnych problemów 

społecznych w rewitalizacji jest stan bezpieczeństwa publicznego, który został określony  

na terenie gminy (brak możliwości pozyskania danych dla obszaru rewitalizacji) przy pomocy 

wskaźników „liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1 000 mieszkańców” oraz 

„wskaźnik wykrywalności przestępstw”. Dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Kielcach wykazały, iż w Gminie Rytwiany w roku 2014 popełnionych było 58 przestępstw 

(8,4 w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców), co było wartością niższą w porównaniu do powiatu 

staszowskiego (21,1 na 1 000 mieszkańców), województwa świętokrzyskiego (20,2 na 1 000 

mieszkańców) oraz Polski (22,7 na 1 000 mieszkańców) – wykres 6. Liczba przestępstw w roku 

2014 była znacznie niższa niż w roku 2013, kiedy to stwierdzonych zostało na terenie gminy 

80 przestępstw. Jednocześnie Gmina Rytwiany charakteryzuje się wyższym (w stosunku  

do województwa świętokrzyskiego i Polski) wskaźnikiem wykrywalności przestępstw (74,7%), 

który również w roku 2014 był korzystniejszy niż w roku poprzednim (80,0% – 2013 rok).  

Dane te pokazują, iż poziom bezpieczeństwa publicznego w gminie w zakresie przestępczości 

jest zadawalający, jednak zastosowanie rozwiązań wprowadzających monitoring wizyjny  

na obszarze przyczyniłoby się do znacznej poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego. 



Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 

35 

Wykres 6 Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w 2014 roku w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców – porównanie średniej dla Gminy Rytwiany, powiatu staszowskiego, województwa 

świętokrzyskiego i Polski 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 

 

 Zasadniczą rolę w podniesieniu jakości zasobów ludzkich, a tym samym rozwiązywaniu 

problemów występujących na obszarze rewitalizacji, pełni również jakość i poziom edukacji, 

rozumianej jako wychowanie, wykształcenie, nauka oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

W związku z tym istotne jest, aby lokalna społeczność miała równy dostęp do wiedzy  

przez całe życie i usługa ta świadczona była na wysokim poziomie. 

 Jednym ze wskaźników przedstawiających jakość i efekty kształcenia na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji są wyniki uzyskane ze sprawdzianu szóstoklasistów oraz z wybranych 

części egzaminu gimnazjalnego, sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów kończących 

dany poziom nauczania. Na terenie Gminy Rytwiany funkcjonują: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum  

i Przedszkole), Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegomiu, Zespół Placówek Oświatowych 

w Sichowie Dużym (Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole), Niepubliczne Gimnazjum 

w Sichowie Dużym oraz Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego  

w Sichowie Dużym. W związku z tym dokonano analizy wyników sprawdzianu 

szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych w latach 2010–2014 szkół publicznych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach 

(obszar rewitalizacji) oraz porównano je do średnich wartości dla gminy (wykres 7 i tabela 3). 
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Wykres 7 Średnie % wyniki uczniów ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej w latach 2010–2014  

– porównanie średniej dla uczniów z obszaru rewitalizacji (Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach) i Gminy Rytwiany 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi,  

www.oke.lodz.pl  

 

Średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej  

w Rytwianach stopniowo wzrastały w latach 2012–2014 (ze spadkiem w 2012 roku).  

W badanych latach najwyższym wynikiem na obszarze rewitalizacji był wynik sprawdzianu  

z 2011 roku, natomiast w gminie – z 2014. W latach 2012 i 2014 wyniki uczniów ze szkoły 

zlokalizowanej na obszarze rewitalizacji były niższe od średniej wartości dla gminy i wynosiły 

w 2012 roku – 54,1% (w gminie 57,5%), a w 2014 roku 64,3% (w gminie 66,0%). W badanym 

okresie wyniki uczniów z obszaru rewitalizacji zawsze były wyższe od średnich wyników  

w Gminie Rytwiany (tabela 3).  

 

Tabela 3 Średnie % wyniki z wybranych części egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku – porównanie 

średniej dla obszaru rewitalizacji (Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana 

Pawła II w Rytwianach) i Gminy Rytwiany 

Nazwa przedmiotu 
Średnie % wyniki 

Obszar rewitalizacji Gmina Rytwiany 

Język polski 72 69 

Historia i wiedza  

o społeczeństwie 
62 60 

Matematyka 62 57 

Przedmioty przyrodnicze 61 58 

Język angielski  

(poziom podstawowy) 
70 65 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi,  

www.oke.lodz.pl  
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 Jakość kształcenia ludzi młodych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji jest więc 

wysoka, z widoczną tendencją wzrostową w osiąganiu dobrych wyników ze sprawdzianu  

od 2012 roku. Jest to pozytywna sytuacja stanowiąca potencjał tego terenu, którą należy 

wykorzystać w planowanych działaniach rewitalizacyjnych na rzecz rozwiązywania innych 

zidentyfikowanych problemów społecznych.  

 Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego oraz jedną  

z form aktywności lokalnej. Odgrywają ważną rolę nie tylko w umacnianiu więzi społecznych 

i organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają możliwości rozwoju 

społecznego. Aktywność mieszkańców i ich zaangażowanie w sprawy lokalne obrazuje 

wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców w latach 2010–2014. Od 2010 roku stale wzrasta liczba organizacji społecznych 

działających na terenie gminy (wykres 8). Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji 

zarejestrowanych jest 10 organizacji pozarządowych (według stanu na luty 2017 r.). Pomimo 

tego, że część z organizacji działających na terenie gminy nie posiada siedziby  

w granicach obszaru rewitalizacji to poprzez zasięg swojej działalności i aktywności oddziałuje 

na jego mieszkańców. Wykaz organizacji pozarządowych na obszarze rewitalizacji przedstawia 

tabela 4. 

 

Wykres 8 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadających  

na 10 tys. mieszkańców w Gminie Rytwiany w latach 2010–2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 4 Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych w granicach wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany w 2017 roku 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Adres 

1. Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach ul. Klasztorna  

2. Klub Sportowy „Baszta” Rytwiany ul. Staszowska 

3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Gryf” Rytwiany ul. Szkolna  

4. 
Koło Grodzkie PTTK im. Adama Bienia w Staszowie 

Sekcja Krajobrazowo-Turystyczna w Rytwianach 
ul. Kościelna  

5. Ochotnicza Straż Pożarna Rytwiany ul. Armii Krajowej  

6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Świętokrzyski Karp” ul. Szkolna  

7. Stowarzyszenie Lotnicze „Rytwiany” im. Mieczysława Marcinkowskiego ul. Szkolna  

8. Stowarzyszenie „Nasze Rytwiany” ul. Szkolna  

9. Stowarzyszenie Eubiota ul. Kwiatowa 

10. Fundacja Zwierząt Bez Domu Vendi Vigilas ul. Staszowska  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Rytwianach oraz Bazy organizacji 

pozarządowych, urzędów i instytucji (bazy.ngo.pl) 
 

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się nasileniem problemów społecznych związanych 

z aktywnością społeczną i integracją mieszkańców. Ponadto odznacza się mniejszym udziałem 

w życiu publicznym. Średnia frekwencja w wyborach władz samorządowych w 2014 roku na 

obszarze rewitalizacji kształtowała się na poziomie 51,2% i była nieznacznie niższa  

w porównaniu do średniej dla Gminy Rytwiany, która wynosiła 52,0% (wykres 8). Był to wynik 

również niższy od średniej frekwencji w powiecie staszowskim (59,9%) i województwie 

świętokrzyskim (53,3%), lecz wyższy niż w Polsce (47,2%). 

 

Wykres 8 Średnia % frekwencja w wyborach władz samorządowych w 2014 roku – porównanie średniej  

dla obszaru rewitalizacji i Gminy Rytwiany 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, pkw.gov.pl 
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Na podstawie analizy zidentyfikowano również liczbę zarejestrowanych działalności 

gospodarczych, która świadczy o przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

Sferę gospodarczą przeanalizowano m.in. na podstawie wskaźnika „liczba zarejestrowanych 

działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym”, który był w 2014 roku wyższy na obszarze rewitalizacji od średniej wartości 

dla gminy ogółem (wykres 9). Jest to powszechne zjawisko w gminach wiejskich, gdzie niemal 

wszystkie obiekty handlowe i usługowe zlokalizowane są w centralnych miejscowościach 

gmin. Ponadto od 2013 roku zauważalna jest na obszarze rewitalizacji tendencja wzrostowa 

wartości tego wskaźnika (wykres 10). 

 

Wykres 9 Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu  

na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym – porównanie obszaru rewitalizacji i Gminy Rytwiany 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Rytwiany 

 

Wykres 10 Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu  

na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w Gminie Rytwiany w latach 2010–2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Rytwiany 
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 Głównym rynkiem pracy dla mieszkańców wyznaczonego obszaru jest Miasto Staszów, 

sąsiadujące bezpośrednio z gminą. Na terenie gminy dominują działalności związane  

z przemysłem wytwórczym i przetwórczym oraz z agroturystyką. Do największych zakładów 

obsługujących ruch turystyczny działających na terenie obszaru rewitalizacji należą: Pustelnia 

Złotego Lasu (Kościół rektoralny pw. NMP), Hotel Rytwiany „Dresław” nazywany też hotelem 

„Pałac” (ul. Radziwiłła 19). 

 Na terenie gminy, w tym również w obrębie obszaru rewitalizacji zlokalizowane są takie 

przedsiębiorstwa, jak: „Cegielnia Rytwiany”, „Varmil” Rytwiany Sp. z.o.o., Gminna 

Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Rytwianach, „Gospodarstwo Rybackie Rytwiany”,  

Sc PHU „TRANS”, zakład remontowo-budowlany „Adma” Marian Macias, zakład 

remontowo-budowlany „DARBUD” (z siedzibą w niedalekiej odległości od obszaru 

rewitalizacji), P.P.H.U. „Bramstal”, zakład usług leśnych „Leśnik” Piotr Bień, zakład ślusarski 

„STALMOT”, cukrownia oraz inne, mniejsze, mające wpływ na poziom zatrudnienia 

mieszkańców. 

 Wyznaczony obszar rewitalizacji jest terenem zamieszkałym, na którym większość 

domów mieszkalnych znajduje się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Pomimo  

tego, że jest centralną miejscowością gminy i przeznaczony jest pod rozwój funkcji  

usługowo-handlowych, nie ma w jego granicach spójnej przestrzeni publicznej ukształtowanej 

jako centrum społeczno-gospodarcze. Niewiele jest miejsc rozrywki, sportu i rekreacji 

mieszkańców, a także możliwości do aktywności społeczno-kulturalnej czy też miejsc spotkań  

i integracji.  

 Obiektem ważnym dla społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji, stanowiącym 

jego podstawowy element życia społeczno-kulturalnego, a także będącym potencjałem jest 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej (GCKSiIT) w Rytwianach, którego 

przedmiotem działania jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej i sportowej, 

rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie, ochrona i promocja 

kultury, sportu i turystyki w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań 

kulturalnych, sportowych i turystycznych społeczeństwa16. Głównymi celami działalności 

GCKSiIT są m.in.: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez 

sztukę, stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów 

zainteresowań, sekcji i zespołów; organizowanie imprez artystycznych, sportowych  

                                                           
16 Akt Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej przyjęty Uchwałą Nr XLII/218/201  

Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 lutego 2010 roku o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego 

Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach. 
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i rekreacyjnych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych o zasięgu lokalnym, krajowym 

i międzynarodowym, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, prowadzenie 

punktu informacji turystycznej. W placówce prowadzone są zajęcia teatralne, artystyczne, 

muzyczne i sportowe. W każdym tygodniu odbywają się m.in. aerobik, yoga, zajęcia taneczne, 

wokalno-instrumentalne, piano-wokal, a także wyrównawcze z matematyki. Co drugi tydzień 

organizowane są warsztaty filmowania, zajęcia sekcji patriotyczno-historycznej „Strzelcy” oraz 

klubu szachowego. Elementem strategicznym Centrum jest sala widowiskowa – jednak nie jest 

ona dostatecznie dobrze zagospodarowana oraz wyposażona. Jako instytucja upowszechniająca 

kulturę i tradycje regionu jest organizatorem wielu imprez, w tym najbardziej znanych  

i plenerowych: Święto Runa Leśnego, Gminne Dożynki Gminy Rytwiany i inne. Na przestrzeni 

lat budynek Centrum Kultury ulegał degradacji, w zastosowaniach dotyczących pobierania 

energii nie ma wykorzystywanych źródeł odnawialnych, co znacznie zmniejsza efektywność 

energetyczną budynku. GCKSiIT to obiekt będący dużym potencjałem obszaru ze względu na 

możliwość wielokierunkowego wykorzystania i adaptacji niezagospodarowanych powierzchni 

obiektu oraz zagospodarowania terenów wokół budynku do rozszerzenia pełnionych funkcji 

społecznych. W tym celu potrzebne są działania rewitalizacyjne, które przyczynią się do 

rozszerzenia oferty spędzania czasu wolnego dla osób w każdym wieku, zatrzymają 

postępującą degradację obiektu oraz poprawią jego efektywność energetyczną dzięki 

zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE). 

 Zasadnicze elementy zagospodarowania przestrzennego oraz podmioty świadczące 

usługi publiczne na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, stanowiące o jego centrotwórczej 

funkcji, to: 

1. Urząd Gminy Rytwiany – miejsce skupiające funkcje administracyjne oraz 

reprezentacyjne w gminie. Budynek urzędu w postępującej degradacji z niską 

efektywnością energetyczną. Obecnie na terenie urzędu występują bariery 

architektoniczne dla petentów niepełnosprawnych i starszych, co utrudnia im dostęp  

do usług publicznych. Należy podjąć działania mające na celu poprawienie estetyki oraz 

efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii  

i odnawialnych źródeł energii (OZE).  

2. Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej – prowadzi wiele działań w zakresie 

ochrony zdrowia, specjalizuje się w ginekologii i położnictwie, a także medycynie 

ogólnej. Świadczy usługi na terenie obszaru rewitalizacji, ale także ma zasięg gminny. 
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3. Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach z filiami w Sichowie Dużym oraz w Szczece 

– głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 

zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych.  

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach – początki szkoły sięgają do roku 1816, 

kiedy to założono pierwszą szkołę w Rytwianach. Dopiero w 1999 roku powstał Zespół 

Szkół Ogólnokształcących – z istniejącej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum 

obejmującego zasięgiem całą gminę. Od 1 września 2003 roku do kompleksu 

edukacyjnego dołączyło Przedszkole Publiczne w Rytwianach. Nauczanie w Zespole 

Szkół jest na wysokim poziomie, co potwierdzają analizy. Wykorzystując potencjał szkół 

znajdujących się na obszarze, należy stale podnosić jakość świadczonych przez nie usług 

poprzez organizowanie działań związanych z podnoszeniem kompetencji kluczowych 

uczniów, szkoleniem kadry nauczycielskiej oraz doposażeniem pracowni. 

5. Zabytki wpisane do rejestru zabytków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków – stanowiące dziedzictwo kulturowe zarówno obszaru rewitalizacji, jak i całej 

gminy. Należy nadmienić, że są one obiektami wpływającymi na rozwój funkcji 

turystyczno-rekreacyjnej obszaru, w związku z czym należy tworzyć warunki  

do powstawania międzysektorowych partnerstw w celu ochrony i zachowania obiektów, 

które odznaczają się postępującą degradacją oraz niewystarczającym wykorzystaniem  

do celów społecznych.  

6. Kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego – parafia powstała w 1935 roku, 

początkowo kościołem parafialnym był klasztor OO. Kamedułów w Rytwianach, dopiero 

od roku 2002 kościół pokamedulski stał się rektoratem, a w budynku kościoła  

pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego mieści się parafia w Rytwianach. 

7. Pustelnia Złotego Lasu (fotografie 3 i 4) – druga, po krakowskiej, zlokalizowana  

w 8-śmio hektarowym kompleksie leśnym to miejsce oferujące wypoczynek, rekolekcje, 

a także terapie i turnusy kolonijne. W skład Pustelni wchodzi: zabytkowy kościół 

niebędący już kościołem parafialnym, ale rektoratem pw. NMP, Centrum Terapeutyczne 

SPeS, Galeria kamedulska, Biblioteka, Ogrody klasztorne oraz Muzeum serialu „Czarne 

chmury”. Teren Pustelni jest bardzo rozległy, malowniczy z potencjałem do rozwoju 

turystyki. Mimo wielu organizowanych zajęć w ramach prowadzonej działalności na 

terenie Pustelni, brak jest jeszcze zagospodarowanego, udostępnianego miejsca 

służącego aktywności społecznej oraz rekreacji mieszkańców i odwiedzających. 
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8. Tereny poprzemysłowe na obszarze rewitalizacji: 

1) Nieczynna gorzelnia w Rytwianach – otwarta w 1925 r. przez rodzinę Radziwiłłów. 

Zabudowa gorzelni składała się z: gorzelni z urzędem, słodowni, kotłowni, suszarni, 

dwóch budynków mieszkalnych, trzech chlewni i szopy. Wszystkie elementy 

wybudowane z czerwonej cegły, pokrytej dachówką. Materiał budulcowy pochodził  

z okolicznej cegielni. Inwestycja prężnie rozwijała się aż do lat 70. XX w., kiedy  

to wskutek niegospodarności i błędnych decyzji ówczesnego kierownictwa część 

maszyn zdemontowano i wywieziono. Przerwano wtedy produkcję i zakład został 

zamknięty. Niestety, nie wszystkie obiekty dotrwały do czasów dzisiejszych  

w dobrym stanie, ponieważ nastąpiła ich znaczna degradacja techniczna. Obecnie 

zabudowa gorzelni jest własnością prywatną. Jej okazałe budynki przypominają  

o czasach świetności Rytwiańskiego Przemysłu (fotografie 1 i 2). W celu zmniejszenia 

postępującej degradacji dawnej gorzelni należy podjąć odpowiednie działania 

rewitalizacyjne mające na celu nadanie jej nowych funkcji związanych z obsługą 

ruchu turystycznego na terenie obszaru rewitalizacji w oparciu o wykorzystanie 

pierwotnego zakresu jej działań.  

2) Tereny byłych Zakładów Mechaniczno-Budowlanych Rytwiany Sp. z o.o. – teren ten 

pierwotnie związany był z działalnością branży metalowej, obecnie charakteryzuje się 

brakiem wykorzystania, niską estetyką oraz postępującą degradacją obiektów 

(fotografia 5). Kompleksowe działania rewitalizacyjne dotyczące zagospodarowania  

i adaptacji terenu oraz obiektów na nim zlokalizowanych powinny przyczynić się  

do poprawy estetyki a także wykorzystania obiektu poprzemysłowego, co mogłoby się 

wiązać z poprawą sytuacji na rynku pracy w obszarze rewitalizacji. 

 

 Istotnym problemem w zakresie ww. obiektów jest ich postępująca degradacja  

i niszczenie, niedostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych a także 

niedostateczne wykorzystanie pod kątem możliwych do pełnienia funkcji na rzecz 

mieszkańców. Konieczne jest podjęcie działań w tym zakresie, które przyczynią się nie tylko 

do poprawy dostępności i jakości usług publicznych, ale też do budowania tożsamości lokalnej 

mieszkańców. 
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Fotografia 1 Mur zewnętrzny (pozostałości po byłej gorzelni w Rytwianach) 

Źródło: InicjatywaLokalna.pl 

Fotografia 2 Obiekt dawnej gorzelni w Rytwianach 

 

Źródło: InicjatywaLokalna.pl 
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Fotografia 3 Erem Tęczyńskiego w Rytwianach 

 

Źródło: InicjatywaLokalna.pl 

 

 

Fotografia 4 Niezagospodarowany teren za klasztorem pokamedulskim z przeznaczeniem na budowę 

domków eremickich oraz elementów małej architektury 

 

Źródło: InicjatywaLokalna.pl 
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Fotografia 5 Zdegradowany budynek hal przemysłowych w Rytwianach 

 

Źródło: InicjatywaLokalna.pl 

 

 Biorąc pod uwagę sferę przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną można zauważyć 

niedostatecznie zagospodarowane tereny publiczne oraz niedostateczną spójność przestrzeni 

publicznych. Baza turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowa, a także sportowa, również nie jest 

wystarczająca. W przestrzeni brak jest miejsca, które mogłoby integrować mieszkańców 

obszaru w działaniach na jego rzecz, a także w rozwoju ich kompetencji, zdolności 

artystycznych i sportowych oraz aktywności społecznych. Konieczne są działania związane  

z poprawą jakości i rozwojem infrastruktury technicznej w celu aktywizacji społecznej  

i gospodarczej mieszkańców obszaru oraz poprawy jakości ich życia.  

Istotnym problemem mieszkańców obszaru rewitalizacji zarówno w sferze technicznej, 

społecznej, jak i środowiskowej, jest niskie skanalizowanie obszaru. W celu analizy sfery 

technicznej zbadano m.in. wskaźnik „udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych” – w obszarze rewitalizacji 

wynosił w 2014 roku 65,1%, przy średniej dla gminy 32,3% (wykres 11). Brak infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej wpływa nie tylko na niski standard życia mieszkańców, ale też niesie  

ze sobą duże obciążenie dla środowiska i może powodować zagrożenie epidemiologiczne.  
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Wykres 11 Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w stosunku do ogółu 

budynków mieszkalnych w 2014 roku – porównanie obszaru rewitalizacji i Gminy Rytwiany 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Rytwiany 

 

 

 Konieczna jest poprawa stanu infrastruktury technicznej, która przyczyniłaby się nie 

tylko do wzrostu jakości życia mieszkańców oraz funkcjonalności i estetyki przestrzeni, ale też 

do pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.  

 Zgodnie z przeprowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Kielcach oceną jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2014 roku, na terenie 

strefy świętokrzyskiej, do której należy obszar rewitalizacji Gminy Rytwiany, należy zauważyć 

(mapa 3), że nie dotrzymano: 

 poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10; 

 poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 dla fazy II; 

 poziomu docelowego B(a)P; 

 poziomu celu długoterminowego dla ozonu. 

