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WSTĘP  

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn został opracowany zgodnie z zapisami 

Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy gmina, która 

posiada uchwalony program  zawierający działania służące wyprowadzeniu obszaru ze stanu 

kryzysu (działania rewitalizacyjne) – może realizować przedsięwzięcia wynikające z tego 

programu do 31 grudnia 2023 r.  

Przedmiotowy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn został opracowany jako 

program na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz według Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 02.08.2016 r. Ministerstwa 

Rozwoju. Program rewitalizacji w sposób kompleksowy łączy sferę społeczną, gospodarczą,  

techniczną, przestrzenno-funkcjonalną i  środowiskową. Jest skoordynowany w celu 

wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z zapaści oraz podniesienia jakości życia osób 

mieszkających i funkcjonujących na wskazanym obszarze. 
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Rewitalizacja1  – to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące łącznie 

kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz 

kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie 

swoich specyficznych uwarunkowań oraz wzmacnianie lokalnych potencjałów i jest procesem 

wieloletnim, prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Działania 

służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są spójnie wewnętrznie – poszczególne 

działania pomiędzy sobą oraz zewnętrznie – z lokalnymi politykami sektorowymi, np. 

transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych. 

Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są następujące elementy: 

 uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju 

gminy; 

 pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego wskazanego 

w programie rewitalizacji oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów; 

diagnoza obejmuje łącznie kwestie społeczne i ekonomiczne, techniczne, 

przestrzenne – infrastrukturalne i środowiskowe;  

 ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych; 

 właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego 

obszaru; 

 zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno - 

funkcjonalnej, środowiskowej i kulturowej; 

 koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja 

skuteczności rewitalizacji;  

 realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/20132 zasady 

partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania 

i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz 

konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, 

których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. 

                                                             
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 

02.08.2016 r., Ministerstwo Rozwoju 
2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
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Program Rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, 

przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia 

obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich 

zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 

różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Dokument, który zapewnia integrację działań 

władzy samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników (w tym: organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców), mających na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego 

z sytuacji kryzysowej - przygotowany w oparciu o dokładną diagnozę problemów społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych, stworzony we współpracy ze społecznością terenów 

zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy takich obszarów.3 

Stan kryzysowy – 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:  

a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw),  

b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

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

środowiska),  

c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie 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),  

d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

                                                             
3 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 

02.08.2016 r., Ministerstwo Rozwoju 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn 
 

St
ro

n
a7

 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności 

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).4 

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. Skupienie w jednym miejscu osób, które 

postrzegane są jako „wykluczone społecznie”, powoduje, że jednostki są mało aktywne 

w przestrzeni społecznej. Degradacja przestrzeni jest elementem współistniejącym zjawiska 

deprywacji społecznej. Brak chęci i możliwości zmian w przestrzeni wynika z apatii osób 

zamieszkujących dany teren. Na sytuację taką mają wpływ niska jakość infrastruktury wspólnej 

przestrzeni oraz niski poziom mieszkalnictwa. Segregacja, społeczny niepokój, przestępczość 

są skutkami problemów, z jakimi mierzą się mieszkańcy, tj. wysokiego bezrobocia oraz niskich 

dochodów.  

Zmiany mogą zajść w tych miejscach dzięki interwencji publicznej. Proces zmiany jest 

zapoczątkowany poprzez diagnozę obszarów rewitalizacji. Diagnoza pozwala na wychwycenie 

obszarów zdegradowanych najbardziej potrzebujących w danym czasie wsparcia.  

Obszar zdegradowany – 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 wspólnych granic pod warunkiem 

stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.5 

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji 

może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające wspólnych granic, lecz 

nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych 

przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary 

występowania problemów przestrzennych, takie jak tereny poprzemysłowe, powojskowe lub 

pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane 

z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.  

