
„LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA 
PARCZEWA NA LATA 2017-2023”

Parczew, 09.12.2016

II Spotkanie konsultacyjne



Informacje o projekcie

• Cel: aktualizacja dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji 
Miasta Parczew na lata 2017-2023”.

• Cele spotkania: prezentacja obszaru rewitalizacji, wypracowanie 
propozycji wizji oraz działań rewitalizacyjnych.



Plan prezentacji

1. Obszar do rewitalizacji - prezentacja

2. Rezultaty warsztatu diagnostycznego - prezentacja

3. Opracowanie wizji – praca warsztatowa

4. Opracowanie działań rewitalizacyjnych – praca warsztatowa

5. Karta przedsięwzięcia – prezentacja

Pracujemy od 14.00 do 17.00
Czas trwania spotkania: 3 h



Etapy realizacji projektu

1. Opracowanie diagnozy zjawisk i czynników kryzysowych.
2. Opracowanie wizji, celów, kierunków działań oraz projektów do 

realizacji.
3. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
4. Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji przez Radę Miasta.



Definicja rewitalizacji

Rewitalizacja to proces: 
• wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe
obejmujące powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie 
społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub 
środowiskowe 

• integrujący interwencję na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowany 
terytorialnie 

• prowadzony w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 
poprzez programy rewitalizacji



Aspekty rewitalizacji 
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Obszar zdegradowany

Jest to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy
spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych,
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w sferze
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub
technicznej.
Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, pod
warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym
z podobszarów.
Mogą być podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic



Obszar zdegradowany

Źródło: Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu 
przestrzennego. 



Obszar rewitalizacji

Obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk.
Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
Obszar nie może obejmować terenów większych niż 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30%
mieszkańców gminy.



Źródło: Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu 
przestrzennego. 

Obszar rewitalizacji



Demografia-gęstość zaludnienia
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Demografia: osoby w wieku poprodukcyjnym 
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Demografia: tendencja zmiany liczby ludności porównanie lat 1995-2015
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Osoby objęte pomocą społeczną: ogółem liczba potrzebujących na 1000 
mieszkańców 
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Osoby objęte pomocą społeczną: bezrobotni 
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Osoby objęte pomocą społeczną: długotrwała lub ciężka choroba 
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Przestępczość w roku 2015 liczba zdarzeń na 1000 mieszkańców
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Osadniki kanalizacji lokalnej 
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Osadniki kanalizacji lokalnej (gęstość)
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Demografia: osoby w wieku poprodukcyjnym 
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Osoby objęte pomocą społeczną 
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Stan zabudowy 
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Obszar zdegradowany i do rewitalizacji



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera społeczna
• narastający problem starzejącego się społeczeństwa – coraz więcej 

osób wymagających opieki;
• brak stałej siedziby dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
• ujemna tendencja zmian liczby ludności; 
• „ucieczka” młodych ludzi do większych ośrodków miejskich;
• duża liczba osób objętych pomocą społeczną w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców - utrzymujący się problem ubóstwa;
• duża liczba osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców;



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera społeczna
• przypadki roszczeniowych postaw w zakresie pomocy 

społecznej;
• duża liczba osób długotrwale lub ciężko chorych objętych 

pomocą społeczną w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; 
• duża liczba zdarzeń przestępczych;
• niski poziom aktywności mieszkańców w życiu społecznym, 

sportowym i kulturowym gminy, zwłaszcza młodzieży;
• niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowo-

rekreacyjna i kulturalna (np. brak filii biblioteki na os. Polna);



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera społeczna
• zmniejszająca się ilość aktywie działających organizacji 

pozarządowych;
• ograniczenia lokalowe innych aktywnie działających organizacji 

pozarządowych;
• problemy z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność 

organizacji pozarządowych;
• niski poziom informacji w społeczeństwie o pozytywnych 

działaniach organizacji społecznych;
• niedostateczne eksponowanie osób i organizacji działających 

społecznie na rzecz swojego środowiska, działań;



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera społeczna
• przypadki dewastowania mienia publicznego, np. budynek Urzędu 

Pracy, parking przy budynku Urzędu Miejskiego;
• przypadki zakłócania porządku publicznego;
• picie alkoholu w miejscach publicznych – np. park, centrum;
• przypadki używania środków odurzających wśród młodzieży; 
• spadek poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców;
• niewystarczający poziom monitoringu w miejscach szczególnie 

wrażliwych;



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera społeczna
• brak lub niedostateczna oferta pożytecznego spędzania 

wolnego czasu dla młodzieży, brak miejsc spotkań dla 
młodzieży dostosowanych do ich potrzeb;

• zbyt mało animatorów działań kulturalnych i innych; 
• słabo wyeksponowane wartości i tożsamość miasta - niski 

stopień utożsamiania się mieszkańców z miastem/gminą;
• niewykorzystany potencjał historyczno-kulturowy;
• niedostateczna integracja międzypokoleniowa (m.in. 

place zabaw).