W związku ze złą jakością powietrza na analizowanym obszarze, należy podjąć 

działania w celu zniwelowania przekroczeń związanych ze stanem powietrza  

tj.: termomodernizację budynków o niskiej efektywności energetycznej, co ograniczy niską 

emisję, a także edukację ekologiczną mieszkańców. 
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Mapa 3 Obszar przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu (1ng/m3) w województwie 

świętokrzyskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim  

w roku 2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Kielce 2015, s. 31. 

 

 Obszarami chronionymi występującymi na obszarze gminy, które wzięto pod uwagę, 

są: rezerwat przyrody Dziki Staw oraz teren występujący częściowo na obszarze rewitalizacji 

–Natura 2000 Kras Staszowski (PLH260023). 

Ponadto zgodnie z przeprowadzonym w 2015 roku przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska monitoringiem operacyjnym, który obejmował jednolite części wód 

podziemnych, za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych 

uznano jednolitą część wód podziemnych nr 122 występującą w obrębie Gminy Rytwiany, 

sklasyfikowaną do IV klasy czystości – niezadawalającej jakości. 

 Gmina Rytwiany (w tym obszar rewitalizacji) znajduje się na terenach zagrożonych 

występowaniem powodzi, zgodnie z mapami Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej (mapa 4). Główne zagrożenie powodziowe pochodzi ze strony rzeki Czarnej, ale także 

ze strony rzeki Wschodniej. Zagrożenie to notuje się corocznie w czasie występowania wezbrań 

typu opadowego w okresie letnim, spowodowanych deszczami frontalnymi lub deszczami 

nawalnymi. Najczęstszą porą występowania tego rodzaju wezbrań są miesiące  

czerwiec–wrzesień.
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Mapa 4 Mapa zagrożenia powodziowego Gminy Rytwiany 

Źródło: Hydroportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, mapy.isok.gov.pl 
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 W wyniku przeprowadzonej pogłębionej diagnozy wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

na terenie Gminy Rytwiany oraz w oparciu o różne formy partycypacji społecznej (spotkania, 

warsztaty dla różnych grup interesariuszy), zidentyfikowano problemy (konieczne  

do rozwiązania poprzez działania rewitalizacyjne) i potencjały (których uruchomienie jest 

istotne do powodzenia procesu rewitalizacji) w podziale na sfery tematyczne (tabela 5) oraz 

wynikające z nich potrzeby o różnym charakterze i skali oddziaływania. 

 

Tabela 5 Zidentyfikowane kluczowe problemy oraz potencjały wyznaczonego obszaru rewitalizacji  

na terenie Gminy Rytwiany 

Problemy Potencjały 

SFERA SPOŁECZNA 

1. Malejący i niższy udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym niż średnia dla gminy, 

świadczący o zmniejszającym się kapitale 

młodych ludzi. 

2. Postępujący proces starzenia się społeczności 

lokalnej (systematycznie rosnący od 2010 roku 

udział osób w wieku poprodukcyjnym  

w stosunku do liczby ludności ogółem). 

3. Wysoki udział osób korzystających z pomocy 

społecznej z powodu bezrobocia, ubóstwa oraz 

długotrwałej i ciężkiej choroby. 

4. Niska aktywność społeczna mieszkańców, brak 

poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania. 

5. Niedostateczna aktywność mieszkańców  

w organizacjach pozarządowych. 

6. Niewystarczająca aktywność obywatelska 

mieszkańców i słabe zaangażowanie w sprawy 

lokalne (niższa frekwencja wyborcza na tle 

średniej dla gminy). 

1. Wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo 

dobrymi, wyższymi od średniej dla gminy,  

powiatu i województwa, wynikami egzaminu 

gimnazjalnego ze szkół na terenie obszaru 

rewitalizacji. 

2. Zróżnicowane formy pomocy osobom 

niepełnosprawnym prowadzone przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach. 

3. Aktywna działalność Gminnego Centrum 

Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej  

w Rytwianach – stwarzająca możliwość 

rozwijania talentów, spędzania wolnego czasu, 

promowania kultury i aktywnego stylu życia. 

4. Kultywowanie tradycji i folkloru – organizacja 

wydarzeń kulturalnych, takich jak dożynki 

gminne. 

5. Wysoki procent wykrywalności przestępstw 

stwierdzonych przez Policję.  

6. Poziom bezpieczeństwa publicznego. 

SFERA GOSPODARCZA 

1. Małe zróżnicowanie oferty handlu i usług. 

2. Nieuregulowana sytuacja prawna części terenów 

poprzemysłowych. 

3. Niedostateczna przedsiębiorczość mieszkańców. 

1. Wyższa od średniej dla gminy i rosnąca  

z każdym rokiem liczba zarejestrowanych 

działalności gospodarczych osób fizycznych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. 

2. Siedziba gminy – miejsce koncentracji 

działalności gospodarczych i przedsiębiorstw. 

3. Zakłady oraz przedsiębiorstwa dające 

zatrudnienie wielu mieszkańcom. 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

1. Niedostateczna powierzchnia terenów 

zagospodarowanych pod działalność sportową, 

rekreacyjną, kulturową i turystyczną 

przypadająca na 1 000 mieszkańców. 

2. Niska estetyka i funkcjonalność obiektów  

1. Przez obszar rewitalizacji przebiega droga 

wojewódzka nr 764 łącząca drogę krajową nr 73 

w Kielcach z droga krajową nr 79 w Połańcu 

oraz drogą wojewódzką nr 985 w Tuszowie 

Narodowym. 
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użyteczności publicznej, takich jak Urząd Gminy 

w Rytwianach czy Gminne Centrum Kultury, 

Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach.  

3. Niewystarczająca ilość przestrzeni publicznych 

służących integracji i spędzaniu wolnego czasu 

przez mieszkańców, szczególnie młodzież  

i osoby starsze. 

4. Brak spójnego systemu monitoringu. 

5. Niezagospodarowane i zdegradowane tereny 

poprzemysłowe. 

6. Niezagospodarowane tereny wokół obiektów 

świadczących usługi da mieszkańców obszaru: 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji 

Turystycznej oraz tereny wokół klasztoru 

Kamedułów w Rytwianach (Pustelni Złotego 

Lasu). 

7. Niedostateczne wyposażenie i stan techniczny 

infrastruktury komunalnej na obszarze 

rewitalizacji.  

8. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 

okołoturystyczna. 

9. Zaburzenie ładu przestrzennego 

i architektonicznego spowodowanego istnieniem 

niszczejących budynków mieszkaniowych  

i poprzemysłowych. 

10. Bariery architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

2. Istnienie Gminnego Centrum Kultury, Sportu  

i Informacji Turystycznej w Rytwianach, 

funkcjonowanie Relaksacyjno- 

-Kontemplacyjnego Centrum Terapeutycznego 

SPeS „Pustelnia Złotego Lasu” przy Kościele 

Rektoralnym w Rytwianach jako miejsce 

pełniące funkcje terapeutyczne, wypoczynkowe, 

pielgrzymkowo-turystyczne, konferencyjne, 

rekolekcyjne i kulturalne, działające w oparciu  

o kamedulskie dziedzictwo duchowe – milczenie, 

modlitwa, samotność, a także istnienie terenów 

poprzemysłowych powstałych po dawnej 

gorzelni i Zakładzie Mechaniczno-Budowlanym 

Rytwiany Sp. z. o. o. 

3. Istniejąca infrastruktura usługowa, społeczna  

i kulturalna: Zespół Szkół w Rytwianach, 

Kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Marii 

Kolbego w Rytwianach, Zakład Usług 

Komunalnych w Rytwianach, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rytwianach, Gminny 

Centrum Kultury, Sportu i Informacji 

Turystycznej w Rytwianach, Gminna Biblioteka 

Publiczna w Rytwianach. 

4. Centralna część gminy, kumulująca najwięcej 

obiektów użyteczności publicznej, kultury, usług 

itp. 

5. Korzystna lokalizacja – bliskość większych 

ośrodków, jak: Połaniec czy Staszów.  

SFERA TECHNICZNA 

1. Brak odpowiednich warunków lokalowych 

Urzędu Gminy Rytwiany oraz innych instytucji 

publicznych do świadczenia usług publicznych 

na rzecz mieszkańców. 

2. Degradacja techniczna zabytków wpisanych  

do Rejestru Zabytków Województwa 

Świętokrzyskiego, w tym budynku dawnej 

gorzelni. 

3. Niska efektywność energetyczna części 

budynków użyteczności publicznej. 

1. Zabytki wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Świętokrzyskiego: 

 zespół klasztorny kamedułów, I połowa  

XVII w. (nr rej.: A.867/1-7 z 28.10.1971 r.  

i z 16.06.1977 r.): kościół parafialny  

pw. Zwiastowania NMP, skrzydło północne 

klasztoru „Erem Tęczyńskiego”, skrzydło 

zachodnie klasztoru z bramą, skrzydło 

południowe klasztoru, obecnie plebania, 

pozostałości ogrodzenia, 2 bramy; 

 mogiła powstańców w lesie przy cegielni  

z 1863 r. (nr rej.: A.868 z 24.05.1993 r.); 

 ruiny zamku, I połowa XV w. (nr rej.: A.869  

z 1.12.1956 r., z 28.10.1971 r. i z 6.07.1977 r.); 

 zespół pałacowy, I połowa XIX w., 1927 r.  

(nr rej.: A.870/1-2 z 20.12.1957 r.  

i z 8.02.1978 r.): pałac, park. 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

1. Niezadowalająca jakość jednolitych wód 

podziemnych (IV klasa czystości). 

2. Położenie Rytwian w strefie zalewowej rzeki 

Czarnej. 

1. Walory przyrodniczo-krajobrazowe: 

- rezerwat przyrody Dziki Staw,  

- obszar Natura 2000 Kras Staszowski 

(PLH260023). 
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3. Niedostateczna ilość terenów zieleni urządzonej 

w obszarze rewitalizacji. 

4. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

5. Przekroczenia w zakresie poziomu 

dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych pyłu 

PM10 oraz średnich rocznych pomiarów  

dla benzo(a)pirenu. 

2. Dziedzictwo naturalne – karp rytwiański. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Istotnym potencjałem, który należy wykorzystać w procesie rewitalizacji jest 

dziedzictwo kulturowe obszaru, dotychczas niedostatecznie wykorzystywane oraz 

poprzemysłowe obiekty i tereny, które wymagają zagospodarowania i nadania im nowych bądź 

przywrócenia pierwotnych funkcji. Ważnym elementem dla obszaru rewitalizacji jak i dla 

Gminy Rytwiany jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej – któremu 

można poszerzyć działalność dzięki właściwemu i optymalnemu zagospodarowaniu, 

dostatecznemu wyposażeniu. Jest to obiekt przyczyniający się do wzrostu integracji oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu społeczności gminnej, dlatego tak istotne jest, aby zwiększyć 

ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną, a także społeczną. Wszystkie wyżej wymienione 

zadania przyczynią się do poprawy jakości życia na terenie rewitalizowanym, a pośrednio  

do wzrostu aktywności mieszkańców oraz do rozwiązania problemu bezrobocia, braku 

integracji oraz wykluczenia społecznego na terenie obszaru.  

Po dokonaniu całościowej analizy problemów oraz potencjałów zidentyfikowanych  

na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji, poniżej wskazano skalę i charakter 

zdiagnozowanych potrzeb, które determinują zakres działań rewitalizacyjnych. 

Zidentyfikowane potrzeby w zakresie przezwyciężania zjawisk kryzysowych  

w sferze społecznej to: 

1. Przeciwdziałanie bezrobociu i zwiększanie możliwości zatrudnienia – konieczne jest 

zmniejszenie poziomu bezrobocia mieszkańców (szczególnie długotrwałego), 

prowadzącego do wzrostu liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

poprzez realizację programów aktywizacji zawodowej we współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy, a także tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. 

2. Kompleksowe wsparcie osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem (szczególnie 

wsparcie rodzin dotkniętych długotrwałym bezrobociem, długotrwałą lub ciężką 

chorobą oraz ubóstwem) – niezbędne jest przerwanie procesu dziedziczenia ubóstwa  

i patologii społecznych poprzez różnorodne formy pracy zarówno z dorosłymi, jak  
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i dziećmi czy młodzieżą, m.in. animację społeczną, profilaktykę społeczną czy 

środowiskowe formy wsparcia zapewniające organizację czasu wolnego. 

3. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne oraz integracji  

we współdziałaniu na rzecz obszaru rewitalizacji – niezbędne jest budowanie wspólnoty 

aktywnych mieszkańców, ich tożsamości lokalnej wokół dobra wspólnego, zachęcanie 

do działania w organizacjach pozarządowych, wzmacnianie tożsamości lokalnej 

poprzez różne formy aktywności społecznej (m.in. „oddolne” inicjatywy, wydarzenia, 

imprezy wzmacniające więzi społeczne) we współpracy z podmiotami czy instytucjami 

działającymi na obszarze rewitalizacji. 

4. Zapewnianie udziału w życiu społecznym mieszkańcom, w szczególności seniorom oraz 

osobom niepełnosprawnym – niezbędne jest zwiększanie usług opiekuńczych oraz 

organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego (zaspokajanie potrzeb 

kulturalno-społecznych, sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych poprzez 

organizowanie cyklicznych wydarzeń i spotkań integracyjnych, warsztatów 

międzypokoleniowych, wycieczek itp.). 

5. Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług publicznych – zdiagnozowane 

potrzeby dotyczą przede wszystkim poprawy stanu technicznego oraz wyposażenia 

budynków użyteczności publicznej, szczególnie Urzędu Gminy Rytwiany i Gminnego 

Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej oraz poprawy standardu 

świadczonych usług na rzecz mieszkańców, a także zwiększenie dostępu do tych 

obiektów poprzez dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. 

6. Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie obszaru rewitalizacji  

– zdiagnozowane potrzeby dotyczą przede wszystkim wzmocnienia bezpieczeństwa 

publicznego, zmniejszenia ilości przestępstw popełnianych na obszarze poprzez 

zwiększenie wykrywania tego typu zdarzeń, dzięki zastosowaniu systemu monitoringu 

wizyjnego na terenie obszaru. 

Zdiagnozowane potrzeby w zakresie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w sferze 

gospodarczej to:  

1. Wzmocnienie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji (szczególnie 

centrum gminy) w zakresie handlu i usług – istnieje potrzeba „ożywienia” 

gospodarczego w zakresie zróżnicowania usług na terenie obszaru rewitalizacji poprzez 

podjęcie kompleksowych działań inwestycyjnych w przestrzeni. 
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2. Kreowanie miejsc do rozwoju kultury, rekreacji oraz sportu, a także wspieranie rozwoju 

przedsiębiorstw i działalności gospodarczych mieszkańców na obszarze rewitalizacji  

– zidentyfikowano potrzeby w zakresie uporządkowania oraz estetycznego 

i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznych do rozwoju i różnicowania 

prowadzonych działalności, a także kreowania przyjaznego klimatu do inwestowania. 

3. Tworzenie warunków do rozwoju sektorów turystycznego i okołoturystycznego  

na obszarze rewitalizacji – konieczne jest podjęcie przedsięwzięć związanych  

z powstaniem spójnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej, służącej 

aktywnemu wypoczynkowi oraz spędzaniu czasu wolnego na terenie obszaru 

rewitalizacji, a także umożliwiającej mieszkańcom założenie działalności gospodarczej 

czy podjęcie zatrudnienia w sektorze turystycznym i okołoturystycznym, 

wykorzystującej lokalne dziedzictwo i istniejący ruch turystyczny. 

 

 Zdiagnozowane potrzeby w zakresie przezwyciężania zjawisk kryzysowych  

w sferze przestrzenno-funkcjonalnej to: 

1. Uporządkowanie oraz stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych  

sprzyjających aktywności mieszkańców – zauważa się szereg potrzeb związanych  

z wykreowaniem przestrzeni publicznej tworzącej centrum gminy, stworzeniem 

terenów zieleni urządzonej oraz poprawą estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa  

w miejscach publicznych m.in. poprzez tworzenie elementów małej architektury,  

a także likwidowanie barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

 Zdiagnozowane potrzeby w zakresie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w sferze 

technicznej to: 

1. Zatrzymanie postępującej degradacji technicznej i/lub poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków prywatnych (w tym 

zabytkowych)– zidentyfikowano na terenie obszaru rewitalizacji zdegradowane i/lub 

częściowo nieużytkowane budynki będące w zasobach gminy, które wymagają 

przeprowadzenia kapitalnego remontu i przywrócenia bądź nadania funkcji 

społecznych. 
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Zdiagnozowane potrzeby w zakresie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w sferze 

środowiskowej to: 

1. Zwiększenie terenów zieleni urządzonej służących wypoczynkowi i rekreacji 

mieszkańców – zauważa się potrzebę w zakresie odpowiedniego uporządkowania  

i zagospodarowania przestrzeni publicznych w zieleń urządzoną (szczególnie wokół 

GCKSiIT, pokamedulskiego klasztoru oraz wokół ruin zamku), które przyczynią się  

do ochrony i kształtowania klimatu środowiska zamieszkania, a także będą pełnić 

funkcje społeczne na rzecz mieszkańców różnych grup wiekowych. 

2. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców – potrzebne są inicjatywy 

edukacyjne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w zakresie świadomości, postaw  

i zachowań ekologicznych przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego.
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III. Część programowa 

1. Założenia Programu Rewitalizacji 

 

 Przeprowadzenie całościowej analizy zjawisk kryzysowych i potencjałów oraz 

wskazanie czynników mających szczególne znaczenie z punktu widzenia rewitalizacji 

(tabela 5), pozwoliło określić strategiczne kierunki działań dla wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany. Określono wizję (planowany efekt), misję oraz 2 cele 

rewitalizacji, wokół których skoncentrowane zostały kierunki działań. Realizacja 

zaplanowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwoli na wykonanie misji, 

a tym samym wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 

1.1. Misja i wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

 

 Program Rewitalizacji opracowany został w układzie uwzględniającym dwa kluczowe 

jego elementy, tj. wizję – pokazującą wizerunek obszaru rewitalizacji w przyszłości 

i misję – będącą naczelnym kierunkiem zintegrowanej polityki terytorialnej, wokół której 

koncentrować się będą kompleksowe i partnerskie działania wszystkich interesariuszy 

rewitalizacji. Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej diagnozy, analizy zjawisk 

kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz w wyniku wspólnej pracy warsztatowej 

interesariuszy rewitalizacji, sformułowano misję i wizję stanu dla każdego wyznaczonego 

podobszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. 

 

 

 

MISJA REWITALIZACJI 

Podnoszenie warunków życia w miejscowości Rytwiany oraz wspieranie 

przedsiębiorczości i aktywności społecznej interesariuszy rewitalizacji. 

WIZJA 

Interesariusze rewitalizacji prowadzą działalność społeczną i gospodarczą  

z wykorzystaniem lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  

w otoczeniu funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej miejscowości Rytwiany. 
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 Wizja obszaru rewitalizacji zawiera w sobie opis pożądanego stanu docelowego  

we wszystkich sferach, tj. społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej  

i środowiskowej.  

W wymiarze społecznym na rewitalizowanym obszarze nastąpi: 

1) integracja społeczna mieszkańców poprzez organizację cyklicznych imprez gminnych, 

zawodów sportowych na planowanym do zagospodarowania terenie wokół GCKSiIT  

w Rytwianach; 

2) zniwelowanie wykluczenia i izolacji różnych grup społecznych – szczególnie osób 

bezrobotnych, ubogich, starszych i niepełnosprawnych – poprzez usunięcie barier 

architektonicznych, dostosowanie i poprawę dostępności do obiektów użyteczności 

publicznej oraz poprzez działalność społeczno-kulturalną GCKSiIT w Rytwianach,  

a także tzw. działania „miękkie” prowadzone przez GOPS i GCKSiIT w Rytwianach,  

3) wzrost aktywności społecznej; 

4) zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych; 

5) wyprowadzenie dzieci i młodzieży z patologii; 

6) wzrost poczucia bezpieczeństwa, m.in. dzięki rozbudowanej sieci monitoringu miejsc 

publicznych; 

7) wzrost możliwości bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez 

mieszkańców – teren GCKSiIT planowany do zagospodarowania na cele rekreacyjne, 

sportowe i kulturalne. 

W wymiarze gospodarczym proces rewitalizacji przyczyni się w sposób bezpośredni  

i pośredni do: 

1) stworzenia miejsc służących prowadzeniu i rozwojowi działalności gospodarczych; 

2) ograniczenie postępującego bezrobocia; 

3) tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy; 

4) wzrostu dochodów mieszkańców. 

W wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym zauważalne będą następujące zmiany: 

1) dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,  

2) likwidacja barier architektoniczno-urbanistycznych; 

3) wykreowanie na obszarze rewitalizacji funkcji centrotwórczych (spójne i funkcjonalne 

przestrzenie publiczne, szeroka oferta usług publicznych i spędzania wolnego czasu, 

miejsca uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku); 

4) poprawa estetyki przestrzeni; 
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5) stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej; 

6) bezpieczna przestrzeń dla mieszkańców. 

 

W wymiarze technicznym rewitalizacja przyczyni się do: 

1) poprawy jakości i zwiększenia ilości infrastruktury rekreacyjno-sportowej; 

2) poprawy stanu technicznego budynków użyteczności publicznej; 

3) poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej.  