                                                             
4 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 

02.08.2016 r., Ministerstwo Rozwoju 
5 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 

02.08.2016 r., Ministerstwo Rozwoju 
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Program rewitalizacji zawiera co najmniej6: 

1) opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy; 

2) diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych. Diagnoza zawarta w programie rewitalizacji obejmuje analizę 

wszystkich sfer: 

 gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, 

słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

 środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

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

bądź stanu środowiska), 

 technicznej (w szczególności w zakresie 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), 

 przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie 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), 

 a w szczególności pogłębioną analizę kwestii społecznych dla określenia potrzeb 

podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym 

rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność lokalną), 

co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, 

kompleksowym charakterze i oddziaływaniu. Ma to na celu podniesienie 

skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości 

mieszkańców co do możliwości partycypacyjnego współdecydowania o obszarze 

objętym programem rewitalizacji; 

3) zasięgi przestrzenne obszaru lub obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w oparciu o inne 

dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, 

terytorium lub terytoriów najbardziej wymagających wsparcia; 

4) wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji); 

                                                             
6 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 

02.08.2016 r., Ministerstwo Rozwoju 
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5) cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym 

kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk; 

6) listę planowanych, podstawowych i uzupełniających projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wraz z ich opisami;  

7) indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza 

funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w 

celu realizacji zasady dodatkowości środków UE); 

8) mechanizmy zapewnienia komplementarności między projektami rewitalizacyjnymi, 

ramy finansowe, mechanizmy włączenia mieszkańców, innych podmiotów i grup 

w proces rewitalizacji, system wdrażania programu rewitalizacji, system monitoringu 

i oceny skuteczności działań. 

Projekt rewitalizacyjny – projekt wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany 

w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany 

z treścią i celami programu rewitalizacji zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem 

UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu 

operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem 

albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w 

ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.7 

 

  

                                                             
7 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 

02.08.2016 r., Ministerstwo Rozwoju 
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POWIĄZANIA STRATEGICZNE 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn jest zgodny z dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz wyznaczonymi w nich 

priorytetami i celami. Wzajemna komplementarność daje gwarancję właściwej realizacji działań 

podejmowanych w ramach LPR oraz ich efektywność.  

Na szczeblu krajowym Program jest powiązany z:  

 Strategią Rozwoju Kraju 2020.  

 Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie.  

 Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.  

Na szczeblu regionalnym, Program jest powiązany z:  

 Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego.  

Na szczeblu lokalnym, Program jest strategicznie powiązany z: 

 Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 

2014-2020, 

 Plan Odnowy Miejscowości Żyrzyn na lata 2012-2019, 

 Strategia Rozwoju Gminy Żyrzyn na lata 2009-2015. 

 

PROGRAMY KRAJOWE 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020. 

W dokumencie Strategia Rozwoju Kraju wyznaczono główne zadania, których realizacja 

przyczyni się do zrównoważonego rozwoju państwa oraz poprawy jakości życia mieszkańców, 

poprzez wzmocnienie potencjałów gospodarczych, instytucjonalnych i społecznych. Strategia 

wytycza obszary, w których koncentrować się będą główne działania państwa oraz określa, jakie 

interwencje są niezbędne w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. 

Celem głównym wskazanym w Strategii jest: „wzmocnienie i wykorzystanie 

gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy 

i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności”. Aby osiągnąć cel 
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i zintensyfikować procesy rozwojowe, określono trzy obszary strategiczne, oraz w ich ramach 

cele i kierunki priorytetowe. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn oraz wyznaczone w nim cele 

i przedsięwzięcia wykazują spójność ze wszystkimi obszarami oraz poniższymi celami 

i kierunkami: 

Obszar strategiczny I: Sprawne i efektywne państwo: 

Cel I.3 Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb 

i aktywności obywateli. Kierunek: rozwój kapitału społecznego.  

Obszar strategiczny III: Spójność społeczna i terytorialna. 

Cel III.1. Integracja społeczna. Kierunek: zwiększenie aktywności osób wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym; zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej 

zagrożonych. 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 

integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. 

Kierunek: tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i 

lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich; zwiększenie spójności terytorialnej. 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji i zapisanych w nim przedsięwzięć 

przyczynią się do rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy Żyrzyn, włączenia wykluczonych 

grup społecznych do życia społecznego i ekonomicznego, zmniejszenia dysproporcji w rozwoju 

obszaru rewitalizacji. 