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera gospodarcza
• utrudnione warunki prowadzenia działalności gospodarczej 

i lokowania inwestycji: utrudniony dostęp do infrastruktury 
technicznej, np. sieć gazowa; niski standard i jakość dróg; 
słaba jakość i dostępność mediów elektronicznych oraz sieci 
teleinformatycznych; brak wyodrębnionych terenów dla 
specjalnej strefy ekonomicznej; brak w pełni wyposażonych 
w infrastrukturę terenów pod inwestycje przemysłowe; 
potrzeba aktualizacji SUiKZP i MPZP dla gminy i miasta;

• bardzo ograniczone zasoby siły roboczej zwłaszcza o 
kierunkowym wykształceniu zawodowym (zanik kształcenia 
zawodowego);

• niewykorzystany gospodarczo potencjał rekreacyjno-
turystyczny i historyczny (np. zalew miejski);



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera gospodarcza
• niewystarczająca infrastruktura rekreacyjna i turystyczna;
• niedostateczna informacja turystyczna i słabo 

wyeksponowane atrakcje turystyczne;
• ograniczone zasoby kapitałowe na rozwój przedsiębiorstw 

(m.in. trudny dostęp do funduszy pomocowych, zdolność 
aplikowania, zbyt małe środki dotacyjne);

• niewykreowana marka miasta Parczew;
• bardzo ograniczone środki finansowe na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej;
• nie funkcjonuje zinstytucjonalizowana forma współpracy 

samorządu z biznesem.



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera środowiskowa
• palenie odpadów na osiedlach domów jednorodzinnych 

(uciążliwość dla mieszkańców);
• zanieczyszczenie odchodami zwierzęcymi (po psach); 
• niska świadomość ekologiczna mieszkańców;
• niewystarczający poziom segregowana odpadów na poziomie 

gospodarstw domowych;
• zbyt niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
• niepełne skanalizowanie miasta: np. aleje Jana Pawła II, ul. 11 

Listopada;
• zagrożenie awariami przemysłowymi oraz w ciągach dróg 

wojewódzkich i na linii kolejowej;
• zaniedbany zbiornik wody opadowej w centrum miasta przy rzece 

Konotopie;
• niezagospodarowane brzegi rzek.



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna
• systematyczny wzrost natężenia ruchu drogowego: wzrost zanieczyszczenia 

powietrza oraz poziomu hałasu - nadmierny ruch tranzytowy przez 
centrum miasta; 

• niefunkcjonalny transport publiczny - słabe skomunikowanie transportem 
publicznym miasta Parczew z sąsiednimi miejscowościami i gminami;

• niewykorzystane do celów turystycznych i rekreacyjnych okolice rzek 
Piwonii i Konotopy oraz zalewu miejskiego;

• brak powiązań komunikacyjnych z atrakcyjnymi przyrodniczo obszarami 
gminy (jezioro Obradowskie, Lasy Parczewskie);

• słabe i chaotyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Os. Polna 
(zieleń miejska, mała architektura);

• niewystarczająca ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości aut, 
zwłaszcza przy obiektach użyteczności publicznej i na osiedlach 
mieszkaniowych wielorodzinnych – Os. Wojska Polskiego i Os. Polna i 
centrum miasta;

• zaniedbany park miejski przy ul. 11 Listopada;



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna
• bardzo zły stan chodników na ul. Nowowiejskiej, al. Jana 

Pawła II;
• zdegradowane ciągi pieszo-jezdne – os. Polna;
• zdegradowane obszary i obiekty kolejowe;
• brak parkingu przy przystanku szynobusów - róg ul. JP II i 

Kolejowej;
• brak lub niedostateczna ilość, przestarzałe i energochłonne 

oświetlenie uliczne (np. os. Polna i centrum miasta);
• brak wyposażonych w infrastrukturę techniczną obszarów 

pod budownictwo wielorodzinne;
• bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w 

przestrzeniach publicznych;



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna
• potrzeba rozwoju infrastruktury zwiększającej dostępność do 

szybkiego Internetu (zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych);
• zbyt uboga infrastruktura w zakresie świadczenia e-usług;
• wymagający rozbudowy i modernizacji budynek Urzędu Miejskiego;
• słabo wyeksponowane w przestrzeni miasta jego wartości i 

tożsamość (obiekty historyczne);
• brak dywersyfikacji źródeł zasilania w energie elektryczną;
• konieczność uporządkowania terenu przy ul. Żabiej i u ujścia rzek 

Piwonii i Konotopy;
• słabo zagospodarowany zalew miejski do celów rekreacyjnych;
• zaniedbane parki przy ul. 11 Listopada i przy zbiegu ul. Kościelna i 

Ogrodowa.