W wymiarze środowiskowym proces rewitalizacji wpłynie na: 

1) redukcję emisji gazów cieplarnianych (CO2) – tzw. „niskiej” emisji; 

2) redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza; 

3) ochronę środowiska naturalnego; 

4) wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

 

W związku z powyższym wizja obszaru rewitalizacji odnosi się do zdiagnozowanych:  

1) potrzeb – związanych z „ożywieniem” społeczno-gospodarczym, wspieraniem 

przedsiębiorczości mieszkańców, włączaniem społecznym osób zagrożonych 

marginalizacją, stworzeniem spójnej przestrzeni publicznej wykorzystując istniejące 

zasoby dziedzictwa kulturowego; 

2) uwarunkowań – wynikających z poprzemysłowego charakteru terenów 

zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, takich jak: obiekty i tereny po byłej gorzelni, 

byłych zakładach mechaniczno-budowlanych, a także uwarunkowań przyrodniczych 

(obszar położony na terenach zalewowych); 

3) potencjałów obszaru rewitalizacji – wynikających z lokalizacji na obszarze rewitalizacji 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej, a także licznych 

zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego, takich jak występowanie obiektów 

zabytkowych (Pustelnia Złotego Lasu, ruiny zamku oraz zespołu pałacowego) oraz 

obiektów sprzyjających rozwojowi turystyki na terenie obszaru. 

 



Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 

59 

1.2. Cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań 

 

 Wypełnienie przyjętej wizji i misji jest uwarunkowane realizacją postawionych celów 

rewitalizacji i zaplanowanych do realizacji kierunków działań, służących eliminacji lub 

ograniczeniu zdiagnozowanych na etapie diagnostycznym negatywnych zjawisk, ściśle 

odpowiadających przyjętym celom (schemat 3 i 4).  

 Przedstawiona poniżej struktura założeń Programu Rewitalizacji jest odpowiedzią na 

zdiagnozowane problemy i potencjały, a także wynikające z nich potrzeby rewitalizacyjne. Cele 

rewitalizacji służą hierarchizacji działań w odniesieniu do wskazanych potrzeb, a także są 

powiązane z wizją stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. 

 Cel rewitalizacji 1. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wraz  

z przyczyniającymi się do jego realizacji kierunkami działań, które dotyczą: kształtowania 

estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej (w tym na terenach poprzemysłowych  

i wykorzystane obiektów zabytkowych), zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług 

publicznych, ochrony, wykorzystywania i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego – odpowiada na określone na podstawie diagnozy obszaru rewitalizacji potrzeby 

związane z: 

1. zapewnianiem udziału w życiu społecznym mieszkańcom, w szczególności seniorom 

oraz osobom niepełnosprawnym;  

2. zwiększeniem dostępności oraz poprawą jakości usług publicznych;  

3. wykreowaniem miejsc do rozwoju kultury, rekreacji, sportu; 

4. zwiększeniem i pobudzeniem przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji  

w zakresie handlu i usług;  

5. wzmocnieniem bezpieczeństwa publicznego na terenie obszaru; 

6. tworzeniem warunków do rozwoju sektorów turystycznego i okołoturystycznego  

na obszarze rewitalizacji; 

7. zatrzymaniem postępującej degradacji technicznej i/lub poprawą efektywności 

energetycznej obiektów użyteczności publicznej i budynków prywatnych (w tym 

zabytkowych);  

8. uporządkowaniem oraz stworzeniem atrakcyjnych przestrzeni publicznych sprzyjających 

aktywności mieszkańców; 

9. zwiększeniem terenów zieleni urządzonej służących wypoczynkowi i rekreacji 

mieszkańców. 
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 Osiągnięcie założeń celu 1. jest ściśle związane z planowanym efektem rewitalizacji, 

określonym w wizji stanu obszaru w sferach społecznej i gospodarczej. 

 Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji wraz  

z przyczyniającymi się do jego realizacji kierunkami działań, które dotyczą: pobudzania 

aktywności i integracji oraz rozwijania więzi społecznych mieszkańców, wspierania 

przedsiębiorczości mieszkańców, a także włączania społecznego osób wykluczonych  

i zagrożonych ubóstwem – odpowiada na określone na podstawie diagnozy obszaru 

rewitalizacji potrzeby związane z: 

1. przeciwdziałaniem bezrobociu i zwiększaniem możliwości zatrudnienia;  

2. kompleksowym wsparciem osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem;  

3. zwiększeniem zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne oraz integracją we 

współdziałaniu na rzecz obszaru rewitalizacji;  

4. zapewnianiem udziału w życiu społecznym mieszkańcom, w szczególności seniorom 

oraz osobom niepełnosprawnym;  

5. wspieraniem rozwoju przedsiębiorstw i działalności gospodarczych mieszkańców  

na obszarze rewitalizacji;  

6. tworzeniem warunków do rozwoju sektorów turystycznego i okołoturystycznego na 

obszarze rewitalizacji;  

7. uporządkowaniem oraz stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych sprzyjających 

aktywności mieszkańców;  

8. zwiększeniem terenów zieleni urządzonej służących wypoczynkowi i rekreacji 

mieszkańców;  

9. podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.  

 

Osiągnięcie założeń celu 2. jest ściśle związane z planowanym efektem rewitalizacji 

określonym w wizji stanu obszaru w sferach społecznej, technicznej i środowiskowej. 
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Schemat 3 Założenia Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

  

CEL REWITALIZACJI 1. 

Stworzenie atrakcyjnej  

przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.1. 

Pobudzanie aktywności  

i integracji oraz rozwijanie 

więzi społecznych mieszkańców 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.2. 

Wspieranie przedsiębiorczości 

mieszkańców  

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.2. 

Zapewnienie dostępu do wysokiej 

jakości usług publicznych 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 

Kształtowanie estetycznej  

i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

CEL REWITALIZACJI 2. 

Wzmocnienie kapitału społecznego  

obszaru rewitalizacji 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.3. 

Ochrona, wykorzystywanie  

i udostępnianie zasobów 

dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.3. 

Włączanie społeczne  

osób wykluczonych  

i zagrożonych ubóstwem 
 

MISJA 

Podnoszenie warunków życia w miejscowości Rytwiany oraz wspieranie 

przedsiębiorczości i aktywności społecznej interesariuszy rewitalizacji. 
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Schemat 4 Kierunki działań wraz z odniesieniem ich do zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacyjnych, 

mające na celu eliminację lub ograniczenie występowania negatywnych zjawisk 
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Źródło: Opracowanie własne
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2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 

 Program Rewitalizacji dla Gminy Rytwiany złożony jest z listy planowanych 

podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zawiera charakterystykę 

pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dzięki temu dokument jest konstrukcją 

złożoną z wielu różnorodnych projektów, która warunkuje osiągnięcie zaplanowanych efektów, 

a tym samym ich efektywne oddziaływanie na zidentyfikowane na etapie diagnozy zjawiska 

kryzysowe oraz wykorzystuje lokalne potencjały. 

2.1. Lista planowanych podstawowych projektów/przedsięwzięć 

 

 W wyniku prac nad Programem Rewitalizacji oraz w oparciu o zasadę partycypacji 

społecznej oraz partnerstwa, zdefiniowano i scharakteryzowano 9 projektów podstawowych, 

czyli takich, bez których realizacja celów dokumentu nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji 

nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Główne założenia projektów przedstawiają 

tabele 6–15. 

 

Tabela 6 Podstawowy projekt rewitalizacyjny nr 1 

Nazwa projektu 
Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych  

na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany 

Lokalizacja 
obszar rewitalizacji  

(Rytwiany) 
Okres realizacji 2017–2020 

Szacowana 

wartość brutto  
4,0 mln zł 

Źródła 

finansowania 

środki UE (EFRR), budżet 

gminy, budżet państwa, 

środki prywatne 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności, nadanie nowych oraz rozszerzenie obecnych 

funkcji przestrzeniom i obiektom publicznym zlokalizowanym na obszarze 

rewitalizacji, w szczególności poprzez: 

1) Zagospodarowanie i adaptację terenu w otoczeniu zabytkowych ruin zamku 

poprzez nadanie mu funkcji gospodarczych, edukacyjnych i rekreacyjnych,  

a w tym m.in.: 

- wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych; 

- uporządkowanie, uzupełnienie i rozszerzenie zieleni; 

- montaż obiektów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni  

(m.in. ławki, kosze, altany, urządzenia sportowo-rekreacyjne, stojaki  

na rowery, tężnia solna, wodne kino plenerowe); 

- objęcie monitoringiem wizyjnym terenu; 

- przeprowadzenie prac mających na celu zachowanie i udostępnienie 

zabytkowych ruin zamku wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych 

Województwa Świętokrzyskiego, w tym wykonanie wizualizacji oraz 

częściowe odkrycie i odrestaurowanie murów zabytkowego zamku; 

- wykonanie spójnego oznakowania do celów edukacyjno-informacyjnych; 
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- montaż i uzupełnienie energooszczędnego oświetlenia, w tym  

z wykorzystaniem OZE; 

- zagospodarowanie przestrzeni pod prowadzenie działalności w celu 

zwiększania potencjału gospodarczego. 

2) Zagospodarowanie zdegradowanych terenów poprzemysłowych (m.in. terenów  

po byłych zakładach mechanicznych, gorzelni) i nadanie im nowych funkcji. 

3) Poprawa jakości przestrzeni publicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz 

komfortu korzystania z niej (w tym w pobliżu drogi wojewódzkiej 764  

o wysokim natężeniu ruchu kołowego), w szczególności poprzez: 

- przebudowę dróg publicznych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych; 

- zagospodarowanie przestrzeni pod miejsca parkingowe; 

- oświetlenie energooszczędne, w tym z wykorzystaniem OZE; 

- montaż monitoringu wizyjnego; 

- wykonanie spójnego oznakowania poziomego i pionowego; 

- przebudowę infrastruktury komunalnej (m.in. sieci wodno-kanalizacyjnej). 

4) Zachowanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  

w tym zasobów dziedzictwa Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. 

5) Stworzenie możliwości techniczno-użytkowych w budynku samorządowej 

instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej 

wraz z jego wyposażeniem w celu nadania mu nowych funkcji oraz rozszerzenia 

istniejącej działalności kulturalnej, w szczególności poprzez: 

- zakup m.in. instrumentów, akcesoriów muzycznych wraz ze sprzętem 

nagłośnieniowym i oświetleniowym, mobilnej sceny modułowej, hal 

namiotowych oraz ławostołów; 

- rozbudowę i modernizację sali widowiskowo-kinowej wraz z jej 

doposażeniem; 

- modernizację pozostałych sali i pracowni w budynku, w tym adaptację  

i wyposażenie jednej z nich na salę kinową; 

- objęcie monitoringiem wizyjnym obiektu i jego otoczenia; 

- zagospodarowanie terenu wokół budynku w celu nadania mu funkcji 

rekreacyjno-sportowych. 

Wszystkie działania uwzględniają dostosowanie przestrzeni i obiektów do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i starszych oraz wpływają na zachowanie i utrwalenie ładu 

przestrzennego. 

Grupy docelowe mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Gmina Rytwiany, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej  

w Rytwianach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach,  

partnerzy społeczni, partnerzy gospodarczy 

Oddziaływanie 

projektu  

na zdiagnozowane 

problemy  

i potencjały 

Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy  

(w tabeli 5): 

1) w sferze społecznej: 1, 2, 3, 4, 6 – poprzez wzrost integracji mieszkańców oraz 

zwiększenie ich zaangażowania w sprawy lokalne związane z budowaniem 

tożsamości lokalnej, dzięki stworzeniu miejsc sprzyjających spotkaniom 

mieszkańców, 

2) w sferze gospodarczej: 1 – poprzez tworzenie warunków do rozwoju handlu  

i usług o różnym charakterze, 

3) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 1, 3, 5, 6, 7, 10 – poprzez działania mające na 

celu zmniejszenie degradacji obiektów użyteczności publicznej, zagospodarowanie 

terenów poprzemysłowych, właściwe wykorzystanie  

i nadanie nowych funkcji terenom wokół GCKSiIT w Rytwianach, 
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4) w sferze technicznej: 1, 2, 3 – poprzez właściwe zadania związane z przebudową, 

odnową, adaptacją oraz termomodernizacją zdegradowanych budynków (w tym 

zabytkowych), poprawiając przy tym warunki lokalowe dla lepszej jakości usług 

publicznych, 

5) w sferze środowiskowej: 6 – poprzez podniesienie świadomości ekologicznej osób 

objętych programem. 

Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą 

następujące potencjały (tabela 5): 

1) w sferze społecznej: 1, 3, 4  – poprzez wykorzystanie kapitału społecznego ludzi 

młodych i wysokiego poziomu kształcenia na obszarze rewitalizacji, 

2) w sferze gospodarczej: 1, 2, 3 – poprzez wykorzystanie potencjału zwiększającej 

się liczby przedsiębiorstw do rozszerzenia oferty usług i handlu, a także poprzez 

wykorzystanie potencjału dużej liczby przedsiębiorstw przemysłowych,  

a także faktu, że obszar rewitalizacji i projektu obejmuje swoim zasięgiem 

centralne tereny gminy, 

3) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: wykorzystując potencjał lokalizacji 

(centralnej części gminy, niedalekiej odległości od miasta powiatowego Staszów), 

a także odpowiednio zagospodarowując obszary poprzemysłowe  

i tereny wokół GCKSiIT, 

4) w sferze technicznej: 1 – poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego 

na obszarze rewitalizacji dla umocnienia funkcji turystycznych  

i okołoturystycznych, 

5) w sferze środowiskowej: 1 – poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczo- 

-krajobrazowych dla umocnienia funkcji turystycznych i okołoturystycznych. 

Cele rewitalizacji, 

kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 1. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

Kierunek działania 1.1. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

Kierunek działania 1.2. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 

Kierunek działania 1.3. Ochrona, wykorzystywanie i udostępnianie zasobów 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji  

Kierunek działania 2.1. Pobudzanie aktywności i integracji oraz rozwijanie więzi 

społecznych mieszkańców 

Kierunek działania 2.2. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców  

Kierunek działania 2.3. Włączanie społeczne osób wykluczonych i zagrożonych 

ubóstwem 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty podjętych działań to: 

- efektywne wykorzystanie zdegradowanych obiektów zabytkowych do pełnienia 

funkcji gospodarczych, rekreacyjnych i edukacyjnych na rzecz mieszkańców; 

- efektywne wykorzystanie terenów poprzemysłowych z przeznaczeniem na nowe 

funkcje; 

- udostępnienie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na cele społeczne; 

- estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym  

likwidacja barier architektonicznych); 

- poprawa dostępności i zwiększenie jakości oferty usług kulturalnych  

i edukacyjnych; 

- poprawa stanu infrastruktury drogowej; 

- rozwój Rytwian w zakresie funkcji turystycznej; 

- wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. 
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2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach. 

3. Ludność mieszkająca na obszarach objętych rewitalizacją.  

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian 

do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu. 

Powiązanie  

projektu z innymi 

projektami/ 

przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi 

Projekt wykazuje powiązania i oddziaływanie z następującymi podstawowymi 

projektami rewitalizacyjnymi: 

1) Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Zespołu Klasztornego 

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach – poprzez ochronę i efektywne 

wykorzystanie do rozszerzenia pełnionych funkcji obiektów zabytkowych  

na rzecz różnych grup interesariuszy rewitalizacji. 

2) Adaptacja poprzemysłowych obiektów starej gorzelni w Rytwianach do celów 

gospodarczych – poprzez wykorzystanie dziedzictwa poprzemysłowego gminy  

do rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców i rozwoju gospodarczego obszaru. 

3) Odnowienie i przywrócenie funkcji zabytkowego parku przypałacowego  

w Rytwianach – poprzez stworzenie przestrzeni służącej rekreacji i aktywności 

społeczności lokalnej efektywnie wykorzystując i zachowując lokalne dziedzictwo 

kulturowe. 

4) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Rytwiany – poprzez kompleksowe zwiększenie efektywności energetycznej  

i warunków technicznych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych  

na obszarze rewitalizacji, a tym samym ograniczenie tzw. „niskiej” emisji 

zanieczyszczeń. 

5) Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Rytwiany  

– poprzez kompleksowe tworzenie warunków dla wsparcia kapitału społecznego 

oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych i podnoszenie kompetencji 

niezbędnych na rynku pracy. 

6) Rozwijanie aktywności społecznej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców 

bazującej na dziedzictwie kulturowym obszaru rewitalizacji – poprzez rozwój 

aktywności społecznej, więzi społecznych, integracji międzypokoleniowej oraz 

wzmocnienie tożsamości lokalnej bazującej na potencjale endogenicznym obszaru 

rewitalizacji. 

7) Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy 

Rytwiany – poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych 

marginalizacją w życie społeczne. 

Efekty przedmiotowego projektu wzmacnia również realizacja zaplanowanych 

projektów uzupełniających: 1, 2, 3, 5, 6, 7 poprzez oddziaływanie na wszystkie sfery: 

społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną i środowiskową. 
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Tabela 7 Podstawowy projekt rewitalizacyjny nr 2 

Nazwa projektu 
Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Zespołu Klasztornego 

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach 

Lokalizacja 
obszar rewitalizacji  

(Rytwiany, ul. Klasztorna 25) 
Okres realizacji 2017–2023 

Szacowana 

wartość brutto  
20 mln zł 

Źródła 

finansowania 

Środki UE (EFRR), budżet 

państwa, budżet gminy, 

środki własne Klasztoru 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Projekt zakłada poprawę stanu technicznego, przywrócenie pierwotnego stanu wystroju 

wnętrza kościoła oraz udostępnienie odnowionego obiektu dla mieszkańców i turystów, 

w szczególności poprzez: 

1. Prace remontowo-konserwatorskie budynku Eremu Tęczyńskiego:  

- izolacja pozioma i pionowa fundamentów,  

- remont ścian, sklepień i podłóg, 

- modernizacja i wykonanie instalacji, 

- wymiana stolarek okiennych i drzwiowych, 

- naprawa elewacji, 

- konserwacja stiuków i polichromii w kaplicy i refektarzu, 

- prace konserwatorskie w pozostałych pomieszczeniach. 

2. Prace remontowe kościoła:  

- modernizacja instalacji,  

- prac remontowe wieży i pomieszczeń piętra i poddasza,  

- docieplenie sklepień nawy i kaplic,  

- wzmocnienie i zabezpieczenie więźby dachowej,  

- wykonanie instalacji ogrzewania kościoła.  

3. Prace konserwatorskie kościoła:  

- krypty i ściany przyziemia (prace archeologiczne i konserwatorskie),  

- posadzki i podłogi (konserwacja, uzupełnienie i wymiana),  

- konserwacja stiuków na ścianach i sklepieniach,  

- konserwacja polichromii ścian i sklepień, 

- konserwacja malarstwa sztalugowego,  

- konserwacja i złocenie drewnianego ołtarza głównego,  

- konserwacja polichromowanych stall w chórze i kapitularzu,  

- konserwacja i remont instrumentu organowego (XIX w.),  

- konserwacja mebli i wyposażenia ruchomego. 

4. Odnowienie terenu eremitorium:  

- konserwacja i ekspozycja istniejących fundamentów – pozostałości po dawnych   

domkach pustelniczych i murach ogrodzeniowych,  

- odbudowa 12 domków pustelniczych,  

- remont i konserwacja murów obwodowych.  

5. Zagospodarowanie i odnowa ogrodów klasztornych.  

6. Wyposażenie przestrzeni w małą architekturę (drogi, alejki, chodniki, ogrodzenia, 

tereny zielone).  

Zaplanowane w projekcie działania pozwolą na zabezpieczenie zachowanych 

zabudowań klasztornych oraz na odnowienie zespołu, włącznie z odtworzeniem już 

nieistniejących a znanych z przekazów ikonograficznych i odsłoniętych podczas badań 

elementów kamedulskiej zabudowy, w tym 12 domków eremickich. Zespół Klasztorny 

Pustelni Złotego Lasu jest jednym z pięciu tego typu założeń w Polsce i jedynym 

zachowanym w tak dobrym stanie. Realizacja projektu pozwoli na zachowanie 

cennego dziedzictwa kulturowego, z którego słynie gmina. Planuje się jego 
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udostępnianie mieszkańcom w celach edukacyjnych i kulturowych oraz przyjezdnym 

w celach turystycznych.  

Grupy docelowe mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy, turyści 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Kościół Rektoralny pw. Zwiastowania NMP – Pustelnia Złotego Lasu 

Oddziaływanie 

projektu  

na zdiagnozowane 

problemy  

i potencjały 

Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy  

(w tabeli 5): 

1) w sferze społecznej: 4, 5 – poprzez wzrost integracji mieszkańców oraz wzrost ich 

zaangażowania w sprawy lokalne, kulturalne związane z budowaniem tożsamości 

lokalnej, 

2) w sferze przestrzenno-fukncjonalnej:1, 6, 8, 10 – poprzez zagospodarowanie terenu 

i odpowiednie zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potrzeb rozwoju 

infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej, 

3) w sferze technicznej: 2 – poprzez poprawę stanu technicznego zabytkowych 

obiektów, 

4) w sferze środowiskowej: 3, 4  – poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni 

urządzonej na terenie objętym rewitalizacją, a także zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków. 

Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą 

następujące potencjały (tabela 5): 

1) w sferze społecznej: 4 – poprzez kultywowanie tradycji związanej z działalnością 

klasztoru pokamedulskiego. 

2) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 2, 3 – poprzez wykorzystanie istniejącego 

zasobu dziedzictwa kultury oraz zwiększenie powierzchni zagospodarowanych pod 

działalność. 

3) w sferze technicznej: 1, 2 – poprzez wykorzystanie, przywrócenie i nadanie 

nowych funkcji obiektom zabytkowym (klasztorowi pokamedulskiemu), 

wykorzystanie potencjału istnienia Pustelni Złotego Lasu. 

Cele rewitalizacji, 

kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 1. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

Kierunek działania 1.1. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

Kierunek działania 1.3. Ochrona, wykorzystywanie i udostępnianie zasobów 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji  

Kierunek działania 2.1. Pobudzanie aktywności i integracji oraz rozwijanie więzi 

społecznych mieszkańców 

Kierunek działania 2.3. Włączanie społeczne osób wykluczonych i zagrożonych 

ubóstwem 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty podjętych działań to: 

- estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej; 

- poprawa dostępności do wysokiej jakości oferty turystycznej i kulturowej; 

- rozwój Rytwian w zakresie funkcji turystycznej opartej na unikatowych zasobach 

dziedzictwa kulturowego. 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. 