 

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, 

OBSZARY WIEJSKIE. 

Głównym  celem polityki regionalnej określonym w KRSS jest: „Efektywne 

wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych 

dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie 

długookresowym”. W dokumencie wyznaczono trzy cele polityki regionalnej do 2020 roku: 

 Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”). 

 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych („spójność”). 
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 Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”). 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn oraz wyznaczone w nim cele i projekty, 

wpisują się we wszystkie trzy ww. cele polityki regionalnej:  

 Przyczynią się one do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności obszaru 

objętego LPR przy wykorzystaniu jego lokalnych potencjałów i zasobów.  

 Wzrośnie spójność terytorialna regionu, zmniejszą się różnice w rozwoju 

pomiędzy poszczególnymi obszarami, zapewniony zostanie trwały rozwój 

ekonomiczny i społeczny na terenach objętych rewitalizacją. 

 Sam dokument poprawia również sprawność zarządzania polityką rozwoju na 

szczeblu samorządowym. 

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 została opracowana w celu 

zapewnienia efektywnego wykorzystania przestrzeni państwa. Zawiera cele i kierunku działań, 

które służą planowaniu przestrzennemu pozwalającemu na wzrost społeczno-gospodarczy 

kraju. Cel koncepcji to: „efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie 

zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – 

konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w 

wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie, uwzględniając 

zróżnicowane potencjały rozwojowe obszaru w zakresie: rolnictwa i turystyki bazujące na 

posiadanych zasobach”. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn oraz wyznaczone w nim cele i 

przedsięwzięcia wykazują spójność z poniższymi celami określonymi w Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju: 

 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej kraju poprzez promowanie 

integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz 

wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych 

poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

 Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego.  
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PROGRAMY REGIONALNE 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.). 

Strategia jest najważniejszym dokumentem programowym, który określa wizję rozwoju 

oraz cele i kierunki rozwoju województwa lubelskiego. Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego określa cztery strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego, których realizacji będą 

służyły działania samorządu województwa. Są to: 

 Wzmacnianie urbanizacji regionu. 

 Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich. 

 Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. 

 Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn oraz wyznaczone w nim cele i projekty, 

wpisują się w zapisy ww. celów oraz przyczynią się do osiągnięcia wyznaczonych w nich 

zamierzeń. Wzrośnie potencjał rozwojowy Gminy Żyrzyn poprawi się przestrzeń i spójność 

regionu. Ograniczone zostaną zdiagnozowane problemy społeczne na obszarze rewitalizacji, 

nastąpi włączenie do życia społecznego i gospodarczego wykluczonych grup społecznych, co 

poprawi jakość kapitału ludzkiego w regionie i wzrośnie poziom życia lokalnej społeczności.  
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PROGRAMY LOKALNE 

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA 

PUŁAWY NA LATA 2014-2020 

Działania związane z rewitalizacją zostały ujęte w następujących Zadaniach realizujących 

poszczególne cele strategiczne: 

Zadanie 1.3.2. Promocja i wykorzystanie obiektów kulturalnych z terenu MOF. Zadanie to 

obejmuje także rewaloryzację i rewitalizację tego typu obiektów z terenu MOF z przeznaczeniem 

ich na cele kultury. Ma to znaczenie nie tylko ze względów społecznych, ale również 

marketingowych. 

Zadanie 1.3.3. Rozwój centrów miejscowości znajdujących się na terenie MOF. Zadanie to 

koncentruje się na przebudowach, rewitalizacji i rewaloryzacji centrów miejscowości satelickich 

względem Puław. Przebudowane rynki, place, czy skwery stanowić będą miejsca spotkań 

mieszkańców oraz organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych (koncertów, wystaw, 

festynów itp.), tworząc tym samym warunki dla lepszego poznawania lokalnej kulturowej 

odrębności.  

