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Wyniki pracy podczas III Spotkania konsultacyjnego przeprowadzonego w dniu 11.01.2017 roku  w ramach prac nad  Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Parczew  na lata 2017-2023  

 
DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 

 
Jakie działania w sferze społecznej należy podjąć, aby wyprowadzić obszar do rewitalizacji z kryzysu? 

 tworzenie warunków dla przedsiębiorstw do zwiększania zatrudnienia –wyznaczenie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych (Strefa ekonomiczna); 
 poprawa jakości i dostępności usług medycznych; 
 rozwój bazy lokalowej dla celów społecznych (w nieużytkowanych lokalach: Osiedlowy Dom Kultury, obiekt Gimnazjum); 
 uruchomienie dziennego domu pobytu dla seniorów; 
 poprawa komunikacji publicznej Parczewa z większymi ośrodkami gospodarczymi; 
 promocja marek własnych (lokalnych); 
 rozszerzanie oferty kulturowej, sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży); 
 rozwijanie infrastruktury kultury i sportowo-rekreacyjnej (np. skate park, miejsce do organizacji imprez kulturalnych, zagospodarowanie parków); 
 budowanie tożsamości historycznej wśród mieszkańców; 
 aktywizowanie i integrowanie lokalnego sektora pozarządowego; 
 promowanie pozytywnych przykładów działań społecznych; 
 podejmowanie działań aktywizujących mieszkańców do uczestnictwa w opracowywaniu/konsultowaniu gminnych dokumentów kierunkowych; 
 objęcie monitoringiem wizyjnym obszarów o zidentyfikowanym największy natężeniu zjawisk negatywnych. 

 



Urząd Miejski w Parczewie  ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew                tel. 83 355 12 24 www.rewitalizacja.parczew.com    

2 
Projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

  

Jakie działania w sferze gospodarczej należy podjąć, aby wyprowadzić obszar do rewitalizacji z kryzysu? 
 tworzenie warunków dla przedsiębiorstw do zwiększania zatrudnienia –wyznaczenie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych (Strefa ekonomiczna); 
 sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej (energetyczna); 
 poprawa dostępności komunikacyjnej; 
 poprawa dostępności sygnału internetowego; 
 promocja marek własnych (lokalnych); 
 tworzenie funduszy dla przedsięwzięć „Start-up”, na przekwalifikowanie lub podnoszenie kwalifikacji; 
 utworzenie funduszu gwarancyjnego dla lokalnych przedsiębiorstw; 
 uaktualnianie dokumentów planistycznych; 
 współpraca z Powiatem w zakresie rozwijania szkolnictwa zawodowego; 
 prowadzenie współpracy samorządu z lokalnym biznesem; 
 wykorzystanie gospodarcze terenów przy targowisku (rozbudowa targowiska); 
 podejmowanie inwestycji sprzyjających gospodarczemu wykorzystaniu lokalnego potencjału rekreacyjno-turystycznego i historycznego; 
 rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej; 
 zwiększanie dostępności informacji turystycznej; 
 podejmowania działań inwestycyjnych i organizacyjnych celem wyeksponowania atrakcji turystycznych miasta; 
 kreowanie marki miasta. 

 
Jakie działania w sferze środowiskowej należy podjąć, aby wyprowadzić obszar do rewitalizacji z kryzysu? 

 Systematyczne obniżanie zagrożenia wynikające z niskiej emisji kompleksowa modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej, szczególnie kotłowni miejskiej; 
 prowadzenie proekologicznych działań edukacyjnych i akcji społecznych celem likwidowania uciążliwości wynikających z palenia odpadów w kotłowniach domowych, zanieczyszczenia odchodami po psach itp.; 
 prowadzenie proekologicznych działań edukacyjnych i promocyjnych celem podwyższenia poziomu segregowania odpadów w gospodarstwach domowych; 
 inicjowanie i wspieranie inwestycji zwiększających stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 
 rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej; 
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 porządkowanie i poprawa zagospodarowania brzegów rzek i zbiornika wód opadowych w centrum miasta. 
 

Jakie działania w sferze przestrzennej należy podjąć, aby wyprowadzić 
obszar do rewitalizacji z kryzysu? 

 podejmowanie i inicjowanie działań inwestycyjnych celem ograniczenia ruchu tranzytowego przez centrum miasta; 
 wspieranie rozwoju lokalnego transportu publicznego; 
 rozwój infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie okolic rzek Piwonii i Konotopy oraz zalewu miejskiego do celów turystycznych i rekreacyjnych; 
 odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich - poprawa zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznych (np. na Os. Polna, tereny zielone – tzw. parki miejskie); 
 rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury drogowej i towarzyszącej (np. parkingi, chodniki dla pieszych, oświetlenie uliczne); 
 rewitalizacja zdegradowanych obszarów i obiektów kolejowych – poprawa jakości korzystania z przestrzeni i obiektów; 
 przygotowywanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe; 
 likwidacja barier architektonicznych; 
 rozwój infrastruktury zwiększającej dostępność do szybkiego Internetu; 
 rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z rozbudową infrastruktury w zakresie świadczenia e-usług; 
 podejmowanie działań inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie wyeksponowania obiektów historycznych; 
 inicjowanie i wspieranie działań dywersyfikujących źródła zasilana w energię elektryczną. 

 
Jakie działania w sferze technicznej należy podjąć, aby wyprowadzić obszar do rewitalizacji z kryzysu? 

 prowadzenie inwestycji zmniejszających energochłonność większości budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych; 
 kompleksowa modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej, szczególnie kotłowni miejskiej; 
 modernizacja systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej - Os. Polna Spółdzielni Mieszkaniowej; 
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 poprawa stanu i zwiększenie powierzchni zasobów lokalowych PDK i Biblioteki Miejskiej; 
 podejmowanie inwestycji w niezagospodarowanych obiektach celem nadania im nowych funkcji np. społecznych czy kulturalnych; 
 modernizacja hali targowej w centrum miasta; 
 poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych; 
 rewitalizacja zabytkowego obszaru centrum miasta.  
 objęcie monitoringiem wizyjnym obszarów o zidentyfikowanym największy 

natężeniu zjawisk negatywnych. 