2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach. 

3. Ludność mieszkająca na obszarach objętych rewitalizacją.  
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Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian 

do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu. 

Powiązanie  

projektu z innymi 

projektami/ 

przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi 

Projekt wykazuje powiązania i oddziaływanie z następującymi podstawowymi 

projektami rewitalizacyjnymi: 

1) Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany – niniejszy projekt pobudzi 

aktywność społeczną, wzmocni integrację międzypokoleniową oraz tożsamość 

lokalną bazującą na: dziedzictwie kulturowym, naturalnym i przemysłowym  

w przestrzeniach publicznych oraz w zaadoptowanym do rozszerzenia działalności 

kulturalnej GCKSiIT. 

2) Odnowienie i przywrócenie funkcji zabytkowego parku przypałacowego  

w Rytwianach – poprzez stworzenie przestrzeni służącej rekreacji i aktywności 

społeczności lokalnej efektywnie wykorzystując i zachowując lokalne dziedzictwo 

kulturowe. 

3) Rozwijanie aktywności społecznej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców 

bazującej na dziedzictwie kulturowym obszaru rewitalizacji – poprzez rozwój 

aktywności społecznej, więzi społecznych, integracji międzypokoleniowej oraz 

wzmocnienie tożsamości lokalnej bazującej na potencjale endogenicznym obszaru 

rewitalizacji. 

4) Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy 

Rytwiany – poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych 

marginalizacją oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. 

Efekty przedmiotowego projektu wzmacnia również realizacja zaplanowanych 

projektów uzupełniających: 1, 2, 5, 6, 7 poprzez oddziaływanie na sfery: społeczną, 

gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. 

 

Tabela 8 Podstawowy projekt rewitalizacyjny nr 3 

Nazwa projektu 
Adaptacja poprzemysłowych obiektów starej gorzelni w Rytwianach  

do celów gospodarczych 

Lokalizacja 
Obszar rewitalizacji  

(ul. Kościelna) 
Okres realizacji 2017–2018 

Szacowana 

wartość brutto  
4,0 mln zł 

Źródła 

finansowania 

Środki UE (EFRR), 

środki prywatne 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Projekt obejmuję przebudowę budynków starej gorzelni wraz z obiektami  

towarzyszącymi i ich adaptację do funkcji gospodarczych. Przewiduje się stworzenie  

w tym miejscu obiektu pod nazwą Browar&Hotel SPA w Rytwianach, w związku  

z tym w przedmiotowym, zabytkowym obiekcie nie tylko zostaną stworzone nowe  

funkcje (hotel i SPA), ale też funkcje nawiązujące do jego historii i dawnego 

przeznaczenia (uruchomienie browaru). Zakres projektu obejmuje prace remontowe  

i modernizacyjne związane z dostosowaniem obiektów do pełnienia nowych funkcji,  

z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz z zastosowaniem 

OZE. Konieczne będą również prace związane z funkcjonalnym zagospodarowaniem 

terenu otaczającego obiekty, w tym poprawa jego estetyki, m.in. poprzez stworzenie 

alejek, terenów zieleni urządzonej i elementów małej architektury.  

Grupy docelowe mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy, turyści  
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Podmioty 

realizujące 

projekt 

przedsiębiorca 

Oddziaływanie 

projektu  

na zdiagnozowane 

problemy  

i potencjały 

Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy  

(w tabeli 5): 

1) w sferze społecznej: 3 – poprzez spadek liczby osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej z tytułu bezrobocia – ze względu na nowo powstałe oferty 

pracy w regionie, 

2) w sferze gospodarczej: 1 – poprzez powiększenie oferty usług i handlu na terenie 

obszaru w związku z umocnieniem funkcji okołoturystycznych i przemysłowych 

związanych z działalnością przebudowanej gorzelni oraz stworzonego hotelu, 

3) w sferze przestrzenno-fukncjonalnej:1, 5, 8, 9, 10 – poprzez zagospodarowanie 

terenu poprzemysłowego dla potrzeb rozwoju infrastruktury kulturalnej, 

turystycznej oraz rekreacyjnej uwzględniając potrzeby osób starszych  

i niepełnosprawnych,  

4) w sferze środowiskowej: 3, 4 – poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni 

urządzonej na terenie objętym projektem, a także zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków. 

Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą 

następujące potencjały (tabela 5): 

1) w sferze społecznej: 4 – poprzez kultywowanie tradycji związanej z działalnością 

browaru, 

2) w sferze gospodarczej: 3 – poprzez stworzenie obiektu oferującego usługi 

hotelowe, a także prowadzącego działalność przemysłową (browar), tworząc w ten 

sposób nowe miejsca pracy, 

3) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 2 – poprzez wykorzystanie  

i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.  

Cele rewitalizacji, 

kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 1. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

Kierunek działania 1.1. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

Kierunek działania 1.3. Ochrona, wykorzystywanie i udostępnianie zasobów 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji  

Kierunek działania 2.1. Pobudzanie aktywności i integracji oraz rozwijanie więzi 

społecznych mieszkańców 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty podjętych działań to: 

- estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni poprzemysłowej; 

- zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych; 

- zagospodarowanie i wykorzystanie zdegradowanych terenów i obiektów 

poprzemysłowych wraz z adaptacją na nowe funkcje. 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. 

2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach. 

3. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach. 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian 

do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu. 
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Powiązanie  

projektu z innymi 

projektami/ 

przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi 

Projekt wykazuje powiązania i oddziaływanie z następującymi podstawowymi 

projektami rewitalizacyjnymi: 

1) Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany – niniejszy projekt pobudzi 

aktywność społeczną, wzmocni integrację międzypokoleniową oraz tożsamość 

lokalną bazującą na: dziedzictwie kulturowym, naturalnym i przemysłowym  

w przestrzeniach publicznych oraz w zaadoptowanym do rozszerzenia działalności 

kulturalnej GCKSiIT. 

2) Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Zespołu Klasztornego 

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach – poprzez ochronę i efektywne 

wykorzystanie do rozszerzenia pełnionych funkcji obiektów zabytkowych  

na rzecz różnych grup interesariuszy rewitalizacji. 

3) Odnowienie i przywrócenie funkcji zabytkowego parku przypałacowego  

w Rytwianach – poprzez stworzenie przestrzeni służącej rekreacji i aktywności 

społeczności lokalnej efektywnie wykorzystując i zachowując lokalne dziedzictwo 

kulturowe. 

4) Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Rytwiany  

– poprzez kompleksowe tworzenie warunków dla wsparcia kapitału społecznego 

oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych i podnoszenie kompetencji 

niezbędnych na rynku pracy. 

5) Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy 

Rytwiany – poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych 

marginalizacją oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. 

Efekty przedmiotowego projektu wzmacnia również realizacja zaplanowanych 

projektów uzupełniających: 2, 3, 4, 5, 6, 7 poprzez oddziaływanie na wszystkie sfery: 

społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną i środowiskową. 

 

Tabela 9 Podstawowy projekt rewitalizacyjny nr 4 

Nazwa projektu 
Odnowienie i przywrócenie funkcji zabytkowego parku przypałacowego  

w Rytwianach 

Lokalizacja 
Obszar rewitalizacji  

(ul. Artura Radziwiłła 19) 
Okres realizacji 2018–2019 

Szacowana 

wartość brutto  
1,0 mln zł 

Źródła 

finansowania 

Środki UE (EFRR),  

środki prywatne 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Projekt polega na przywróceniu przypałacowemu parkowi jego dawnego wyglądu, 

wraz z wzmocnieniem jego funkcji rekreacyjnych (w tym udostępnieniu),  

z uwzględnieniem bezpieczeństwa odwiedzających, poprzez działania obejmujące  

w szczególności: 

1. Rozbudowę infrastruktury parkowej. 

2. Prace pielęgnacyjne zabezpieczające zachowany starodrzew. 

3. Nasadzanie nowych drzew i krzewów ozdobnych nawiązujących do dawnego  

wyglądu parku.  

Grupy docelowe mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy, turyści 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Hotel Rytwiany – Dersław Sp. z o.o. 
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Oddziaływanie 

projektu  

na zdiagnozowane 

problemy  

i potencjały 

Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy  

(w tabeli 5): 

1) w sferze przestrzenno-fukncjonalnej:1, 6, 8, 10 – poprzez zagospodarowanie terenu 

i odpowiednie zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potrzeb rozwoju 

infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz  rekreacyjnej, 

2) w sferze technicznej: 2 –  poprzez poprawę stanu technicznego zabytkowych 

obiektów, 

3) w sferze środowiskowej: 3, 4 – poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni 

urządzonej na terenie objętym rewitalizacją, a także zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków. 

Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą 

następujące potencjały (tabela 5): 

1) w sferze społecznej: 4 – poprzez kultywowanie tradycji związanej z działalnością 

pałacu i parku przypałacowego w Rytwianach, 

2) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 2, 3 – poprzez wykorzystanie istniejącego 

zasobu dziedzictwa kultury oraz zwiększenie powierzchni zagospodarowanych  

pod działalność społeczną i gospodarczą, 

3) w sferze technicznej: 1, 2 – poprzez przywrócenie funkcji obiektom zabytkowym 

(parkowi przypałacowemu), wykorzystanie potencjału istnienia pałacu  

w Rytwianach. 

Cele rewitalizacji, 

kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 1. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

Kierunek działania 1.1. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

Kierunek działania 1.3. Ochrona, wykorzystywanie i udostępnianie zasobów 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji  

Kierunek działania 2.1. Pobudzanie aktywności i integracji oraz rozwijanie więzi 

społecznych mieszkańców 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty podjętych działań to: 

- estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni; 

- zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych; 

- zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego; 

- wzrost powierzchni zieleni urządzonej. 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. 

2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach. 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian 

do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu. 

Powiązanie  

projektu z innymi 

projektami/ 

przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi 

Projekt wykazuje powiązania i oddziaływanie z następującymi podstawowymi 

projektami rewitalizacyjnymi: 

1) Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany – niniejszy projekt pobudzi 

aktywność społeczną, wzmocni integrację międzypokoleniową oraz tożsamość 

lokalną bazującą na: dziedzictwie kulturowym, naturalnym i przemysłowym  

w przestrzeniach publicznych oraz w zaadoptowanym do rozszerzenia działalności 

kulturalnej GCKSiIT. 

2) Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Zespołu Klasztornego 

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach – poprzez ochronę i efektywne 
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wykorzystanie do rozszerzenia pełnionych funkcji obiektów zabytkowych  

na rzecz różnych grup interesariuszy rewitalizacji. 

3) Rozwijanie aktywności społecznej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców 

bazującej na dziedzictwie kulturowym obszaru rewitalizacji – poprzez rozwój 

aktywności społecznej, więzi społecznych, integracji międzypokoleniowej oraz 

wzmocnienie tożsamości lokalnej bazującej na potencjale endogenicznym obszaru 

rewitalizacji. 

Efekty przedmiotowego projektu wzmacnia również realizacja zaplanowanych 

projektów uzupełniających: 1, 5, 6, 7 poprzez oddziaływanie na sfery: społeczną, 

przestrzenno-funkcjonalną, techniczną i środowiskową. 

 

Tabela 10 Podstawowy projekt rewitalizacyjny nr 5 

Nazwa projektu 
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej  

w Gminie Rytwiany 

Lokalizacja 
Gmina Rytwiany  

(w tym obszar rewitalizacji) 
Okres realizacji 2017–2020 

Szacowana 

wartość brutto  
3,0 mln zł 

Źródła 

finansowania 

Środki UE (EFRR), 

budżet gminy 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Przedmiotem projektu jest podniesienie poziomu efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Rytwiany, w szczególności poprzez  

przeprowadzenie m.in. głębokiej, kompleksowej termomodernizacji wraz  

z modernizacją instalacji grzewczej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych.  

W zależności od obiektu przewiduje się działania takie jak: 

1. Ocieplenie budynku. 

2. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne. 

3. Przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz 

instalacji wodno-kanalizacyjnych. 

4. Instalacja OZE. 

5. Wymiana bądź izolacja pokrycia dachowego, instalacja systemów inteligentnego 

zarządzania energią. 

6. Mikrokogeneracja. 

Realizacja projektu będzie wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  

Rytwiany.  

W pierwszej kolejności projektem objęte zostaną: Zespół Placówek Oświatowych  

w Sichowie Dużym, Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytwianach oraz  

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym. 

Grupy docelowe mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Gmina Rytwiany 

Oddziaływanie 

projektu  

na zdiagnozowane 

problemy  

i potencjały 

Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy  

(w tabeli 5): 

1) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 2 – poprzez działania mające na celu 

zmniejszenie degradacji oraz poprawę efektywności energetycznej obiektów 

użyteczności publicznej,  

2) w sferze technicznej: 1, 3 – poprzez właściwe zadania związane z przebudową, 

termomodernizacją zdegradowanych budynków, poprawiając przy tym warunki 

lokalowe dla lepszej jakości usług publicznych, 
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3) w sferze środowiskowej: 6 – poprzez podniesienie świadomości ekologicznej osób 

z obszaru rewitalizacji. 

Cele rewitalizacji, 

kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 1. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

Kierunek działania 1.1. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

Kierunek działania 1.2. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty podjętych działań to: 

- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenia niskiej emisji 

zanieczyszczeń, 

- zwiększenie efektywności energetycznej, 

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. 

2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach. 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian 

do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu. 

Powiązanie  

projektu z innymi 

projektami/ 

przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi 

Projekt wykazuje powiązania i oddziaływanie z następującymi podstawowymi 

projektami rewitalizacyjnymi: 

1) Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany – niniejszy projekt pobudzi 

aktywność społeczną, wzmocni integrację międzypokoleniową oraz tożsamość 

lokalną bazującą na: dziedzictwie kulturowym, naturalnym i przemysłowym  

w przestrzeniach publicznych oraz w zaadoptowanym do rozszerzenia działalności 

kulturalnej GCKSiIT. 

2) Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Zespołu Klasztornego 

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach – poprzez ochronę i efektywne 

wykorzystanie do rozszerzenia pełnionych funkcji obiektów zabytkowych  

na rzecz różnych grup interesariuszy rewitalizacji. 

3) Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Rytwiany  

– poprzez kompleksowe tworzenie warunków dla wsparcia kapitału społecznego 

oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych i podnoszenie kompetencji 

niezbędnych na rynku pracy. 

4) Rozwijanie aktywności społecznej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców 

bazującej na dziedzictwie kulturowym obszaru rewitalizacji – poprzez rozwój 

aktywności społecznej, więzi społecznych, integracji międzypokoleniowej oraz 

wzmocnienie tożsamości lokalnej bazującej na potencjale endogenicznym obszaru 

rewitalizacji. 

5) Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy 

Rytwiany – poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych 

marginalizacją oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. 

6) Szkoła Równych Szans, Szkoła Sukcesu Każdego Ucznia – poprzez kompleksowe 

tworzenie warunków dla rozwoju swoich pasji, zainteresowań, talentów kapitału 

społecznego młodych ludzi oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych  

i wzmacnianie kompetencji kluczowych na rynku pracy. 

7) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb 

energetycznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rytwiany – poprzez 

dążenie do ograniczania tzw. „niskiej” emisji zanieczyszczeń, ochronę środowiska 

naturalnego i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 
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Efekty przedmiotowego projektu wzmacnia również realizacja zaplanowanych 

projektów uzupełniających: 1, 2, 3, 4, 5, 6 poprzez oddziaływanie na sfery: społeczną, 

przestrzenno-funkcjonalną, techniczną i środowiskową. 

 

Tabela 11 Podstawowy projekt rewitalizacyjny nr 6 

Nazwa projektu Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Rytwiany 

Lokalizacja 
Gmina Rytwiany  

(w tym obszar rewitalizacji) 
Okres realizacji 2016–2020  

Szacowana 

wartość brutto  
10,0 mln zł 

Źródła 

finansowania 

Środki UE (EFRR), 

 budżet gminy 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

W ramach projektu planuje się działania polegające, w zależności od obiektu na: 

1. Rozbudowie i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej, w tym sportowej 

służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. 

2. Wyposażeniu lub doposażeniu pracowni (głównie matematycznych  

i przyrodniczych) w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 

W pierwszej kolejności planuje się doposażenie klasopracowni oraz budowę hali  

sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach. Hala będzie 

obiektem parterowym, posiadającą salę sportową z widownią, zaplecze (pomieszczenia 

administracyjno-socjalne i magazyn sprzętu sportowego) oraz łącznik, łączący halę 

sportową z istniejącym budynkiem szkoły. W ramach projektu przewidziano także 

prace modernizacyjno-budowlane związane z przystosowaniem obiektu do potrzeb 

osób starszych i niepełnosprawnych. 

Grupy docelowe mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Gmina Rytwiany 

Oddziaływanie 

projektu  

na zdiagnozowane 

problemy  

i potencjały 

Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy  

(w tabeli 5): 

1) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 1, 10 – poprzez zwiększenie powierzchni  

oraz poprawę stanu obiektów świadczących usługi edukacyjne na terenie obszaru 

rewitalizacji, a także poprzez dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą 

następujące potencjały (tabela 5): 

1) w sferze społecznej: 1 – poprzez wykorzystanie kapitału społecznego ludzi 

młodych i wysokiego poziomu kształcenia na obszarze rewitalizacji, 

2) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 1 – poprzez wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury edukacyjnej na terenie obszaru rewitalizacji. 

Cele rewitalizacji, 

kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 1. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

Kierunek działania 1.1. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym na terenach poprzemysłowej 

Kierunek działania 1.2. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 

Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji  

Kierunek działania 2.1. Pobudzanie aktywności i integracji oraz rozwijanie więzi 

społecznych mieszkańców 

Kierunek działania 2.3. Włączanie społeczne osób wykluczonych i zagrożonych 

ubóstwem 
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Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty podjętych działań to: 

- poprawa jakości usług publicznych w zakresie edukacji na obszarze rewitalizacji; 

- poprawa warunków działania placówki szkolnej; 

- podniesienie jakości funkcjonowania placówki szkolnej; 

- rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej; 

- pobudzenie aktywności społecznej, sportowej i rekreacji dzieci oraz młodzieży. 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. 

2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach. 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian 

do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu. 

Powiązanie  

projektu z innymi 

projektami/ 

przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi 

Projekt wykazuje powiązania i oddziaływanie z następującymi podstawowymi 

projektami rewitalizacyjnymi: 

1) Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany – niniejszy projekt pobudzi 

aktywność społeczną, wzmocni integrację międzypokoleniową oraz tożsamość 

lokalną bazującą na: dziedzictwie kulturowym, naturalnym i przemysłowym  

w przestrzeniach publicznych oraz w zaadoptowanym do rozszerzenia działalności 

kulturalnej GCKSiIT. 

2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Rytwiany – poprzez kompleksowe zwiększenie efektywności energetycznej  

i warunków technicznych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych  

na obszarze rewitalizacji, a tym samym ograniczenie tzw. „niskiej” emisji 

zanieczyszczeń. 

3) Rozwijanie aktywności społecznej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców 

bazującej na dziedzictwie kulturowym obszaru rewitalizacji – poprzez rozwój 

aktywności społecznej, więzi społecznych, integracji międzypokoleniowej oraz 

wzmocnienie tożsamości lokalnej bazującej na potencjale endogenicznym obszaru 

rewitalizacji. 

4) Szkoła Równych Szans, Szkoła Sukcesu Każdego Ucznia – poprzez kompleksowe 

tworzenie warunków dla rozwoju swoich pasji, zainteresowań, talentów kapitału 

społecznego młodych ludzi oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych  

i wzmacnianie kompetencji kluczowych na rynku pracy. 

Efekty przedmiotowego projektu wzmacnia również realizacja zaplanowanych 

projektów uzupełniających: 1, 2, 4, 5 poprzez oddziaływanie na sfery: społeczną, 

techniczną i środowiskową. 
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Tabela 12 Podstawowy projekt rewitalizacyjny nr 7 

Nazwa projektu 
Rozwijanie aktywności społecznej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców 

bazującej na dziedzictwie kulturowym obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja 
obszar rewitalizacji 

(ul. Szkolna 1) 
Okres realizacji 2017–2023 

Szacowana 

wartość brutto  
0,5 mln zł 

Źródła 

finansowania 

środki krajowe  

budżet gminy 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Przedmiot projektu obejmuje działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące 

kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy 

wiekowe i społeczne, wykorzystując potencjał obszaru rewitalizacji – dziedzictwo 

kulturowe. Jednym z głównych założeń projektu jest wspieranie zadań 

umożliwiających uczestnictwo oraz integrację przedstawicieli różnych grup lokalnej 

społeczności. 

W ramach projektu prowadzone będą m.in. zajęcia edukacyjne z fotografii oraz zajęcia 

sportowe z zakresu fitness, nordic walking, pilates, pływania i kurs dietetyki, warsztaty 

międzypokoleniowe. Działania prowadzone będą w sposób umożliwiający uczestnikom 

rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy. Forma realizacji zajęć, warsztatów, 

wydarzeń oparta będzie na interakcji, wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia 

edukacyjne, np. eksperymenty artystyczne, nowe technologie i media. Przewiduje się  

w tym zakresie współpracę z partnerami społecznymi (np. organizacjami 

pozarządowymi). Projekt przyczyni się również do zapewnienia możliwości 

atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, a także włączenia 

społecznego osób zagrożonych marginalizacją. 