Zadanie 2.3.3. Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów turystycznych w MOF. Wiele 

miejsc ważnych z punktu widzenia życia kulturalnego, takich jak muzea, a także miejsc 

zabytkowych, w tym również zabytków sakralnych, znajdujących się na terenie MOF, wymaga 

obecnie kompleksowej rewaloryzacji bądź rewitalizacji. Celem realizacji tego zadania podjęte 

zostaną działania zmierzające do odbudowy i przywrócenia funkcji turystycznych tym obiektom. 

W wykazie najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w MOF w nowej 

perspektywie programowania środków UE znalazły się następujące projekty z terenu Gminy 

Żyrzyn.  

Budowa hali sportowej w Żyrzynie należy do najważniejszych przedsięwzięć w Gminie 

do roku 2019. Przyczyni się ona do pobudzenia aktywności fizycznej mieszkańców nie tylko 

samego Żyrzyna, ale również mieszkańców całego MOF. Wpłynie ponadto na rozwój oferty 

turystyki aktywnej na obszarze. 

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Żyrzyn w pierwszej mierze polegać 

będzie na przyłączeniu do systemu kanalizacji w ramach Aglomeracji Puławskiej miejscowości: 

Bałtów, Borysów oraz Żerdź, a także przejęciu oczyszczalni ścieków w Żyrzynie i Zagrodach. 

Zaplanowano także przebudowę sieci wodociągowej, dzięki czemu znikną rury azbestowo-

cementowe i żeliwne a zastąpią je sieci z PE. 
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Rewitalizacja parku wiejskiego i stawu w Żyrzynie. Zadanie to obejmuje rewitalizację 

parku wiejskiego wraz z rewitalizacją przyrodniczą stawu w Żyrzynie. Wpłynie to z jednej 

strony na rozwój turystyki, a z drugiej na poprawę ochrony przyrodniczej miejsc o wysokich 

walorach przyrodniczych MOF. 

Budowa chodników i zatok przystankowych w Żyrzynie. Miejscowość Żyrzyn 

połączona jest z Miastem Puławy za pomocą komunikacji publicznej. W celu poprawy 

bezpieczeństwa i komfortu podróżujących tym i innymi środkami transportu konieczna jest 

budowa zatok przystankowych oraz chodników wzdłuż dróg w Żyrzynie, w szczególności tych, 

po których porusza się komunikacja miejska. 

Budowa świetlicy w Zagrodach. Rozbudowie potencjału placówek edukacyjnych na 

obszarze służy również zapewnienie pozalekcyjnej opieki dzieciom i młodzieży poprzez 

prowadzenie zajęć pozwalających na rozwój ich pasji i zainteresowań oraz służących 

wyrównywaniu szans edukacyjnych. Miejscem, które zostanie na to przeznaczone będzie 

świetlica w Zagrodach. 

Budowa kanalizacji w obszarze Doliny Wieprza wraz z oczyszczalnią ścieków. 

Dolina Wieprza znajduje się w obszarze chronionym NATURA 2000. Głównym celem tego 

przedsięwzięcia jest zatem ochrona przyrodnicza tego malowniczego terenu. 

Rozbudowa i modernizacja sieci dróg w celu poprawy dostępności transportu 

publicznego. Nawierzchnia wielu dróg w Gminie Żyrzyn jest w bardzo złym stanie technicznym, 

co zagraża bezpieczeństwu ich użytkowników. Konieczna jest ich niemal natychmiastowa 

modernizacja, a w dalszej kolejności rozbudowa także w celu poprawy dostępności transportu 

publicznego. 

Rozbudowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w obszarze pradoliny Wieprza. 

Rozbudowa centrum turystyczno-rekreacyjnego wpłynie na realizację dwóch celów 

strategicznych. Dzięki rozbudowie oferty turystyki aktywnej, istotny wpływ wywrze na rozwój 

turystyki w MOF. Przedsięwzięcie to, w efekcie wspierania aktywności mieszkańców obszaru, 

przyczyni się także do osiągnięcia celu związanego z ochroną zdrowia. 