Problemy na obszarze do rewitalizacji

Sfera techniczna
• wysoka energochłonność większości budynków użyteczności 

publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych;
• zbyt energochłonny system dostarczania ciepłej wody 

użytkowej - Os. Polna Spółdzielni Mieszkaniowej;
• niewystarczające zasoby lokalowe PDK i Biblioteki Miejskiej;
• niewykorzystany obiekt przy ul. 11 Listopada 62 na cele 

społeczne/kulturalne;
• niezagospodarowany budynek dworca PKP;
• wymagająca modernizacji  hala targowa w centrum miasta;
• zły stan techniczny niektórych obiektów zabytkowych;
• zabytkowy obszar w centrum Parczewa wymagający 

rewaloryzacji.



Struktura rezultatów

WIZJA

CELE REWITALIZACJI

DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

PROJEKTY REWITALIZACYJNE



Struktura rezultatów

WIZJA

CELE REWITALIZACJI

DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

PROJEKTY REWITALIZACYJNE



Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego

Wizja przedstawia pożądany obraz w danym okresie. 
Jest opisem wizerunku obszaru rewitalizowanego 
w przyszłości.
W naszym przypadku do roku 2023.

Powinna być ona motywująca, określać pozytywny obraz 
uwzględniający lokalne i zewnętrzne uwarunkowania.
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Zapraszamy Państwa do podróży w czasie …. 
Wizja obszarów do rewitalizacji w 2023 roku

Uruchamiamy naszą wyobraźnię…

Jak wygląda obszar rewitalizacji  w 
2023 r?
Co widzimy?
Co słyszymy?
Co możemy dotknąć?



Struktura rezultatów

WIZJA

CELE REWITALIZACJI

DZIAŁANIA 
REWITALIZACYJNE

PROJEKTY REWITALIZACYJNE



Działania rewitalizacyjne

Działania rewitalizacyjne to wszystkie przedsięwzięcia,
które są niezbędne do przeprowadzenia procesu
rewitalizacji obszaru.

Działania powinny być realizowane na obszarze
do rewitalizacji i dotyczyć osób go zamieszkujących.



Aspekty rewitalizacji 
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Sfera społeczna 

Diagnozowane zjawiska:
• aktywność zawodowa mieszkańców
• status materialny mieszkańców
• poziom bezpieczeństwa
• poziom edukacji
• stopień aktywności mieszkańców w życiu publicznym

i kulturalnym
• poziom kapitału społecznego, w tym zaufania w społeczeństwie



Sfera techniczna 

Diagnozowane zjawiska:
• stan techniczny obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym
• rozwiązania techniczne umożliwiające efektywne korzystanie 

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska

• stan infrastruktury liniowej 



Sfera gospodarcza

Diagnozowane zjawiska:
• poziom przedsiębiorczości mieszkańców
• kondycja przedsiębiorstw
• liczba lokali usługowych, sklepów



Sfera środowiskowa 

Diagnozowane zjawiska:
• stan środowiska naturalnego
• obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia

ludzi lub stanu środowiska
• walory środowiska przyrodniczego



Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Diagnozowane zjawiska:
• dostępność infrastruktury technicznej i społecznej np. dostęp do

szkoły, ośrodka zdrowia oraz dostęp do usług
• dostęp i jakość podstawowych usług
• dostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się

funkcji obszaru (np. dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych)

• poziom obsługi komunikacyjnej
• jakość terenów publicznych



Praca w grupach – kierunki działań

• Jakie działania w sferze… należy podjąć, aby

wyprowadzić obszar do rewitalizacji z kryzysu?

• Jakie działania w sferze… należy realizować, aby

rozwiązać zidentyfikowane problemy wyznaczonych

obszarów?

• Jakich przedsięwzięć w sferze… brakuje na tych

obszarach?

• Jakie działania w sferze… należy kontynuować?



Kryteria wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Założenia

LPR powinien charakteryzować się realnością wykonania,
dlatego przedsięwzięcia w będą podzielone na
podstawowe i uzupełniające.
Do podziału przedsięwzięć opracowane zostały kryteria
wyboru.
Każde z przedsięwzięć, zostanie oceniony zgodnie z
przyjętymi kryteriami.



Karta przedsięwzięcia

Prezentacja karty



Dziękujemy za wspólną pracę!