Grupy docelowe mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach,  

Gmina Rytwiany 

Oddziaływanie 

projektu  

na zdiagnozowane 

problemy  

i potencjały 

Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy  

(w tabeli 5): 

1) w sferze społecznej: 2, 4 – poprzez aktywizację społeczną i fizyczną mieszkańców, 

Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą 

następujące potencjały (tabela 5): 

1) w sferze społecznej: 3 – poprzez zwiększenie oferty GCKSiIT skierowanej  

do różnych grup interesariuszy; 

2) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 2 – poprzez wykorzystanie  

i zagospodarowanie terenów wokół GCKSiIT, 

3) w sferze środowiskowej: 1 – poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczo- 

-krajobrazowych (do prowadzenia na ich terenie działań sportowych). 

Cele rewitalizacji, 

kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji  

Kierunek działania 2.1. Pobudzanie aktywności i integracji oraz rozwijanie więzi 

społecznych mieszkańców 

Kierunek działania 2.3. Włączanie społeczne osób wykluczonych i zagrożonych 

ubóstwem 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty podjętych działań to: 

- rozwój aktywności społecznej mieszkańców i zaangażowania w sprawy lokalne; 

- włączenie społeczne osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych ubóstwem; 

- zwiększenie udziału w życiu społecznym osób starszych i niepełnosprawnych; 

- zapewnienie atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego dla różnych grup 

wiekowych mieszkańców; 

- wzrost tożsamości lokalnej; 
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- efektywne wykorzystanie potencjału obszaru rewitalizacji dziedzictwa 

kulturowego) do integracji międzypokoleniowej mieszkańców. 

Wskaźniki produktu i rezultatu. 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. 

2. Liczba osób objętych wsparciem. 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian 

do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu. 

Powiązanie  

projektu z innymi 

projektami/ 

przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi 

Projekt wykazuje powiązania i oddziaływanie z następującymi podstawowymi 

projektami rewitalizacyjnymi: 

1) Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany – niniejszy projekt pobudzi 

aktywność społeczną, wzmocni integrację międzypokoleniową oraz tożsamość 

lokalną bazującą na: dziedzictwie kulturowym, naturalnym i przemysłowym  

w przestrzeniach publicznych oraz w zaadoptowanym do rozszerzenia działalności 

kulturalnej GCKSiIT. 

2) Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Zespołu Klasztornego 

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach – poprzez ochronę i efektywne 

wykorzystanie do rozszerzenia pełnionych funkcji obiektów zabytkowych  

na rzecz różnych grup interesariuszy rewitalizacji. 

3) Odnowienie i przywrócenie funkcji zabytkowego parku przypałacowego  

w Rytwianach – poprzez stworzenie przestrzeni służącej rekreacji i aktywności 

społeczności lokalnej efektywnie wykorzystując i zachowując lokalne dziedzictwo 

kulturowe. 

4) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Rytwiany – poprzez kompleksowe zwiększenie efektywności energetycznej  

i warunków technicznych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych  

na obszarze rewitalizacji, a tym samym ograniczenie tzw. „niskiej” emisji 

zanieczyszczeń. 

5) Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy 

Rytwiany – poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych 

marginalizacją oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. 

6) Szkoła Równych Szans, Szkoła Sukcesu Każdego Ucznia – poprzez kompleksowe 

tworzenie warunków dla rozwoju swoich pasji, zainteresowań, talentów kapitału 

społecznego młodych ludzi oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych  

i wzmacnianie kompetencji kluczowych na rynku pracy. 

Efekty przedmiotowego projektu wzmacnia również realizacja zaplanowanych 

projektów uzupełniających: 1, 2, 3, 5, 7 poprzez oddziaływanie na wszystkie sfery: 

społeczną, gospodarczą i techniczną. 
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Tabela 13 Podstawowy projekt rewitalizacyjny nr 8 

Nazwa projektu 
Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców  

Gminy Rytwiany 

Lokalizacja 
Gmina Rytwiany  

(w tym obszar rewitalizacji) 
Okres realizacji 2017–2019  

Szacowana 

wartość brutto  
1 mln zł 

Źródła 

finansowania 

Środki UE (EFS), 

budżet gminy 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych  

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez podjęcie działań, w zależności od  

potrzeb, polegających na: 

1. Wykorzystaniu narzędzi i form aktywności integracji i pracy socjalnej, takich jak 

m.in.:  

• działania o charakterze socjalnym, obejmujące: przygotowanie i wsparcie działań 

indywidualnych i programów środowiskowych, dla osób bezrobotnych, ubogich  

i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym, edukację społeczną  

i obywatelską, działania o charakterze integracyjnym; 

• programy aktywności lokalnej przewidujące możliwość zastosowania prac 

społecznie użytecznych i środowiskowej pracy socjalnej realizowanej przez 

pracowników socjalnych bądź inne osoby; 

• programy integracji społecznej i zawodowej osób starszych 

i z niepełnosprawnościami; 

2. Organizacji kursów, szkoleń i innych zajęć umożliwiających nabycie, podniesienie 

lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych. 

3. Organizacji terapii oraz poradnictwa indywidualnego i grupowego, wspierających 

umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego, 

w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy. 

Grupy docelowe 
mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy (szczególnie osoby wykluczone 

społecznie i/lub zagrożone marginalizacją) 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach 

Oddziaływanie 

projektu  

na zdiagnozowane 

problemy  

i potencjały 

Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy  

(w tabeli 5): 

1) w sferze społecznej: 3, 4, 5, 6 – poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób 

objętych projektem, 

Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą 

następujące potencjały (tabela 5): 

1) w sferze społecznej: 3 – poprzez zwiększenie oferty Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rytwianach. 

Cele rewitalizacji, 

kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji  

Kierunek działania 2.1. Pobudzanie aktywności i integracji oraz rozwijanie więzi 

społecznych mieszkańców 

Kierunek działania 2.2. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców  

Kierunek działania 2.3. Włączanie społeczne osób wykluczonych i zagrożonych 

ubóstwem 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty podjętych działań to: 

 włączenie społeczne osób wykluczonych; 

 aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy; 

 pobudzenie i zwiększenie aktywności społecznej; 

 poprawa jakości i rozszerzenie oferty usług publicznych o charakterze społecznym. 
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Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. 

2. Liczba osób objętych wsparciem. 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian 

do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu. 

Powiązanie  

projektu z innymi 

projektami/ 

przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi 

Projekt wykazuje powiązania i oddziaływanie z następującymi podstawowymi 

projektami rewitalizacyjnymi: 

1) Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany – niniejszy projekt pobudzi 

aktywność społeczną, wzmocni integrację międzypokoleniową oraz tożsamość 

lokalną bazującą na: dziedzictwie kulturowym, naturalnym i przemysłowym  

w przestrzeniach publicznych oraz w zaadoptowanym do rozszerzenia działalności 

kulturalnej GCKSiIT. 

2) Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Zespołu Klasztornego 

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach – poprzez ochronę i efektywne 

wykorzystanie do rozszerzenia pełnionych funkcji obiektów zabytkowych  

na rzecz różnych grup interesariuszy rewitalizacji. 

3) Adaptacja poprzemysłowych obiektów starej gorzelni w Rytwianach do celów 

gospodarczych – poprzez wykorzystanie dziedzictwa poprzemysłowego gminy  

do rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców i rozwoju gospodarczego obszaru. 

4) Rozwijanie aktywności społecznej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców 

bazującej na dziedzictwie kulturowym obszaru – poprzez rozwój aktywności 

społecznej, więzi społecznych, integracji międzypokoleniowej oraz wzmocnienie 

tożsamości lokalnej bazującej na potencjale endogenicznym obszaru rewitalizacji. 

5) Szkoła Równych Szans, Szkoła Sukcesu Każdego Ucznia – poprzez kompleksowe 

tworzenie warunków dla rozwoju swoich pasji, zainteresowań, talentów kapitału 

społecznego młodych ludzi oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych  

i wzmacnianie kompetencji kluczowych na rynku pracy. 

Efekty przedmiotowego projektu wzmacnia również realizacja zaplanowanych 

projektów uzupełniających: 1, 2, 3, 5, 7 poprzez oddziaływanie na wszystkie sfery: 

społeczną, gospodarczą i techniczną. 

 

Tabela 14 Podstawowy projekt rewitalizacyjny nr 9 

Nazwa projektu Szkoła Równych Szans, Szkoła Sukcesu Każdego Ucznia 

Lokalizacja 
Gmina Rytwiany  

(w tym obszar rewitalizacji) 
Okres realizacji 2017–2018 

Szacowana 

wartość brutto  
0,5 mln zł 

Źródła 

finansowania 

środki UE (EFS), budżet 

państwa, budżet gminy 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Zakres rzeczowy zadań obejmuje:  

1) Realizację zajęć z uczniami z klas szkół podstawowych i ze szkół gimnazjalnych  

z różnych dziedzin, osobno dla uczniów z problemami i osobno dla uczniów 

zdolnych. 

2) Szkolenia nauczycieli. 

3) Doposażenie pracowni szkolnych na terenie gminy. 

Działania ukierunkowane będą na rozwój: doskonalenia umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji matematyczno- 

-przyrodniczych, korzystania z narzędzi TIK, prowadzenia procesu indywidualizacji; 
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kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych oraz cyfrowych; wsparcie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami; doposażenie pracowni szkolnych. 

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych  

oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie 

indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi poprzez objęcie wsparciem uczniów i nauczycieli z terenu Gminy 

Rytwiany. 

Grupa docelowa 

uczniowie, nauczyciele szkół publicznych na obszarze rewitalizacji oraz gminy  

(szkoła podstawowa i gimnazjum), Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Strzegomiu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sichowie Dużym. 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Gmina Rytwiany, placówki szkolne 

Oddziaływanie 

projektu  

na zdiagnozowane 

problemy  

i potencjały 

Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy  

(w tabeli 5): 

1) w sferze gospodarczej: 1 – poprzez budowanie kompetencji kluczowych, które 

będą wykorzystywane na rynku pracy, 

2) w sferze środowiskowej: 6 – poprzez podniesienie świadomości ekologicznej osób 

objętych Programem. 

Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą 

następujące potencjały (tabela 5): 

1) w sferze społecznej: 1 – poprzez wykorzystanie kapitału społecznego ludzi 

młodych i wysokiego poziomu kształcenia na obszarze rewitalizacji 

Cele rewitalizacji, 

kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 1. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

Kierunek działania 1.1. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

Kierunek działania 1.2. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 

Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji  

Kierunek działania 2.1. Pobudzanie aktywności i integracji oraz rozwijanie więzi 

społecznych mieszkańców 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty podjętych działań to: 

- wzrost jakości kształcenia podstawowego i gimnazjalnego; 

- podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi 

potrzebami); 

- ukształtowanie właściwych podstaw zachowania i umiejętności na rynku pracy; 

- podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej; 

- wzrost aktywności społecznej; 

- wzrost indywidualnego podejścia do ucznia (szczególnie tych ze specjalnymi 

potrzebami); 

- poprawa stanu wyposażenia w placówkach szkolnych; 

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. 

2. Liczba osób objętych wsparciem. 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian 

do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu. 

Powiązanie  

projektu z innymi 

projektami/ 

przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi 

Projekt wykazuje powiązania i oddziaływanie z następującymi podstawowymi 

projektami rewitalizacyjnymi: 

1) Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany – niniejszy projekt pobudzi 
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aktywność społeczną, wzmocni integrację międzypokoleniową oraz tożsamość 

lokalną bazującą na: dziedzictwie kulturowym, naturalnym i przemysłowym  

w przestrzeniach publicznych oraz w zaadoptowanym do rozszerzenia działalności 

kulturalnej GCKSiIT. 

2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Rytwiany – poprzez kompleksowe zwiększenie efektywności energetycznej  

i warunków technicznych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych  

na obszarze rewitalizacji, a tym samym ograniczenie tzw. „niskiej” emisji 

zanieczyszczeń. 

3) Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Rytwiany  

– poprzez kompleksowe tworzenie warunków dla wsparcia kapitału społecznego 

oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych i podnoszenie kompetencji 

niezbędnych na rynku pracy. 

4) Rozwijanie aktywności społecznej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców 

bazującej na dziedzictwie kulturowym obszaru – poprzez rozwój aktywności 

społecznej, więzi społecznych, integracji międzypokoleniowej oraz wzmocnienie 

tożsamości lokalnej bazującej na potencjale endogenicznym obszaru rewitalizacji. 

Efekty przedmiotowego projektu wzmacnia również realizacja zaplanowanych 

projektów uzupełniających: 1, 2, 3, 5 poprzez oddziaływanie na sfery: społeczną, 

gospodarczą i techniczną. 

 

Tabela 15 Podstawowy projekt rewitalizacyjny nr 10 

Nazwa projektu 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb energetycznych  

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rytwiany 

Lokalizacja 
Gmina Rytwiany  

(w tym obszar rewitalizacji) 
Okres realizacji 2017–2020 

Szacowana 

wartość brutto  
3,0 mln zł 

Źródła 

finansowania 

Środki UE (EFRR), 

budżet gminy,  

środki prywatne 

Zakres rzeczowy 

realizowanych 

zadań 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. modernizację źródeł ciepła i/lub budowę, 

przebudowę, modernizację infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej 

pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkaniowych. 

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: 

- instalację systemów do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wytwarzania 

energii elektrycznej,  

- montaż paneli fotowoltaicznych, itp.  

Działanie to będzie realizowane w formie tzw. „projektu parasolowego”, w którym 

wnioskodawcą zostanie gmina. Do zadań gminy należało będzie m.in. wyłonienie 

ostatecznych odbiorców wsparcia, przygotowanie, zlecenie i koordynacja wykonania 

mikroinstalacji OZE oraz zachowanie trwałości projektu. 

W ramach projektu przewiduje się również promowanie odnawialnych źródeł energii, 

edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Grupy docelowe mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy gminy 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Gmina Rytwiany 

Oddziaływanie 

projektu  

Realizacja projektu oddziaływać będzie na następujące zidentyfikowane problemy  

(w tabeli 5): 
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na zdiagnozowane 

problemy  

i potencjały 

1) w sferze środowiskowej: 4, 5 – poprzez podniesienie świadomości ekologicznej oraz 

kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców. 

Ponadto podczas wdrażania zakresu przedmiotowego projektu wykorzystywane będą 

następujące potencjały (tabela 5): 

1) w sferze środowiskowej: 1 – ochrona istniejących walorów przyrodniczo- 

-krajobrazowych. 

Cele rewitalizacji, 

kierunki działań, 

które realizuje 

projekt 

Cel rewitalizacji 1. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

Kierunek działania 1.1. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

Kierunek działania 1.2. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 

Prognozowane 

rezultaty wraz  

ze sposobem ich 

oceny i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty podjętych działań to: 

- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie tzw. „niskiej” emisji 

zanieczyszczeń, 

- ograniczenie negatywnego wpływu na obszary cenne przyrodniczo, 

- podniesienie świadomości ekologicznej, 

- poprawa warunków życia mieszkańców.  

Wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. 

2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach. 

3. Liczba osób objętych wsparciem. 

4. Liczba osób mieszkających na obszarach objętych rewitalizacją. 

Sposób monitorowania rezultatów projektów w odniesieniu do celów rewitalizacji 

przedstawiony został w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian 

do programu IV części wdrożeniowej niniejszego dokumentu. 

Powiązanie  

projektu z innymi 

projektami/ 

przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi 

Projekt wykazuje powiązania i oddziaływanie z następującymi podstawowymi 

projektami rewitalizacyjnymi: 

1) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Rytwiany – poprzez kompleksowe zwiększenie efektywności energetycznej  

i warunków technicznych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych  

na obszarze rewitalizacji, a tym samym ograniczenie tzw. „niskiej” emisji 

zanieczyszczeń. 

Efekty przedmiotowego projektu wzmacnia również realizacja zaplanowanych 

projektów uzupełniających: 4 poprzez oddziaływanie na sferę środowiskową. 

 

 

Wszystkie powyżej wskazane i opisane projekty podstawowe ze względu  

na zidentyfikowane w pogłębionej diagnozie obszaru problemy i potencjały (tabela 5)  

są kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych celów  

w dążeniu do wizji obszaru (planowanego efektu). Tylko kompleksowe działania odnoszące się  

do wszystkich sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej  

i środowiskowej, spowodują osiągnięcie efektu synergii w oddziaływaniu na sytuację 

kryzysową. Działanie dotyczące wykorzystania nieużytkowanego terenu po nieczynnej 

gorzelni i wybudowanie tam kompleksu hotelowego wraz z odnowieniem funkcjonowania 

gorzelni umożliwi zniwelowanie wielu problemów w sferze społecznej, gospodarczej  
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i przestrzenno-funkcjonalnej. Przyczyni się do zwiększenia oferty usług i handlu na obszarze 

rewitalizacji, wzrostu przedsiębiorczości mieszkańców, spadku liczby osób bezrobotnych, 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także do zwiększenia integracji 

mieszkańców. Będzie to miało również wpływ na wzrost dochodów mieszkańców. 

Kompleksowe działania polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych przyczynią 

się do wzrostu bezpieczeństwa publicznego (monitoring, oświetlenie), poprawy estetyki 

przestrzeni i poprawy dostępu do usług publicznych (parkingi, usunięcie barier dla osób 

starszych i niepełnosprawnych). Modernizacje stacji uzdatniania wody i budowa sieci 

kanalizacyjnej przyczynią się do poprawy jakości środowiska naturalnego i wzrostu poziomu 

jego ochrony. Część projektów podstawowych zrealizowana zostanie na obszarze całej gminy, 

dotyczy to głównie projektów miękkich. Szeroki zakres projektów polegających na aktywizacji 

i integracji różnych interesariuszy rewitalizacji spowoduje zwiększenie ich zaangażowania  

w sprawy lokalne. Zarówno działania inwestycyjne, jak i społeczne realizowane przez 

podmioty z sektorów: społecznego, gospodarczego oraz publicznego, współfinansowane  

z różnych źródeł zewnętrznych, przyczynią się do osiągnięcia wizji obszaru: Interesariusze 

rewitalizacji prowadzą działalność społeczną i gospodarczą z wykorzystaniem lokalnych 

zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w otoczeniu funkcjonalnej i estetycznej 

przestrzeni publicznej miejscowości Rytwiany. 

 

 

2.2. Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć  

 

Uzupełnieniem listy podstawowych projektów rewitalizacyjnych jest charakterystyka 

pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (tabela 15), realizujących określone 

kierunki działań, które mają na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 

powodujących sytuację kryzysową na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Należy również 

zaznaczyć, że wzmacniają one zaplanowane efekty procesu rewitalizacji w odniesieniu  

do rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy. 
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Tabela 16 Pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Realizowany cel  

i kierunek działania 
Obszar tematyczny przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1. 

Integracja i aktywizacja mieszkańców 

poprzez rozszerzenie oferty usług 

rozrywkowych, kulturalnych  

i/lub edukacyjnych 

Cel rewitalizacji 1 

Kierunek działania 1.2 

Cel rewitalizacji 2 

Kierunek działania 2.1 

Kierunek działania 2.3 

Działania rewitalizacyjne będą stwarzać dla młodych i starszych mieszkańców Gminy 

Rytwiany możliwości korzystania z ciekawej oferty rozrywkowej, edukacyjnej i kulturalnej. 

Projekty powinny dotyczyć usług przemysłu czasu wolnego – młodzież i osoby starsze 

muszą mieć atrakcyjną ofertę, zgodną z potrzebami. Możliwość wyboru formy spędzenia 

czasu wolnego po szkole lub pracy jest bardzo ważnym kryterium decydującym o wyborze 

miejsca zamieszkania. Projekty powinny tworzyć miejsca spotkań i integracji mieszkańców.  

2. 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  

społecznym poprzez integrację społeczną, 

aktywizację zawodową (w tym podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych), wsparcie rodzin, 

osób starszych i niepełnosprawnych, osób 

samotnie wychowujących dzieci oraz 

zagrożonych ubóstwem 

Cel rewitalizacji 2 

Kierunek działania 2.1 

Kierunek działania 2.2 

Kierunek działania 2.3 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego 

mieszkańców poprzez ścisłą współpracę z różnymi instytucjami działającymi w sferze 

społecznej, szczególnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który będzie wdrażał 

różnorodne programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, 

zawodowej, edukacyjnej, ukierunkowanych na:  

- przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym  

m.in. poprzez pracę socjalną; 

- podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu 

uzyskania lub utrzymania zatrudnienia;  

- poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające  

na status społeczny.  

Jednym z elementów będzie również wsparcie dla nowo powstałych i już działających 

organizacji pozarządowych, propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie 

wolontariuszy do udziału w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów 

społecznych. Ponadto przewiduje się współpracę z organizacjami pozarządowymi, które  

w ramach swojej działalności przyczyniają się do integracji różnych grup interesariuszy. 

3. 

Stworzenie kompleksowego systemu 

wsparcia przedsiębiorczości mieszkańców 

(ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 

rewitalizacji) 

Cel rewitalizacji 2 

Kierunek działania 2.1 

Kierunek działania 2.2 

Kierunek działania 2.3 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in. inicjowanie oraz prowadzenie kampanii 

informacyjnych o dostępnych zewnętrznych środkach finansowych na rozpoczęcie i rozwój 

działalności gospodarczej. Ponadto planuje się nawiązanie współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie wsparcia finansowego i merytorycznego mieszkańców 

planujących założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą na wyznaczonym obszarze 
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rewitalizacji. Ważnym elementem będzie również wdrożenie systemu wsparcia 

merytorycznego związanego z powstawaniem podmiotów ekonomii społecznej. 

4. 

Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 

poprzez wymianę źródeł ciepła  

na ekologiczne i/lub instalację OZE  

na obszarze rewitalizacji zarówno przez 

osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, 

instytucje oraz organizacje 

Cel rewitalizacji 1 

Kierunek działania 1.1 

Kierunek działania 1.2 

Kierunek działania 1.3 

Zakres tematyczny przedsięwzięcia obejmuje redukcję zanieczyszczenia powietrza poprzez 

modernizację źródeł ciepła i/lub budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury 

służącej do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniowych, produkcyjnych, usługowych, 

handlowych i innych. 

5.  