Promocja szlaku kajakowego na rzece Wieprz oraz wyznaczenie dodatkowej 

infrastruktury uzupełniającej (np. baza gastronomiczna, miejsca noclegowe, pola namiotowe) 

jako wspólne przedsięwzięcie gmin Puławy i Żyrzyn 

Cechą, która niewątpliwie wyróżnia teren MOF spośród innych obszarów jest 

bezpośredni dostęp do wielu rzek, w tym – Wisły. Co ważne, część północnej granicy obszaru 
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stanowi malownicza rzeka Wieprz. Niezwykle ważne dla rozwoju turystyki w MOF jest rozwój 

promocja kajakarstwa nie tylko na Wiśle, ale również na mniejszych rzekach, takich jak Wieprz. 

Jest to bowiem bardzo silny element turystyki aktywnej na obszarze. 
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŻYRZYN NA LATA 2012-2019 

Planowane kierunki rozwoju w ramach Planu Odnowy Miejscowości Żyrzyna obejmują: 

1) Rozwój funkcji turystycznej miejscowości w kierunku wyspecjalizowanych usług 

turystycznych (agroturystyka) oraz w oparciu o wykorzystanie zasobów krajobrazowych; 

2) Dalsza modernizacja stanu infrastruktury technicznej i turystycznej, podnoszącej 

atrakcyjność miejscowości; 

3) Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez realizację przedsięwzięć 

kultywujących tradycję i promujących miejscowość; 

4) Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej w zakresie turystyki i rekreacji 

miejscowości; 

6) Rozwijanie działalności kulturalnej i rekreacyjno – sportowej; 

7) Poprawa estetyki miejscowości. 

W celu osiągnięcia celów zaplanowanych w dokumencie zapisano następujące zadania:  

 Budowa hali sportowej w Żyrzynie, 

 Odnowienie elewacji budynku architektury sakralnej wpisanego do 

Wojewódzkiego Rejestru Zabytków – Kościoła Parafialnego w Żyrzynie, 

 Budowa dróg - ul. Polna, Ogrodowa, Plebańska, 

 Odbudowa drogi - ul. Zielona, 

 Adaptacja na potrzeby SPZOZ dodatkowych pomieszczeń oraz 

termomodernizacja budynku, 

 Przebudowa sieci wodociągowej w Żyrzynie, 

 Termomodernizacja Domu Strażaka w Żyrzynie, 

 Utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Żyrzynie (lasek nad 

stawem), 

 Odnowienie elewacji budynku dzwonnicy i parkanu wpisanego do 

Wojewódzkiego Rejestru Zabytków oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

remont dachu Kościoła Parafialnego w Żyrzynie.  
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŻYRZYN NA LATA 2009-2015  

W Strategii Rozwoju Gminy Żyrzyn zapisano następujące cele związane z rewitalizacją: 

Cel operacyjny 1.1: Poprawa sieci komunikacyjnej w gminie zostanie osiągnięty poprzez 

realizację programów dotyczących budowy dróg gminnych, powiatowych i krajowych.  

Cel operacyjny 1.2: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących programów: 

 1.2.5. Budowa i rozbudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach 

wiejskich o zwartej zabudowie (Osiny, Wola Osińska, Kotliny, Żyrzyn – etap IV).  

 1.2.6. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich 

(Kotliny, Żyrzyn, Wola Osińska, Parafianka i Osiny). 

 1.2.7. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej i sportowej na wsi (Budowa 

Gimnazjum i Przedszkola w Żyrzynie, budowa sali gimnastycznej w Żyrzynie, 

rozbudowa i modernizacja budynku domu strażaka na cele Gminnego Ośrodka 

Kultury w Żyrzynie,  przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w 

Żyrzynie). 

 1.2.8. Wspieranie ludowego dziedzictwa kulturowego (utworzenie centrum 

Edukacyjno-Kulturowego w Woli Osińskiej). 

 1.2.9. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Kotlinach i modernizacja świetlic wiejskich w 

innych miejscowościach. 