Poprawa stanu technicznego i/lub adaptacja 

do pełnienia innych funkcji budynków 

użyteczności publicznej, mieszkalnych, 

usługowo-handlowych, poprzemysłowych 

wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia, zlokalizowanych na obszarze 

rewitalizacji i całej gminy 

Cel rewitalizacji 1 

Kierunek działania 1.1 

Kierunek działania 1.2 

Kierunek działania 1.3 

W ramach planowanych przedsięwzięć zakłada się m.in. budowę, przebudowę, remonty, 

adaptacje i/lub prace konserwatorskie, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, w tym 

termomodernizację obiektów oraz zagospodarowanie przyległego terenu, w tym budowę, 

przebudowę, remont parkingów.  

6. 

Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości 

infrastruktury drogowej i komunalnej oraz 

tworzenie przyjaznych przestrzeni 

publicznych na obszarze rewitalizacji  

Cel rewitalizacji 1 

Kierunek działania 1.1 

Kierunek działania 1.2 

Zakres tematyczny przedsięwzięcia przewiduje remont, modernizację, przebudowę dróg  

i ciągów pieszo-jezdnych, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz przestrzeni publicznych wraz 

z likwidowaniem barier architektonicznych. Jednym z elementów jest również tworzenie 

obszarów zieleni urządzonej oraz miejsc rekreacji.  

7. 
Zachowanie, ochrona, promowanie  

i rozwój dziedzictwa kulturowego 

Cel rewitalizacji 1 

Kierunek działania 1.1 

Kierunek działania 1.2 

Kierunek działania 1.3 

Cel rewitalizacji 2 

Kierunek działania 2.1 

Zakres tematyczny przedsięwzięć obejmuje działania polegające na:  

- zachowaniu i zabezpieczeniu obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym: konserwacja, 

renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed zagrożeniami wraz 

z zagospodarowaniem ich otoczenia) wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych 

lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej; 

- rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym 

rozbudowa, przebudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz 

zagospodarowanie ich otoczenia wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia 

działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej;  

- zakupie wyposażenia i konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków; 

- promocji dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów 

tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych;  

- organizacji wydarzeń kulturalnych. 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.3. Mechanizmy zapewnienia komplementarności oraz integrowania działań  

i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

 Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 ma charakter kompleksowy, 

ponieważ podczas programowania działań rewitalizacyjnych zastosowano mechanizmy 

zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze 

objętym Programem Rewitalizacji. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014–2020, w odniesieniu do projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, w celu osiągnięcia efektu synergii w oddziaływaniu na obszar rewitalizacji 

zapewniona została ich komplementarność w różnych wymiarach, tj. przestrzennej, 

problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania. 

 

KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA 

 

 Wszystkie projekty zawarte w dokumencie realizowane będą na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji, natomiast zasięg ich oddziaływania będzie większy i obejmie teren całej gminy. 

Zaplanowane „miękkie” przedsięwzięcia rewitalizacyjne ze względu na społeczny charakter 

działań dedykowane będą mieszkańcom całej gminy, ponieważ tylko poprzez większą skalę 

oddziaływania na wykluczenie społeczne i/lub zagrożenie ubóstwem można uzyskać założone 

efekty w postaci rozwiązania zidentyfikowanych problemów (wskazanych w tabeli 5). 

Zindywidualizowane działania rewitalizacyjne wdrażane na wyznaczonym obszarze 

wzajemnie będą się dopełniać przestrzennie, dzięki czemu efekty ich realizacji nie będą 

widoczne punktowo w pojedynczych miejscach, a na całym obszarze objętym kryzysem (mapa 

5). Projekty i/lub przedsięwzięcia podstawowe zostały zaprogramowane w taki sposób, aby 

odpowiadały na problemy mieszkańców obszaru, a przede wszystkim nie skutkowały 

przenoszeniem problemów w inne miejsce. W tym celu zawarto zarówno przedsięwzięcia 

inwestycyjne, jak i społeczne, które zapobiegną prowadzeniu do niepożądanych efektów 

społecznych, takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Dostępność do powstałej 

infrastruktury oraz działań społecznych i kulturalnych dla wszystkich użytkowników 

zamieszkujących dany teren spowoduje, że z pozytywnych efektów rewitalizacji prowadzących 

do wykorzystania potencjałów gminy, w tym głównie dziedzictwa kulturowego, korzystać będą 

wszyscy mieszkańcy, bez względu na sytuację materialną. Taka sytuacja przyczyni się do 

wzrostu aktywności społecznej i integracji społeczności lokalnej wszystkich z obszaru 
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rewitalizacji. Z drugiej strony, komplementarność w wymiarze przestrzennym skutkuje ciągłą 

analizą następstw decyzji przestrzennych w skali całej gminy i jej otoczenia. 

 

Mapa 5 Rozmieszczenie przestrzenne inwestycyjnych projektów podstawowych na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie openstreetmap.org 
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Zakresy przedmiotowe projektów podstawowych 7 i 8: „Rozwijanie aktywności 

społecznej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców bazującej na dziedzictwie 

kulturowym obszaru rewitalizacji” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze 

jutro mieszkańców Gminy Rytwiany” są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dotyczące 

wysokiego odsetka osób bezrobotnych (w tym długotrwale) oraz osób, którym przyznano 

świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa i bezrobocia. Wdrożenie niniejszych 

projektów na terenie całej gminy (których uczestnikami będą przede wszystkim mieszkańcy 

obszaru rewitalizacji) w połączeniu z działaniami społecznymi i kulturalnymi zaplanowanymi 

w ramach przedsięwzięć uzupełniających 1, 2 i 3, a także działaniami inwestycyjnymi, 

tworzącymi atrakcyjne warunki techniczne, przyczynią się do aktywności i przedsiębiorczości 

mieszkańców, a także włączenia osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych ubóstwem. 

Dostępność do powstałej infrastruktury oraz działań społecznych i kulturalnych dla wszystkich 

użytkowników zamieszkujących dany teren spowoduje, że z pozytywnych efektów 

rewitalizacji prowadzących do zagospodarowania poprzemysłowych terenów i obiektów oraz 

wykorzystania dziedzictwa kulturowego korzystać będą wszyscy mieszkańcy, bez względu na 

sytuację materialną. Taka sytuacja przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej i integracji 

społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji. Z drugiej strony komplementarność w wymiarze 

przestrzennym skutkuje ciągłą analizą następstw decyzji przestrzennych w skali całej gminy  

i jej otoczenia. 

 

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA 

 

 Projekty i/lub przedsięwzięcia podstawowe oraz uzupełniające zawarte w dokumencie 

stanowią kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane we wszystkich sferach zróżnicowane 

problemy i wykorzystują potencjały lokalne wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie 

gminy. Takie podejście ma przeciwdziałać fragmentaryzacji działań koncentrując się  

na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego obszaru. W związku z tym wykonana 

została pogłębiona analiza i diagnoza obszaru rewitalizacji we wszystkich aspektach: 

społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym. 

Konieczne jest również określenie pożądanego stanu, do jakiego mają doprowadzić dany 

obszar projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, dlatego została określona wizja (planowany 

efekt rewitalizacji) dla obszaru, uwzględniając jego uwarunkowania i zasoby wewnętrzne. 

Parametryzacja efektów rewitalizacji określona została na poziomie celów rewitalizacji, 
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ponieważ wizja określa zbiór pożądanych wartości do osiągnięcia po wdrożeniu założeń 

dokumentu.  

Komplementarność problemowa wykazana została w tabeli 17, w której przedstawione 

zostały potrzeby rewitalizacyjne, odpowiadające im cele i kierunki działań oraz projekty 

podstawowe i przedsięwzięcia uzupełniające w każdej sferze. Poszczególne projekty realizują 

konkretne cele rewitalizacji i kierunki działań. Wszystkie kierunki działań i odpowiadające im 

projekty są powiązane problemowo oraz odnoszą się do wszystkich sfer: społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, rozwiązując 

zidentyfikowane problemy (zawarte w tabeli 5). 

Podczas podejmowania strategicznych decyzji przez samorząd lokalny na innych 

płaszczyznach będą brane pod uwagę zaplanowane działania rewitalizacyjne, aby zapewnić 

koordynację tematyczną i organizacyjno-techniczną działań administracji samorządowej. 

Ponadto ważne jest, że proces rewitalizacji realizuje założenia innych dokumentów 

strategiczno-planistycznych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i powiatowym, regionalnym, 

krajowym czy europejskim, co zostało wykazane w części I (rozdział 2) dokumentu. 
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Tabela 17 Komplementarność problemowa – potrzeby rewitalizacyjne wraz z odpowiadającymi im celami rewitalizacji i kierunkami działań oraz zaplanowanymi 

projektami podstawowymi i przedsięwzięciami uzupełniającymi 

SFERA 
POTRZEBA 

REWITALIZACYJNA 

CEL 

REWITALIZACJI 
KIERUNKI DZIAŁANIA 

PROJEKTY  

PODSTAWOWE 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

UZUPEŁNIAJĄCE 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

Przeciwdziałanie bezrobociu  

i zwiększanie możliwości 

zatrudnienia 

CEL 2.Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

obszaru rewitalizacji 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.2. 

Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców  

1, 2, 6, 7, 8, 9 2, 3 KIERUNEK DZIAŁANIA 2.3. 

Włączanie społeczne osób wykluczonych  

i zagrożonych ubóstwem 

Kompleksowe wsparcie osób 

wykluczonych i/lub 

zagrożonych ubóstwem 

CEL 2. Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

obszaru rewitalizacji 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.3. 

Włączanie społeczne osób wykluczonych  

i zagrożonych ubóstwem 

1, 2, 6, 7, 8 2, 5 

Zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców w sprawy 

lokalne oraz integracji  

we współdziałaniu na rzecz 

obszaru rewitalizacji 

CEL 2. Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

obszaru rewitalizacji 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.1. 

Pobudzanie aktywności i integracji oraz rozwijanie 

więzi społecznych mieszkańców 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 2, 5, 6, 7 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.3. 

Włączanie społeczne osób wykluczonych  

i zagrożonych ubóstwem 

Zapewnianie udziału w życiu 

społecznym mieszkańcom,  

w szczególności seniorom 

oraz osobom 

niepełnosprawnym 

CEL 1. Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.2. 

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości  

usług publicznych 

CEL 2. Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

obszaru rewitalizacji 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.1. 

Pobudzanie aktywności i integracji oraz rozwijanie 

więzi społecznych mieszkańców 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.3. 

Włączanie społeczne osób wykluczonych  

i zagrożonych ubóstwem 

Zwiększenie dostępności  

oraz poprawa jakości usług 

publicznych 

CEL 1. Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 3, 4, 5, 6, 7 
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KIERUNEK DZIAŁANIA 1.2. 

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości  

usług publicznych 

Wzmocnienie bezpieczeństwa 

publicznego na terenie 

obszaru rewitalizacji 

CEL 1. Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

1 5, 6 

G
O

S
P

O
D

A
R

C
Z

A
 

Kreowanie miejsc  

dla rozwoju kultury, rekreacji  

i sportu oraz zwiększenie  

i pobudzenie 

przedsiębiorczości 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji w zakresie 

handlu i usług 

CEL 1. Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

1,5,6,7,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.2. 

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości  

usług publicznych 

CEL 2. Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

obszaru rewitalizacji 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.2. 

Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców  

Wzmocnienie 

przedsiębiorczości 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji (szczególnie 

centrum gminy) w zakresie 

handlu i usług  

CEL 1. Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 
1, 2, 6, 8 2, 3 

CEL 2. Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

obszaru rewitalizacji 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.2. 

Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców 

Tworzenie warunków  

do rozwoju sektorów 

turystycznego  

i okołoturystycznego  

na obszarze rewitalizacji 

CEL 1. Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 4, 5, 6, 7 
KIERUNEK DZIAŁANIA 1.2. 

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości  

usług publicznych 

CEL 2. Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

obszaru rewitalizacji 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.2. 

Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne

P
R

Z
E

S
T

R
Z

E
N

N
O

-

-F
U

N
K

C
J

O
N

A
L

N
A

 
Uporządkowanie oraz 

stworzenie atrakcyjnych 

przestrzeni publicznych  

sprzyjających aktywności 

mieszkańców 

CEL 1. Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

1, 5 5, 6, 7 

T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 Zatrzymanie postępującej 

degradacji technicznej i/lub 

poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej  

i budynków mieszkalnych  

(w tym zabytkowych) 

CEL 1. Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 5, 7 

Ś
R

O
D

O
W

IS
K

O
W

A
 

Zwiększenie terenów zieleni 

urządzonej służących 

wypoczynkowi i rekreacji 

mieszkańców 

CEL 1. Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej, w tym poprzemysłowej 

1, 2, 4 4 

Podniesienie świadomości 

ekologicznej mieszkańców 

CEL 1. Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.3. 

Ochrona, wykorzystywanie i udostępnianie zasobów 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

1, 8, 10 4 
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Z tabeli 17 wynika, iż cele powiązane są z diagnozą obszaru rewitalizacji oraz wizją 

stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. Służą one hierarchizacji w odniesieniu  

do wskazanych potrzeb rewitalizacyjnych. Kierunki działań przyczyniają się do realizacji 

celów i jednocześnie wynikają ze skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.  

 

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA 

 

Dla zagwarantowania, że przyjęte postanowienia będą konsekwentnie realizowane, 

zapewnione zostały warunki organizacyjne i instytucjonalne do ich wdrażania oraz weryfikacji.  

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie założeń dokumentu jest Wójt Gminy 

Rytwiany przy pomocy Koordynatora ds. rewitalizacji, powołanego w Referacie Inwestycji, 

Infrastruktury i Środowiska (UG Rytwiany), który kierował będzie Zespołem Zadaniowym  

ds. rewitalizacji. Jednocześnie jest to efekt osadzenia rewitalizacji w ramach istniejących 

struktur organizacyjnych UG Rytwiany odpowiedzialnych za koordynację systemu zarządzania 

rozwojem gminy. 

Koordynator będzie współpracował z innymi pracownikami UG Rytwiany, a także 

jednostek organizacyjnych gminy, będących specjalistami w danych dziedzinach.  

W celu efektywnego oraz zintegrowanego współdziałania różnych jednostek,  

Wójt powoła Zespół Zadaniowy, w którego skład wejdą przedstawiciele wydziałów UG 

Rytwiany i/lub jednostek organizacyjnych gminy odpowiedzialnych za realizację konkretnych 

projektów. Powołanie Zespołu Zadaniowego przyczyni się do wzajemnego uzupełniania się 

działań oraz spójności procedur w realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

w zakresie powiązanych projektów infrastrukturalnych („twardych”) oraz społecznych 

(„miękkich”). Przewiduje się również, iż w zależności od realizowanego przedsięwzięcia w 

skład Zespołu Zadaniowego mogą wejść też przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, 

biorących udział we wdrażaniu PR. 

 

KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA 

 

 W Programie Rewitalizacji zwrócono również uwagę na zachowanie ciągłości 

programowej w odniesieniu do przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, które zostały 

już zrealizowane w ramach polityki spójności 2007–2013, a także komplementarnymi 

projektami społecznymi wdrażanymi w ramach polityki spójności 2014–2020. Ma to kluczowe 
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znaczenie dla efektywności procesu rewitalizacji w odziaływaniu na sytuację kryzysową 

występującą na danym obszarze. 

W okresie programowania UE na lata 2007–2013 zapoczątkowano proces rewitalizacji 

na wyznaczonym obszarze rewitalizacji m.in. poprzez realizację projektów infrastrukturalnych, 

tworzących estetyczne i funkcjonalne warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego.  

 Projekty zrealizowane przez Gminę Rytwiany i jej jednostki organizacyjne, obejmujące 

swym zasięgiem wyznaczony obszar rewitalizacji i/lub mające na niego wpływ społeczno-

gospodarczy (współfinansowane z różnych źródeł zewnętrznych) przedstawia tabela 17. 

 

Tabela 18 Wykaz najważniejszych projektów zrealizowanych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji 

Gminy Rytwiany lub mających wpływ na jego rozwój społeczno-gospodarczy 

Lp. Nazwa inwestycji 

Wysokość 

projektu 

[PLN] 

Wysokość 

środków 

dofinansowania 

[PLN] 

Program/działanie  
Nazwa 

beneficjenta 

1. 

Zagospodarowanie terenu 

wokół zamku  

w miejscowości Rytwiany  

– etap II 

1 257 435,00 754 460,99 

RPO Województwa 

Świętokrzyskiego  

na lata 2007–2013  

działanie 6.2. 

Rewitalizacja małych 

miast 

Gmina Rytwiany 

2. 

Modernizacja centrum 

rekreacyjno-sportowego  

w Sołectwie Rytwiany 

431 543,99 345 233,00 

Restrukturyzacja  

i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz 

rozwój obszarów 

wiejskich  

działanie 2.3. Odnowa 

wsi oraz zachowanie  

i ochrona dziedzictwa 

kulturowego 

Gmina Rytwiany 

3. 

Wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstwa poprzez 

zakup nowoczesnych 

maszyn oraz modernizację 

terenu przy zakładzie 

produkcyjnym 

764 072,38 292 790,03 

RPO Województwa 

Świętokrzyskiego  

na lata 2007–2013 

działanie 1.1. 

Bezpośrednie wsparcie 

sektora mikro, małych  

i średnich 

przedsiębiorstw 

Cegielnia Rytwiany 

Bartosz Głowacki 

4. 
Rozbudowa Ośrodka 

Zdrowia w Rytwianach 
295 099,.31 221 324,48 

RPO Województwa 

Świętokrzyskiego  

na lata 2007–2013 

działanie 3.5. Lokalna 

infrastruktura społeczna 

Gmina Rytwiany 
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5. Pod leśną jagódką 489 214,60 415 832,41 

PO Kapitał Ludzki  

na lata 2007–2013 

działanie 9.1. 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej 

jakości usług 

edukacyjnych 

świadczonych  

w systemie oświaty 

Gmina 

Rytwiany/Publiczna 

Szkoła Podstawowa 

w Strzegomiu 

6. Aktywna kobieta 678 251,45 576 513,73 

PO Kapitał Ludzki 

na lata 2007–2013 

działanie 7.1. Rozwój  

i upowszechnienie 

aktywnej integracji 

Gmina 

Rytwiany/Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Rytwianach 

7. 

DOBRY START  

dla uczniów szkół 

podstawowych w Gminie 

Rytwiany 

825 038,74 701 282,93 

PO Kapitał Ludzki 

na lata 2007–2013 

działanie 9.1. 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej 

jakości usług 

edukacyjnych 

świadczonych  

w systemie oświaty 

Gmina Rytwiany 

8. 

Wiedza. Terapia. 

Kontemplacja. Rytwiańskie 

dziedzictwo kulturowe 

kamedułów źródłem 

odnowy duchowej 

Europejczyków 

6 211 928,00 4 658 946,00 

Zintegrowany Program 

Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego,  

działanie 1.4 

Rozwój turystyki  

i kultury 

Kościół Rektoralny 

p.w. Zwiastowania 

NMP 

9. 

Przeszłość dla Przyszłości- 

Galeria Kamedulska  

w Pustelni Złotego Lasu 

2 500 000,00 2 000 000, 00 

RPO Województwa 

Świętokrzyskiego  

na lata 2007–2013 

działanie: 2.3  

Promocja gospodarcza 

i turystyczna regionu  

Stowarzyszenie 

Miłośników 

Pustelni Złotego 

Lasu w Rytwianach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych strony internetowej Ministerstwa Rozwoju, 

mapadotacji.gov.pl 

 

Przeprowadzona analiza wykazała, że przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich 

latach mają swoją ciągłość i kontynuację w aktualnym dokumencie. Wnioski wyciągnięte  

z realizacji poprzednich działań na tych podobszarach pozwolą na bardziej efektywne 

wykorzystanie środków i możliwości w obecnej perspektywie finansowej, dzięki czemu proces 

rewitalizacji wzmocni ich efektywność i skuteczność. 

Najistotniejszym dla planowanego procesu rewitalizacji z ww. projektów jest 

Modernizacja centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Rytwiany w ramach działania 2.3 
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Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego z programu Restrukturyzacja 

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, w którym swoją 

działalność społeczno-kulturalną prowadzi Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji 

Turystycznej w Rytwianach. 

 

KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

 

 Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w niniejszym dokumencie będą 

współfinansowane z różnych źródeł, obejmujących m.in. środki Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS), z krajowych środków publicznych oraz środków prywatnych  

z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania. 

 W związku z tym, że komplementarność finansowa oznacza także zdolność łączenia 

prywatnych i publicznych źródeł finansowania, podczas programowania działań wykorzystano 

zgłoszone propozycje projektów planowanych do realizacji na obszarze rewitalizacji przez 

podmioty prywatne (m.in. przedsiębiorców czy mieszkańców), które angażować będą środki 

własne. Tym samym proces rewitalizacji przebiegać będzie przy założeniu, że stymulowanie 

endogenicznych zdolności inwestycyjnych w postaci zasobów wewnętrznych podmiotów 

zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji czy ich mieszkańców będzie miało kluczowe 

znaczenie dla dynamiki i skuteczności pożądanych zmian strukturalnych zarówno społecznych, 

jak i infrastrukturalnych. 

 Komplementarność źródeł finansowania określona została w części III, w rozdziale 3 

dotyczącym szacunkowych ram finansowych Programu, gdzie na poziomie poszczególnych 

przedsięwzięć określono szacowaną ogólną wartość projektu w podziale na publiczne  

i prywatne źródła finansowania. 

 Dzięki zaangażowaniu środków publicznych (składających się ze środków  

własnych gminy, jednostek podległych gminie, podmiotów z sektora finansów publicznych)  

następuje integracja finansowa zaplanowanych projektów podstawowych i przedsięwzięć 

uzupełniających. 
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KOMPLEMENTARNOŚĆ I INTEGROWANIE NA POZIOMIE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ 

ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

 

 Kierunki działań określone w Programie Rewitalizacji dzięki temu, że dotyczą: 

kształtowania estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, w tym poprzemysłowej; 

zapewniania dostępu do wysokiej jakości usług publicznych; ochrony, wykorzystywania  

i udostępniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego; pobudzania aktywności i integracji oraz 

rozwijania więzi społecznych mieszkańców, wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, 

włączenia społecznego osób wykluczonych i zagrożonych ubóstwem – integrują działania 

rewitalizacyjne we wszystkich sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej i środowiskowej na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, oddziałując 

kompleksowo na sytuację kryzysową. 

 Projekty i/lub przedsięwzięcia rewitalizacyjne o charakterze społecznym  

i inwestycyjnym wzajemnie się uzupełniają oraz rozwiązują zdiagnozowane problemy oraz 

wykorzystują lokalne potencjały odpowiadając na określone potrzeby, co zostało 

przedstawione w tabeli 17, a także w zakresie rzeczowym poszczególnych projektów 

podstawowych jako „Powiązanie projektu z innymi projektami/przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi”. 

 

 

3. Szacunkowe ramy finansowe dokumentu wraz ze wskazaniem źródeł 

finansowania 

 

 Indykatywne ramy finansowe Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata  

2016–2023 obejmują zarówno projekty podstawowe, jak i przedsięwzięcia uzupełniające, które 

wynikają z planów projektowych gminy, podległych jej jednostek organizacyjnych,  

jak również projektów zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji planujących ich realizację 

na obszarze rewitalizacji lub poza wyznaczonym obszarem, ale wpływających na jego rozwój 

społeczno-gospodarczy. Ponadto plany projektowe odpowiadają na możliwości ich 

sfinansowania z uwzględnieniem sytuacji budżetowej gminy, ponieważ „wskaźnik G  

– podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania 

subwencji wyrównawczej na 2017 r.” wynosi 838,34 zł (przy wskaźniku dla Polski  
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– 1 596,67 zł)17, co oznacza niedostateczną samodzielność finansową jednostki i w istotny 

sposób determinuje zdolność realizacji długookresowych zadań rewitalizacyjnych. 

 Podsumowanie podanych wartości brutto poszczególnych projektów pozwoliło określić 

szacunkowe ramy finansowe dokumentu z podziałem na różne źródła finansowania  

(także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014–2020 – publiczne i prywatne środki 

krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków Unii Europejskiej).  

 Ze względu na charakterystykę tematyczną projektów uzupełniających realizowanych 

w systemie ciągłym, a tym samym brak możliwości dokładnego oszacowania ich całkowitych 

wartości, ramy finansowe z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania podane zostały 

szacunkowo. Szacowane ramy finansowe dokumentu przedstawia tabela 19.  

  

                                                           
17 Strona internetowa Ministerstwa Finansów, mf.gov.pl, inf. z dnia 22.02.2017. 
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Tabela 19 Szacunkowe ramy finansowe Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 

Lp. Nazwa projektu/przedsięwzięcia 

Całkowita 

wartość 

projektu  

w złotych 

Środki publiczne 
Środki  

prywatne Środki budżetu 

gminy 

Środki UE 

(EFRR, EFS, FS) 
Środki krajowe 

1. 
Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na 

rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany 
4 000 000,00 700 000,00 2 625 000,00 175 000,00 500 000,00 

2. 
Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Zespołu 

Klasztornego Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach 
20 000 000,00 - 16 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 

3. 
Adaptacja poprzemysłowych obiektów starej gorzelni w Rytwianach 

do celów gospodarczych 
4 000 000,00 - 3 200 000,00 - 800 000,00 

4. 
Odnowienie i przywrócenie funkcji zabytkowego parku 

przypałacowego w Rytwianach 
1 000 000,00 - 800 000,00 - 200 000,00 

5. 
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Rytwiany 
3 000 000,00 450 000,00 2 550 000,00 - - 

6. 
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie  

Gminy Rytwiany 
10 000 000,00 2 500 000,00 7 500 000,00 - - 

7. 

Rozwijanie aktywności społecznej i budowanie tożsamości lokalnej 

mieszkańców bazującej na dziedzictwie kulturowym obszaru 

rewitalizacji 

500 000,00 75 000,00 375 000,00 - 37 500,00 

8. 
Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro 

mieszkańców Gminy Rytwiany 
1 000 000,00 150 000,00 850 000,00 - - 

9. Szkoła Równych Szans, Szkoła Sukcesu Każdego Ucznia 500 000,00 50 000,00 425 000,00 25 000,00 - 

10. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokajania 

potrzeb energetycznych w budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Rytwiany 

3 000 000,00 - 1 800 000,00 - 1 200 000,00 

PROJEKTY PODSTAWOWE 47 000 000,00 3 925 000,00 36 125 000,00 1 200 000,00 5 737 500,00 

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 10 000 000,00 1 000 000,00 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00 

SUMA 57 000 000,00 4 925 000,00 44 125 000,00 1 700 000,00 6 237 500,00 
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IV. Część wdrożeniowa 

1. System realizacji Programu Rewitalizacji 

 

 Program Rewitalizacji jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i plany 

działań rewitalizacyjnych na kilka lat, dlatego ważnym elementem decydującym o skuteczności 

i efektywności realizacji jego założeń jest skuteczny i zintegrowany system zarządzania. Proces 

wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, które wymaga dobrego przygotowania 

informacyjnego oraz stałej komunikacji z otoczeniem, opierającej się o pozyskiwanie 

obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze. 

 

1.1.Struktura zarządzania dokumentem wraz z jego kosztami 

 

 Dla zagwarantowania, że przyjęte postanowienia będą konsekwentnie realizowane, 

zapewnione zostały warunki organizacyjne i instytucjonalne do ich wdrażania oraz weryfikacji. 

 Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie założeń dokumentu jest Wójt Gminy 

Rytwiany przy pomocy Koordynatora ds. rewitalizacji, powołanego w  Referacie Inwestycji, 

Infrastruktury i Środowiska (UG Rytwiany). Jednocześnie jest to efekt osadzenia rewitalizacji  

w ramach istniejących struktur organizacyjnych UG odpowiedzialnych za koordynację systemu 

zarządzania rozwojem gminy. 

 W celu efektywnego oraz zintegrowanego współdziałania różnych jednostek, 

Koordynator będzie ściśle współpracował z Zespołem Zadaniowym ds. rewitalizacji, który 

zostanie powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Rytwiany po uchwaleniu przez Radę Gminy 

Rytwiany Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023.  

Na etapie opracowywania dokumentu został powołany Zespół ds. Programu Rewitalizacji 

Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 (Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Rytwiany z dnia  

31 marca 2016 roku) w celu aktywnego udziału w pracach nad dokumentem. Główne zadania 

jakie pełnił Zespół ds. rewitalizacji na etapie opracowywania Programu Rewitalizacji to: 

1. udział w warsztatach/spotkaniach mających na celu wyznaczenie: obszaru rewitalizacji, 

wizji, celów rewitalizacji, kierunków działań, projektów do realizacji oraz zasad 

monitoringu i ewaluacji dokumentu; 

2. uczestniczenie w konsultacjach społecznych z udziałem mieszkańców oraz 

reprezentantów różnych środowisk lokalnych; 

3. zapraszanie do udziału w pracach Zespołu osób spoza jego składu (eksperci, specjaliści  

i inni). 
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Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji, który zostanie powołany na etapie wdrażania założeń 

dokumentu będzie miał za zadanie m.in.: 

1. koordynację wdrażania poszczególnych projektów w całym okresie realizacji 

dokumentu; 

2. gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów dokumentu. 

 

W skład Zespołu wejdą pracownicy UG Rytwiany, jednostek organizacyjnych gminy 

oraz przedstawiciele różnych podmiotów z sektorów: społecznego, gospodarczego  

i publicznego działających na terenie gminy, będących specjalistami w danych dziedzinach. 

Przewiduje się, iż w zależności od realizowanego przedsięwzięcia w skład Zespołu 

Zadaniowego mogą wejść również przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, biorących 

udział we wdrażaniu PR. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego Zespołu, wszyscy 

kierownicy i pracownicy UG Rytwiany oraz kierownicy podległych i nadzorowanych jednostek 

organizacyjnych zobowiązani są do ścisłej współpracy i udzielania niezbędnych informacji. 

Zadania niezbędne do wdrażania dokumentu wykonywane będą w ramach obowiązków 

poszczególnych struktur organizacyjnych gminy, dlatego nie określono dodatkowych kosztów 

ich realizacji. W ramach swoich kompetencji każda z komórek urzędu i/lub jednostek 

organizacyjnych gminy będzie wdrażała te działania, dostosowując w sposób elastyczny swoje 

zasoby osobowe do określonych aktualnie potrzeb.  

W zakresie zarządzania środkami finansowymi potrzebnymi do wdrożenia projektów 

rewitalizacyjnych włączony zostanie Skarbnik Gminy Rytwiany oraz Referat Finansowy 

Urzędu Gminy Rytwiany. 

 Dodatkowo Koordynator, jako osoba odpowiadająca za zarządzanie procesem 

rewitalizacji, odpowiedzialny będzie za przepływ informacji między interesariuszami 

rewitalizacji (w tym partnerami projektów rewitalizacyjnych) a Wójtem, który będzie 

podejmował kluczowe decyzje dotyczące procesu rewitalizacji. 

 W związku z tym, że realizacja zaplanowanych działań rewitalizacyjnych odbywać się 

będzie w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej to interesariusze 

rewitalizacji, korzystając z dofinansowania projektów unijnymi środkami finansowymi, będą 

zobowiązani przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych (szczególnie w zakresie realizacji 

projektów partnerskich). Zasady realizacji projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych  

z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 będą wynikać z obowiązujących 

dokumentów programowych, a determinowane będą określonymi procedurami konkursowymi. 
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Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych nie ma szans powodzenia bez udanej 

współpracy, efektywnego współdziałania oraz wzajemnego uzupełniania się działań różnych 

podmiotów z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. W związku z tym 

określenie zasad i sposobów współuczestnictwa interesariuszy jest kluczowym elementem 

osiągnięcia zgodności podejmowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami społeczności 

lokalnej, ograniczenia występowania konfliktów oraz kosztów ich rozwiązywania, a także jest 

podstawą tworzenia się współczesnych form samoświadomości społecznej. 

 Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów Programu Rewitalizacji odbywać 

się będzie w kilku zintegrowanych wymiarach: 

1) MERYTORYCZNYM – poprzez wspólne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie 

problemów, opiniowanie, realizowane przede wszystkim na poziomie Zespołu 

Zadaniowego ds. rewitalizacji. 

2) ORGANIZACYJNYM – polegającym na angażowaniu specyficznych i unikalnych 

zasobów oraz kompetencji charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich 

uzupełnianiu podczas realizacji wspólnych projektów. 

3) FINANSOWYM – opierającym się na współudziale finansowym wszystkich partnerów 

poprzez zapewnienie wkładu własnego w realizację określonych przedsięwzięć  

i wykorzystanie koncepcji partnerstwa (w tym np. publiczno-prywatnego). 

 Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oprócz 

wspólnego celu, jakim jest wyprowadzenie obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej w celu 

poprawy jakości życia mieszkańców, ma określone podstawowe zasady stanowiące fundament 

wspólnych działań: 

- respektowanie własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu, 

- przejrzystość podejmowanych działań, 

- otwarty dialog z mieszkańcami. 

Współpraca pomiędzy interesariuszami rewitalizacji ma na celu:  

- wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez 

skoordynowanie działań w ramach kilkunastu wspólnych i spójnych projektów 

akceptowanych i wspieranych przez wszystkich uczestników; 

- optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców czy mieszkańców; 

- wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażające się zastosowaniem 

nowych podejść do rozwiązywania problemów. 
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Schemat 5 Struktura zarządzania i wdrażania rewitalizacji w Gminie Rytwiany 

Wójt Gminy Rytwiany 

(podejmowanie kluczowych decyzji związanych z procesem rewitalizacji) 

 

 

     Koordynator ds. rewitalizacji 

            Referat Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska       

     (koordynacja wdrażania założeń rewitalizacji) 

 

    INTERESARIUSZE 

REWITALIZACJI 

 

  Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji  

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                 WDRAŻANIE PROJEKTÓW 

                                     REWITALIZACYJNYCH 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

1.2.Harmonogram realizacji Programu 

 

 Założono, że Program Rewitalizacji będzie dokumentem długookresowym, 

obejmującym okres wdrażania zaplanowanych działań, dzięki czemu wskazane 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne są możliwe do zrealizowania w horyzoncie czasowym 

dokumentu. Przyjęcie takiego podejścia jest zgodne z zaleceniami planistycznymi oraz pozwala 

na dostosowanie do aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz wytycznych 

wynikających z perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. Przyjęto, że będzie  

to dokument strategiczny skoncentrowany terytorialnie i komplementarny problemowo,  

tj. mający przeciwdziałać fragmentaryzacji działań w celu wyprowadzenia obszaru 

rewitalizacji z sytuacji kryzysowej. Harmonogram wdrażania dokumentu przedstawia  

tabela 20. 

Referaty i samodzielne stanowiska UG Rytwiany 
 

Jednostki organizacyjne gminy 
 

Partnerzy projektów rewitalizacyjnych z sektorów: 

publicznego, społecznego, gospodarczego 
 

(przygotowanie dokumentacji projektowej,  

aplikowanie o środki zewnętrzne) 
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Tabela 20 Harmonogram wdrażania dokumentu 

Lp. Nazwa projektu 
Okres realizacji (w latach) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PROJEKTY PODSTAWOWE 

1. 
Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na 

rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany 
        

2. 
Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego  

Zespołu Klasztornego Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach 
        

3. 
Adaptacja poprzemysłowych obiektów starej gorzelni  

w Rytwianach do celów gospodarczych 
        

4. 
Odnowienie i przywrócenie funkcji zabytkowego parku 

przypałacowego w Rytwianach 
        

5. 
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Rytwiany 
        

6. 
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie 

Gminy Rytwiany 
        

7. 
Rozwijanie aktywności społecznej i budowanie tożsamości 

lokalnej mieszkańców bazującej na dziedzictwie kulturowym 

obszaru rewitalizacji 

        

8. 
Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro 

mieszkańców Gminy Rytwiany 
        

9. Szkoła Równych Szans, Szkoła Sukcesu Każdego Ucznia         

10. 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokajania 

potrzeb energetycznych w budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Rytwiany 
        

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. 
Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez rozszerzenie oferty 

usług rozrywkowych, kulturalnych i/lub edukacyjnych 
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2. 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym poprzez integrację społeczną, 

aktywizację zawodową (w tym podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych), wsparcie rodzin, osób starszych  

i niepełnosprawnych, osób samotnie wychowujących dzieci oraz 

zagrożonych ubóstwem 

        

3. 

Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia przedsiębiorczości 

mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 

rewitalizacji) 

        

4. 

Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę 

źródeł ciepła na ekologiczne i/lub instalację OZE na obszarze 

rewitalizacji zarówno przez osoby prywatne, 

jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje 

        

5. 

Poprawa stanu technicznego i/lub adaptacja do pełnienia innych 

funkcji budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych, 

usługowo-handlowych, poprzemysłowych wraz  

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, zlokalizowanych  

na obszarze rewitalizacji i całej gminy 

        

6. 

Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury drogowej 

i komunalnej oraz tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych 

na obszarze rewitalizacji 

        

7. 
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

kulturowego 
        

Źródło: Opracowanie własne



Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 

108 

1.3. Public relations dokumentu 

 

 W celu efektywnego i skutecznego wdrożenia zapisów Programu Rewitalizacji ważne 

jest, aby umożliwić społeczności lokalnej udział w procesie ich tworzenia i realizacji,  

a tym samym zapewnić skuteczną metodę komunikacji społecznej, czyli przekazywania danych 

do otoczenia. Szeroka komunikacja stanowić będzie jeden z fundamentów powodzenia całego 

procesu rewitalizacji, służąc osiągnięciu wizji obszaru rewitalizacji. 

 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację oraz przeprowadzenie działań 

promocyjnych związanych z opracowaniem i wdrażaniem założeń Programu Rewitalizacji,  

a w jego ramach również wszystkich projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jest 

Koordynator ds. rewitalizacji wraz z Zespołem Zadaniowym ds. rewitalizacji. Jednostki te mają 

za zadanie zapewnić powszechny dostęp do bieżących informacji na temat prowadzonych 

przedsięwzięć, tj. o zakresie i wymiarze pozyskanego dofinansowania zewnętrznego dla 

poszczególnych projektów oraz rezultatach działań na poziomie konkretnych podobszarów 

rewitalizacji oraz całej gminy. Do zakresu ich działań należy wsparcie skutecznej komunikacji, 

opierającej się na następujących kanałach i narzędziach komunikacji: 

1) Internet – utworzenie i aktualizacja zakładki „Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany” 

na stronie internetowej gminy (rytwiany.com.pl), poczta elektroniczna koordynatora 

odpowiedzialnego za kontakt z interesariuszami w sprawie rewitalizacji; 

2) komunikacja bezpośrednia – warsztaty, spotkania, posiedzenia itp.; 

3) materiały informacyjno-promocyjne – dystrybucja ogłoszeń, artykuły informacyjno- 

-promocyjne w prasie lokalnej „Gazeta Rytwiańska”, obejmującej swoim zasięgiem 

m.in. obszar rewitalizacji. 

 Działania promujące dokument i wpisane w nim projekty/przedsięwzięcia będą miały 

zarówno zasięg lokalny, jak i regionalny oraz skierowane będą – jak na etapie opracowywania 

dokumentu – do interesariuszy rewitalizacji, tj. takich grup odbiorców, jak: 

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze; 

2. mieszkańcy gminy; 

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą;  
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4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5. jednostki organizacyjne gminy; 

6. organy władzy publicznej; 

7. podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

 Celem działań związanych z promocją dokumentu jest dotarcie do jak najszerszej grupy 

interesariuszy – mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, a także instytucji 

publicznych mogących stać się partnerami w realizacji określonych działań rewitalizacyjnych. 

 Ponadto odpowiedzialność za upowszechnianie bieżących informacji na temat 

poszczególnych działań rewitalizacyjnych spoczywa również na partnerach realizowanych 

przedsięwzięć. Jeśli projekty będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wówczas 

promocja tychże przedsięwzięć będzie się odbywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

instytucji w tym zakresie.  

 Gmina Rytwiany na etapie sporządzenia dokumentu stosowała zasady promocji 

wynikające z umowy dotacji na realizację projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji 

Gminy Rytwiany na lata 2016–2023”, który jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020. 

 

2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian do Programu 

 

 Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Programu 

Rewitalizacji ma system monitoringu skuteczności działań, oceny oraz wprowadzania 

modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu dokumentu. 

 

2.1. Sposoby monitorowania i sprawozdawczości 

 

 Wdrażanie Programu Rewitalizacji będzie się odbywało w oparciu o monitoring 

zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, a także zaplanowanych projektów 

i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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 Monitorowaniem mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji postanowień  

z wcześniej zatwierdzonymi założeniami zajmować się będzie Zespół Zadaniowy  

ds. rewitalizacji, powołany w Urzędzie Gminy Rytwiany we współpracy z innymi jego 

pracownikami. Monitoring polegać będzie na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu 

ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów, a także założonych 

celów dokumentu na podstawie danych gromadzonych i przekazywanych przez poszczególne 

referaty/samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Rytwiany, jednostki organizacyjne gminy oraz 

inne instytucje zewnętrzne i podmioty realizujące projekty na obszarze rewitalizacji i/lub 

będące partnerami w realizacji określonych działań. Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji 

odpowiedzialny za zarządzanie procesem rewitalizacji w gminie będzie miał również 

następujące zadania: 

1. gromadzenie i analizowanie informacji w układzie określonego dla celów i projektów 

zestawu wskaźników; 

2. sporządzanie corocznie raportu/sprawozdania z postępu w realizacji dokumentu  

i przekazanie go do zatwierdzenia przez Radę Gminy w Rytwianach; 

3. udostępnianie lokalnej społeczności wyników sprawozdawczości poprzez ich 

publikowanie na stronie internetowej gminy (rytwiany.com.pl, zakładka „Program 

Rewitalizacji Gminy Rytwiany”) oraz przekazywanie informacji wszystkim 

zainteresowanym podmiotom podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji. 

 

 Rada Gminy w Rytwianach analizować będzie postępy w realizacji głównych założeń 

Programu Rewitalizacji poprzez akceptację raportu/sprawozdania z postępu prac we wdrożeniu 

zapisów. 

 Monitorowanie obejmować będzie zarówno rzeczowe, jak i finansowe aspekty 

wdrażania dokumentu. 

 Monitoring rzeczowy dostarczy danych na temat aktualnego stanu realizacji Programu 

Rewitalizacji oraz umożliwi ocenę postępu i efektywności jego głównych założeń.  

Mierzone będą one za pomocą corocznych zmian wskaźników produktu i rezultatu, 

przyporządkowanych do konkretnych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych,  

jak i wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane 

zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie 

obszaru rewitalizacji. W związku z tym posłużą do przedstawienia skali i charakteru zmian  

w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu  

do terenu całej gminy (tabela 21). Wszystkie wskaźniki gromadzone będą na bieżąco w miarę 
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postępu prac, natomiast ich stan osiągnięcia podawany będzie corocznie. Punktem odniesienia  

w procesie weryfikacji będą dane bazowe dostępne na etapie opracowywania dokumentu,  

czyli według stanu na koniec 2014 roku. 

 Monitoring finansowy dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz 

wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 

środków. Na poziomie dokumentu zakłada się monitoring w oparciu o okresowe sprawozdania 

finansowe. Dane zawarte w tych opracowaniach powinny obejmować m.in. wysokość wkładu 

własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym 

sprawozdaniem oraz od początku realizacji projektu, procentowy stan zaawansowania 

realizacji interwencji, stopień osiągnięcia założonych wskaźników, a także informacje na temat 

postępu wykonania przyjętego harmonogramu w oparciu o ustalony plan finansowy. 