Cel operacyjny 2.1: Tworzenie dogodnych warunków rozwoju działalności gospodarczej 

Cel operacyjny 3.1: Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy, zostanie osiągnięty 

poprzez realizację programów:  

 3.1.1. Ochrona istniejących zasobów kulturowych i krajobrazowych.  

 3.1.2. Rewitalizacja zabytkowych obiektów i parków 

Cel operacyjny 3.2: Promocja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i 

aktywnego wypoczynku zostanie zrealizowana poprzez: 

 3.2.1. Rozwój infrastruktury sportowej 

 3.2.2. Promocja sportu i aktywnego wypoczynku 

Cel operacyjny 4.1: Poprawa estetyki gminy zostanie osiągnięta poprzez tworzenie 

centrów miejscowości (place zabaw, ogrody), wykonanie remontu elewacji i pozostałych 
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pomieszczeń budynku Gminy Żyrzyn, budowę parkingów, termomodernizację budynku 

komunalnego w Woli Osińskiej oraz poprawę stanu sanitarnego gminy.  

Cel operacyjny 4.3: Ochrona i promocja walorów przyrodniczych gminy zostanie 

osiągnięty poprzez realizację programów: 

 4.3.1 Zachowanie i ochrona istniejących rezerwatów przyrody, obszarów 

chronionego krajobrazu i regionalnego korytarza ekologicznego, 

 4.3.2. Ochrona zasobów wód, lasów oraz terenów otwartych, 

 4.3.3. Dostosowanie gospodarki do uwarunkowań przyrodniczych. 

  



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn 
 

St
ro

n
a2

0
 

DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego nastąpiło na podstawie analizy wskaźników 

obrazujących problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe 

i techniczne. Została ona przeprowadzona na podstawie danych opracowanych na poziomie 

Gminy Żyrzyn, z wykorzystaniem wskaźnika koncentracji. Obszar rewitalizacji został 

zidentyfikowany na podstawie wybranego zestawu wskaźników odnoszącego się do sytuacji 

społeczno-gospodarczej gminy. 

Diagnoza czynników społecznych została przygotowana w oparciu o problemy z obszaru 

całej Gminy Żyrzyn. Pogłębiona diagnoza problemów społecznych zawiera analizę wybranych 

wskaźników dla obszaru zdegradowanego oraz wnioski i analizę zjawisk kryzysowych, które 

zostały zidentyfikowane w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2016 – 20238.  

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych obejmuje analizę sfery: 

 kwestii społecznych w zakresie: 

o ubóstwa – liczba osób pobierających zasiłki z OPS  

 gospodarczej w zakresie: 

o niskiego stopnia przedsiębiorczości, 

 przestrzenno-funkcjonalnej w zakresie: 

o  niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną,  

o braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości,  

o niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru,  

o niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej,  

o deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych). 

Pogłębiona diagnoza problemów społecznych zawiera analizę: 

o bezrobocia, 

o struktury wiekowej mieszkańców, 

o edukacji.  

  

                                                             
8 Uchwała NR XV/118/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023 
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ANALIZA SFERY SPOŁECZNEJ 

Diagnoza problemów społecznych została przeprowadzona za pośrednictwem 

wskaźniku ubóstwa (koncentracja rodzin korzystających ze wsparcia pomocy społecznej).  

UBÓSTWO 

Do wyznaczenia obszaru kryzysowego, który w największym stopniu jest zagrożony 

ubóstwem, wykorzystano wskaźnik koncentracji liczby osób będących członkami rodzin 

korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Żyrzynie. Obszar kryzysowy o 

największej koncentracji obejmuje ulice Pałacową, Powstania Styczniowego i Polną w Żyrzynie. 

Wysoki poziom ubóstwa stwierdzono w miejscowościach Parafianka, Wola Osińska, 

Strzyżowice, Wilczanka.  

TABELA 1 WSKAŹNIK KONCENTRACJI RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY OPS 

L.p. Miejscowość/ulica 
Wskaźnik 

koncentracji - rodziny 

1 Żyrzyn, ul. Pałacowa 3,8 

2 Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 2,6 

3 Żyrzyn, ul. Polna 2,0 

4 Parafianka 1,8 

5 Wola Osińska 1,5 

6 Strzyżowice 1,4 

7 Wilczanka 1,2 

8 Zagrody 1,2 

9 Jaworów 1,1 

10 Kośmin 1,1 

11 Osiny ZDUNG 1,0 

12 Żerdź 0,9 

13 Borysów 0,9 

14 Bałtów 0,8 

15 Żyrzyn, ul. Partyzantów 0,7 

16 Kotliny 0,7 

17 Żyrzyn, ul. Plebańska 0,7 

18 Osiny 0,7 

19 Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 0,7 

20 Skrudki 0,7 

21 Cezaryn 0,2 

22 Żyrzyn, ul. Zielona 0,1 
 

 bardzo wysoka koncentracja wskaźnika    wysoka koncentracja wskaźnika   
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Źródło: OPS w Żyrzynie  

ANALIZA SFERY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ 

KOMUNIKACJA 

Przez teren gminy Żyrzyn (128,73 km2 powierzchni) przechodzą: droga krajowa nr 17 i 

droga wojewódzka nr 824 Annopol – Żyrzyn oraz drogi powiatowe łączące gminy sąsiednie. 

Droga wojewódzka Annopol – Żyrzyn będzie realizować powiązania gminy z ośrodkiem 

powiatowym w Puławach oraz z drogą krajową nr 12 Radom - Puławy – Lublin. Istotnym atutem 

gminy jest stosunkowo korzystne położenie i możliwość szybkiego dojazdu do Lublina, 

Warszawy, Puław i Dęblina. Ważną inwestycją na terenie gminy Żyrzyn wynikającym z polityki 

państwa, jest budowa drogi ekspresowej S17 o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, której 

przebieg zaplanowano po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 17. 

Układ komunikacyjny obejmuje dzienne linie autobusowe. Linie te działają na trasach: 

Linia nr 11: Żyrzyn – Oczyszczalnia 

Linia nr 21: MZK Puławy – Wola Osińska 

W Gminie Żyrzyn obiekty usług administracyjnych znajdują się na terenie wsi Żyrzyn, 

jako centralnego ośrodka gminnego. Tereny usług oświaty obejmują szkoły we wsiach: Żyrzyn, 

Osiny, Skrudki. Ponadto, dla terenu położonego w Żyrzynie, na południe od drogi powiatowej 

KDP 1519L, wprowadzono liczne funkcje uzupełniające - usługi związane z ochroną zdrowia, 

oświatą, rekreacją, gastronomią, usługi hotelarskie oraz inne obiekty związane z działalnością 

turystyczną. Połączeń drogowych o odpowiednim standardzie brakuje obecnie w następujących 

miejscowościach: 

 Żyrzyn: ul. Polna, Leśna, Ogrodowa, Plebańska, Pałacowa, Górna; dojazd do ul. 

Partyzantów; 

 Żerdź: droga powiatowa na odc. Jaworów – Żerdź oraz od szkoły do Kol. Żerdź; 

 Strzyżowice: „droga przez miejscowość”, 

 Parafianka - Cezaryn,  

 Parafianka: „ od cmentarza do Jaworowa” oraz droga obok sklepu i „łącznik”.  

 Cezaryn – Kolonia Kośmin 

 Kośmin – „Dąbrówka”, 

 Kośmin: „wzdłuż starorzecza”,  
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 Osiny - „Osiedle ZDUNG”, 

 Osiny: „od szkoły do końca drogi”, droga „Wolska” 

 Borysów: drogi do Kol. Borysów 

 Bałtów: Przecinka - do pomnika, 

 Bałtów: droga do Gołębia, 

MAPA 1 DROGI GMINNE WYMAGAJĄCE BUDOWY/REMONTU 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Żyrzynie 
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SFERA ŚRODOWISKOWA  

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA 

System zbiorczej kanalizacji w gminie jest słabo rozbudowany, korzysta z niego niecałe 

40% mieszkańców gminy. Gospodarka ściekowa prowadzona jest w oparciu o oczyszczalnię 

ścieków w Żyrzynie oraz Puławach. Brak kanalizacji skutkuje tym, iż indywidualne 

gospodarstwa rolne i domowe odprowadzają ścieki do przydomowych bezodpływowych 

zbiorników, których stan techniczny nie jest znany. Nieszczelne zbiorniki zagrażają środowisku 

naturalnemu oraz stanowią zagrożenie epidemiologiczne dla mieszkańców.  