 Do końca stycznia kolejnego roku po skończonym okresie sprawozdawczym 

referaty/samodzielne stanowiska pracy UG, jednostki organizacyjne gminy i/lub podmioty 

odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów wchodzących w skład dokumentu, 

zobowiązane są do składania informacji okresowej do Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji. 

Dzięki temu sprawozdawczość zakłada bieżący i ciągły przepływ aktualnych informacji,  

co pozwala na weryfikację nieprawidłowości oraz wykrycie problemów w procesie wdrażania  

i monitorowania Programu Rewitalizacji. 

 Dla osiągnięcia wartości docelowych wskaźników realizacji projektów szczególna rola 

przypada beneficjentom, którzy mają obowiązek monitorowania wdrażania poszczególnych 

przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej, w tym przygotowywania  

i przedkładania IZ RPO sprawozdań z ich realizacji oraz wniosków o płatność. 
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Tabela 21 Wskaźniki monitoringowe wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023  

Założenia PR Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Źródło  

danych 

Wartość bazowa 

(stan na  

31.12.2014 r.) 

Średnia wartość  

dla gminy (stan  

na 31.12.2014 r.) 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 

Cel rewitalizacji 1. 

Stworzenie atrakcyjnej  

przestrzeni publicznej 

Udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni 

dostęp do dróg asfaltowych w liczbie budynków ogółem 
% 

Urząd Gminy 

Rytwiany 
96,9 97,2 

Udział zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków będących w stanie degradacji technicznej  

w liczbie zabytków ogółem 

% 
Urząd Gminy 

Rytwiany 
44,4 - 

Cel rewitalizacji 2.  

Wzmocnienie kapitału 

społecznego obszaru 

rewitalizacji  

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym  

w % ludności ogółem 
% 

Urząd Gminy 

Rytwiany 
18,3 18,6 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności  

w wieku produkcyjnym 
% 

Urząd Gminy 

Rytwiany 
10,6 8,9 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu ubóstwa  

na 1 000 mieszkańców 

osoby 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rytwianach 

18,1 18,0 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu bezrobocia  

na 1 000 mieszkańców 

osoby 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rytwianach 

17,5 15,2 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności  

na 1 000 mieszkańców 

osoby 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rytwianach 

11,7 11,7 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu długotrwałej 

 lub ciężkiej choroby na 1 000 mieszkańców 

osoby 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rytwianach 

21,3 18,4 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu  

na 1 000 mieszkańców 

osoby 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rytwianach 

1,1 0,6 

Frekwencja w wyborach władz samorządowych % 
Urząd Gminy 

Rytwiany 
51,2 52,0 
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Projekty/Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne 

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 
Beneficjenci 

projektów 
0 ̶ 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 ̶ 

Liczba osób objętych wsparciem osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 ̶ 

Ludność mieszkająca na obszarach objętych rewitalizacją osoba 
Beneficjenci 

projektów 
0 ̶ 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.2. Sposób ewaluacji i wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 

 

 Przyjęto, że Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 ma formułę 

otwartą, co oznacza, że w przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawienia się nowych 

problemów oraz wykreowania nowych projektów – będzie on aktualizowany. Przedsięwzięcia 

odpowiadające na zidentyfikowane problemy będą systematycznie przygotowywane w całym 

okresie wdrożeniowym. Ich konkretni odbiorcy i zakres determinowane będą: aktualnymi 

warunkami sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji oraz gminy, potrzebami  

i oczekiwaniami mieszkańców wyznaczonych podobszarów, poziomem zaangażowania 

podmiotów lokalnych w planowane działania, możliwościami budżetu gminy oraz 

dostępnością środków zewnętrznych. 

 Dokument będzie podlegał ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez 

Wójta Gminy Rytwiany (przy pomocy Koordynatora ds. rewitalizacji i Zespołu Zadaniowego 

ds. rewitalizacji oraz sporządzonego przez nich raportu/sprawozdania z postępu w realizacji 

założeń dokumentu) raz na rok, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym  

w Programie. Ocena opublikowana zostanie na stronie internetowej gminy, w zakładce 

„Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany”. Dopuszcza się również możliwość wcześniejszego 

wystąpienia z wnioskiem o zmianę treści dokumentu przez Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji, 

z inicjatywy co najmniej 5 członków Rady Gminy bądź 100 mieszkańców lub podmiotu 

planującego realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego lub społecznego na obszarze 

rewitalizacji. Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie 

analizowanie i zatwierdzenie wniosków o zmianę treści dokumentu, a także jego aktualizacje 

poprzez podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie. W sytuacji stwierdzenia osiągnięcia celów 

dokumentu (w wyniku przeprowadzonej oceny), Rada Gminy uchyli uchwałę w sprawie 

Programu Rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek Wójta 

Gminy Rytwiany. Ewaluacja ma na celu identyfikację oraz ewentualną poprawę jakości, 

skuteczności i spójności realizacji Programu Rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych 

problemów obszaru rewitalizacji z jednoczesnym uwzględnieniem założeń programowych. Jej 

zadaniem jest sprawdzenie czy w wyniku podejmowanych działań powstały oczekiwane 

rezultaty oraz czy wpłynęły one na osiągnięcie wyznaczonych celów. 

 Ocena wszystkich zrealizowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

zostanie dokonana przy współudziale wszystkich interesariuszy rewitalizacji oraz w oparciu  

o 5 zasadniczych kryteriów ewaluacyjnych: 
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1) SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić w jakim stopniu 

osiągnięte zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania. 

2) EFEKTYWNOŚĆ (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom 

„ekonomiczności” zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów  

do uzyskanych efektów. 

3) UŻYTECZNOŚĆ (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia 

oddziaływanie Programu odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej. 

4) TRAFNOŚĆ (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele 

Programu odpowiadają charakterowi i skali potrzeb wskazanym w odniesieniu do 

obszaru rewitalizacji. 

5) TRWAŁOŚĆ (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się 

spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem Programu będą nadal 

widoczne po zakończeniu jego realizacji. 

 

 Ewaluacja założeń programowych i stopnia realizacji projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zawartych w dokumencie zostanie podzielona na następujące części: 

1. ex-ante (przed realizacją Programu) – stanowiąca instrument ułatwiający podejmowanie 

spójnych decyzji (ocena ta została przeprowadzona przed opracowaniem dokumentu); 

2. on-going (na bieżąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez Zespół Zadaniowy 

ds. rewitalizacji, który będzie na jej podstawie przygotowywał sprawozdanie z realizacji 

Programu Rewitalizacji co najmniej raz na rok (jest to również instrument 

monitorowania bieżących zmian w otoczeniu); 

3. mid-term (śródokresowa) – służąca przede wszystkim jako instrument, w wyniku 

którego możliwa jest aktualizacja dokumentu; 

4. ex-post (na zakończenie wdrażania) – służąca ocenie zgodności i efektywności 

zrealizowanych projektów w ramach Programu z założeniami i celami przyjętymi  

w niniejszym dokumencie. 

 Wprowadzenie systemu monitoringu oraz powiązanej z nim procedury ewaluacji 

pozwoli wyeliminować w znacznym stopniu problem dezaktualizacji założeń i celów 

zawartych w dokumencie, wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania 

podmiotów realizujących poszczególne projekty, zmian prawodawstwa oraz innych warunków  

i okoliczności mogących wpłynąć na zasadność podejmowanych działań. 
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3. Mechanizmy włączenia różnych grup interesariuszy w proces rewitalizacji  

 

 Partycypacja społeczna i działania aktywizacyjne zostały wpisane w proces rewitalizacji 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany jako fundament działań na 

wszystkich jego etapach, tj. diagnozowanie, programowanie, wdrażanie (w tym finansowanie), 

monitorowanie i ewaluacja. Takie podejście ma na celu podniesienie skuteczności i trwałości 

projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości mieszkańców o partycypacyjnym 

współdecydowaniu o obszarze objętym Programem Rewitalizacji. Ponadto realizuje zasadę 

partnerstwa wynikającą z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013, polegającą na łączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych 

społeczności i przedsiębiorców, a także ekspertów) w procesy programowania i realizacji 

projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, 

otwartego i trwałego dialogu, także z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty 

rewitalizacji mają dotyczyć. Opiera się ona na założeniu, że opinia środowiska lokalnego jest 

najważniejszym elementem tworzenia dokumentu, który ma stanowić narzędzie  

do projektowania konkretnych zadań, podejmowanych w celu rozwiązywania problemów  

i eliminacji negatywnych zjawisk oraz wykorzystania lokalnych potencjałów, a tym samym 

poprawiających warunki i jakość życia mieszkańców. Kluczowymi interesariuszami 

rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany są: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji (w szczególności osoby młode, wykluczone 

społecznie i/lub zagrożone marginalizacją) oraz mieszkańcy gminy, 

2) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą;  

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

4) instytucje publiczne. 

 Narzędzia i formy partycypacji społecznej zastosowane na każdym etapie sporządzenia 

i wdrażania PR ukierunkowane zostały na możliwie dojrzałe formy, obejmujące nie tylko 

informowanie, ale również opracowywanie, konsultowanie, współdecydowanie, kontrolę 

obywatelską, badania ilościowe (m.in. ankieta on-line), inicjatywę lokalną (m.in. nabór 

pomysłów na projekty poprzez fiszkę projektową) czy współrealizację (m.in. konkursy na 

partnerów). Ogólny schemat mechanizmów włączenia interesariuszy rewitalizacji na 

poszczególnych etapach rewitalizacji przedstawia tabela 22. 
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Tabela 22 Zastosowane oraz zaplanowane narzędzia partycypacji społecznej i partnerstwa oraz opis sposobu zaangażowania interesariuszy na poszczególnych 

etapach rewitalizacji 

Realizowane działania 
Zastosowane oraz zaplanowane formy partycypacji społecznej i partnerstwa  

(mechanizmy włączenia interesariuszy rewitalizacji) 

DIAGNOZOWANIE 

Diagnoza gminy w podziale na ustalone 

jednostki referencyjne (sołectwa)  

we wszystkich sferach: społecznej, 

gospodarczej, technicznej, przestrzenno-

funkcjonalnej i środowiskowej na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji: 

- analiza wskaźnikowa ilościowa  

i jakościowa koncentracji problemów 

na podstawie ustalonych wskaźników  

dla poszczególnych jednostek  

we wszystkich ww. sferach; 

- analiza jakościowa potencjałów; 

- delimitacja przestrzenna obszaru 

zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. 

1. Spotkanie z Zespołem ds. Programu Rewitalizacji w dniu 31.03.2016 r. – przekazanie podstawowej wiedzy  

z zakresu rewitalizacji, przedstawienie wyników analizy ilościowej wykonanej na cele wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (informowanie, konsultowanie, współdecydowanie). 

2. Przeprowadzenie badania ankietowego on-line mieszkańców w terminie 02.06–01.07.2016 r.,  

które miało na celu poznanie opinii na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych 

potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych (informowanie, konsultowanie). 

3. Konsultacje społeczne Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

na terenie Gminy Rytwiany wraz z mapami poglądowymi granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

w terminie 28.07–29.08.2016 r. (informowanie, konsultowanie, współdecydowanie) w następujących formach: 

1. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który 

można było dostarczyć: 

- drogą elektroniczną na podany w ogłoszeniu adres e-mail; 

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Rytwiany; 

- bezpośrednio do pokoju nr 34 Urzędu Gminy Rytwiany w godzinach pracy Urzędu; 

2. zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Rytwiany. 

4. Warsztaty diagnostyczno-projektowe w dniu 30.09.2016 r. dla poszczególnych grup: przedstawiciele sektorów: 

publicznego, gospodarczego i społecznego (informowanie, konsultowanie, współdecydowanie). 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji została opracowana i opublikowana na stronie internetowej 

gminy, w zakładce „Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany”, informacja podsumowująca ich przebieg wraz  

z rejestrem zgłoszonych uwag i odniesieniem się do uwag z uzasadnieniem. 

PROGRAMOWANIE 

Sporządzenie Programu Rewitalizacji 

Gminy Rytwiany na lata 2016–2023: 

- projektowanie i wybór rozwiązań; 

- określenie głównych założeń dokumentu; 

- identyfikacja i zaplanowanie listy 

projektów podstawowych oraz 

1. Przeprowadzenie otwartego naboru projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji (informowanie, 

konsultowanie, współrealizacja) w terminie od 30.09 do 17.10.2016 r. poprzez fiszkę projektową, którą można 

było złożyć: 

- drogą elektroniczną na podany adres e-mail; 

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Rytwiany; 

- bezpośrednio do pokoju nr 34 Urzędu Gminy Rytwiany w godzinach pracy Urzędu. 
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uzupełniających realizowanych przez 

różnych interesariuszy rewitalizacji; 

- określenie ram organizacyjno- 

-finansowych realizacji rewitalizacji; 

- przeprowadzenie odpowiednich uzgodnień  

dokumentu. 

2. Spotkanie informacyjno-warsztatowe dla Partnerów projektów rewitalizacyjnych w dniu 24.10.2016 r.  

(informowanie, konsultowanie, współdecydowanie). 

3. Spotkanie Zespołu ds. Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany w dniu 24.10.2016 r. (informowanie, 

konsultowanie, współdecydowanie). 

4. Konsultacje społeczne dokumentu Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 (informowanie, 

konsultowanie, współdecydowanie) w terminie 17.02–26.02.2017 r. w następujących formach: 

1) zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego,  

który można było dostarczyć: 

- drogą elektroniczną na podany w ogłoszeniu adres e-mail; 

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Rytwiany; 

- bezpośrednio do Urzędu Gminy Rytwiany w godzinach pracy Urzędu; 

2) otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji w dniu 24.02.2017 r. 

3) zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Rytwiany. 

5. Spotkanie Zespołu ds. Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany w dniu 24.02.2017 r. w sprawie konsultacji 

projektu dokumentu (informowanie, konsultowanie, współdecydowanie). 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji została opracowana i opublikowana na stronie internetowej 

gminy, w zakładce „Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany”, informacja podsumowująca ich przebieg wraz  

z rejestrem zgłoszonych uwag i odniesieniem się do uwag z uzasadnieniem. 

WDRAŻANIE (FINANSOWANIE) 

Wdrażanie założeń Programu Rewitalizacji 

Gminy Rytwiany na lata 2016–2023: 

- realizacja (wdrażanie) przedsięwzięć  

i projektów rewitalizacyjnych  

(w tym w ramach partnerstw 

międzysektorowych); 

- prowadzenie aktywnej polityki 

informacyjnej oraz aktywizacji 

interesariuszy rewitalizacji. 

1. Organizacja przez gminę otwartego naboru na partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych do 

wspólnej realizacji projektu (współrealizacja) zgodnie z Ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.). 

2. Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (współrealizacja). 

3. Konkurs architektoniczny lub architektoniczno-urbanistyczny w zakresie zagospodarowania przestrzeni 

publicznych na obszarze rewitalizacji (współdecydowanie). 

4. Planowanie partycypacyjne obejmujące cykl spotkań służących zagospodarowaniu przestrzeni 

(współdecydowanie). 

5. Warsztaty projektowe związane z kształtowaniem przestrzeni z wykorzystaniem map/makiet 

(współdecydowanie). 

6. Spacery badawcze dla określonych grup społecznych w celu ogólnej oceny konkretnych rozwiązań 

architektonicznych czy infrastrukturalnych (współdecydowanie). 
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7. Realizacja projektów przez różnych beneficjentów (współdecydowanie) (w tym w partnerstwach 

międzysektorowych).  

8. Wspólne podejmowanie decyzji/kształtowanie przestrzeni/rozwiązywanie problemów/opiniowanie rozwiązań  

w trakcie spotkań Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji (współdecydowanie). 

9. Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami organizowane w miarę postępu wdrożenia projektów 

(informowanie, współdecydowanie). 

10. Realizacja małych inicjatyw interesariuszy rewitalizacji i wydarzeń lokalnych związanych z rewitalizacją 

(współrealizacja). 

MONITOROWANIE, EWALUACJA, AKTUALIZACJA 

Ocena realizacji założeń Programu 

Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata  

2016–2023: 

- prowadzenie monitoringu realizacji 

rewitalizacji; 

- wykonanie ewaluacji założeń 

programowych; 

- aktualizacja dokumentu. 

1. Sporządzanie corocznie przez Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji raportów/sprawozdań z postępu realizacji 

dokumentu i przekazanie ich do zatwierdzenia przez Radę Gminy w Rytwianach oraz ich upublicznianie  

na stronie internetowej gminy (informowanie). 

2. Spotkania informacyjno-konsultacyjne w celu przekazywania informacji na temat postępu we wdrażaniu 

projektów rewitalizacyjnych (informowanie, konsultowanie, kontrola obywatelska). 

3. Opracowanie ewaluacji mid-term i ex-post z realizacji Programu Rewitalizacji wraz z uzyskaniem opinii 

mieszkańców na temat efektywności przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych (informowanie, konsultowanie, 

kontrola obywatelska). 

4. Możliwość wystąpienia z wnioskiem o aktualizację dokumentu przez Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji  

z inicjatywy co najmniej 5 członków Rady Gminy bądź 100 mieszkańców lub podmiotu planującego realizację 

przedsięwzięcia inwestycyjnego lub społecznego na obszarze rewitalizacji (informowanie, konsultowanie, 

kontrola obywatelska). 

Źródło: Opracowanie własne 
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 Szczegółowy opis dotyczący przebiegu konsultacji społecznych i efektów 

poszczególnych metod partycypacji społecznej oraz mechanizmów włączenia społeczności 

lokalnej na etapie diagnozowania i programowania, zamieszczony jest chronologicznie  

na stronie internetowej gminy (rytwiany.com.pl, zakładka „Program Rewitalizacji Gminy 

Rytwiany”), dzięki czemu udokumentowany został udział w nim różnych interesariuszy. 

Zastosowane mechanizmy włączenia dostosowane były do wszystkich potencjalnych 

interesariuszy rewitalizacji z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 

 Realizacja oraz zaplanowanie różnorodnych form partycypacji społecznej i aktywizacji 

społeczności lokalnej umożliwiło dotarcie do szerokiego grona przedstawicieli interesariuszy 

oraz poznanie ich potrzeb i oczekiwań w celu dostosowania wsparcia. Wartością dodaną 

przeprowadzonych metod partycypacji i „budowania” partnerstwa była możliwość 

skonfrontowania wiedzy o wielu aspektach funkcjonowania obszaru rewitalizacji przez różne 

środowiska lokalne, co w konsekwencji doprowadziło do pogłębionej diagnozy obszaru 

rewitalizacji i będzie stanowiło podstawę uzasadnienia podjętych na nim działań. Ponadto 

zakłada się, że partycypacyjny model opracowania dokumentu będzie się przekształcał  

w partycypacyjny model wdrażania, a wokół grupy uczestniczącej w pracach nad dokumentem 

będą pojawiały się kolejne podmioty lokalne angażujące się w działania rewitalizacyjne. 

 

4. Procedura strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko  

 

 Przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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 późn. zm.) określają, dla jakiej 

kategorii dokumentów planistycznych, ze względu na ich indywidualną zawartość oraz 

zewnętrzne uwarunkowania, istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Ponadto przesłanką obowiązkowo kwalifikującą  

do przedmiotowej oceny, zgodnie z art. 46 pkt 3 i art. 47. ww. ustawy jest stwierdzenie, iż  

w efekcie realizacji przedsięwzięć, wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko, 

w tym na obszary Natura 2000. 

 Decyzję o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydaje 

organ opracowujący projekt dokumentu sam, bądź zgodnie z art. 47 ww. ustawy,  

w uzgodnieniu z właściwym organem ochrony środowiska, którym w tym przypadku jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. Regionalny Dyrektor Ochrony 
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Środowiska w nadesłanym piśmie z dnia 24.02.2017 r., znak: WPN-II.410.34.2017.MK 

wyjaśnił, iż realizacja ustaleń Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000 oraz nie 

wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. W związku z tym uzgodniony został brak konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu. 

 Przygotowanie i prowadzenie zaplanowanych prac w budynkach powinno  

w szczególności uwzględniać ochronę ptaków i nietoperzy gniazdujących w ścianach 

budynków. Uwzględnienie miejsca bytowania ptaków i nietoperzy podczas remontów 

budynków jest konieczne ze względu na przepisy prawa polskiego i wspólnotowego. 

W związku z powyższym, na zarządcach budynków spoczywa odpowiedzialność  

za prowadzenie prac remontowo-budowlanych budynków we właściwym terminie  

– dostosowanym do okresów lęgowych dla danych gatunków, bezpiecznym dla gniazdujących  

w budynkach. Po zakończeniu prac w budynkach, w których gniazdowały ptaki lub nietoperze, 

wykonawca zobowiązany jest do stworzenia zastępczych schronień dla ptaków i nietoperzy, 

tak aby liczba siedlisk nie została uszczuplona. W przypadku konieczności ingerencji  

w środowisko flory i fauny objętej ochroną zostanie złożony wniosek o uzyskane stosownego 

pozwolenia w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134). 

 Przedsięwzięcia nie będą lokalizowane na przedmiotach ochrony obszarów Natura 

2000, a zadania realizowane w ramach wdrażania Programu nie będą miały istotnego wpływu 

na przekroczenie standardów jakości środowiska oraz nie kolidują z warunkami ochrony 

występującymi na terenie gminy formami ochrony przyrody – rezerwat przyrody, obszar 

chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz 

pomniki przyrody. 

Podsumowując należy podkreślić, że ze względu na specyfikę zadań wskazanych  

w Programie Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 i z uwagi na ich parametry  

nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym,  

dla Programu nie było konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  

na środowisko. Niemniej jednak, każdorazowo przy opracowywaniu projektów konkretnych 

inwestycji, w przypadku, gdy zaistniałabym konieczność przeprowadzenia postępowania  

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub na Obszar Natura 2000, organ 

odpowiedzialny za realizację zadania podejmie odpowiednie kroki administracyjne.  
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