W chwili obecnej konieczne jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości 

Żyrzyn na ul. Ogrodowej, Plebańskiej, Pałacowej i Polnej .  

SFERA TECHNICZNA 

STAN TECHNICZNY ZABYTKÓW 

Na terenie Gminy Żyrzyn zachowało się wiele zabytków wpisanych do Wojewódzkiego 

oraz Gminnego Rejestru Zabytków. W złym stanie technicznym znajdują się następujące obiekty: 

 Żyrzyn: 

o Zespół dworsko – pałacowy Wesslów w Żyrzynie, w skład którego wchodzą: park 

założony w XVIII w. wraz z systemem wodnym i alejami dojazdowymi, oranżeria 

zbudowana w XVII w., dwór wzniesiony w XIX wieku.  

o Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Żyrzynie  

 Kaplica grobowa Wesslów wraz z otoczeniem, 

 Zespół dworsko-parkowy w Kośminie. 

STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

Infrastruktura społeczna obejmuje obiekty, które stanowią materialną podstawę 

zaspokajania potrzeb socjalnych, oświatowych i kulturalnych ludności. W ostatnich latach w 

Gminie Żyrzyn zrealizowano kilka kluczowych inwestycji w tym obszarze. Wybudowano nowy 

budynek  Gimnazjum w Żyrzynie, powstał kompleks boisk sportowych przy zespole szkół w 

Żyrzynie, gruntownie wyremontowano i zaadaptowano budynek remizy w Żyrzynie na potrzeby 

biblioteki i świetlicy. Zrealizowano również remont budynku przychodni zdrowia.  



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn 
 

St
ro

n
a2

5
 

Pomimo tych inwestycji na obszarze Gminy Żyrzyn w złym stanie technicznym znajdują 

się następujące obiekty: 

 rekreacyjne boisko sportowe o nawierzchni trawiastej w Żyrzynie wraz z 

parkiem; 

 budynek dawnej szkoły w Woli Osińskiej, w którym planowane jest utworzenie 

centrum Edukacyjno-Kulturowego,  

 budynek po byłej szkole w Żerdzi,  

 świetlice wiejskie w Wilczance, Strzyżowicach, Parafiance, 

 remiza w Skrudkach, Kośminie, Borysowie  

 budynek dawnej szkoły w Bałtowie, w którym planowane jest utworzenie 

lokalnego ośrodka kulturalno-edukacyjnego.  

Istotnym problem w Gminie Żyrzyn, w zakresie infrastruktury społecznej, jest brak hali 

sportowej, z której mogłaby korzystać zarówno młodzież gimnazjalna z terenu całej gminy, jak i 

osoby dorosłe.  

MAPA 2 GEOGRAFICZNE ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W ZŁYM STANIE 

TECHNICZNYM 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych UG w Żyrzynie 
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ANALIZA SFERY GOSPODARCZEJ 

Grupa tła – porównawcza grupa gmin podobnych do gminy Żyrzyn. W diagnozie sfery 

gospodarczej zdecydowano się porównać poszczególne zakresy danych dla Gminy Żyrzyn z 

analogicznymi zakresami danych dla grupy porównawczej (grupy tła) złożonej z gmin o 

zbliżonej liczbie ludności i podobnej specyfice. Analiza porównawcza została przeprowadzona 

po to, aby odróżnić zjawiska faktycznie kryzysowe od typowych zjawisk zachodzących w 

podobnych miejscowościach. Narzędzie do analizy porównawczej skonstruowano w następujący 

sposób: wybrano gminy o liczbie ludności równej populacji Gminy Żyrzyn z tolerancją +/- 1,5 

tys. Dodatkowo wybrano gminy położone oddalone od dużych ośrodków przemysłowych o 

podobną odległość (od 15 do 20 km).  

W celu przeprowadzenia analizy porównawczej w obszarze gospodarki wykorzystano 

wskaźniki: 

- podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności. Wskaźnik ten jest miarą 

aktywności przedsiębiorców na danym terenie, jego atrakcyjności gospodarczej oraz ogólnej 

kondycji gospodarki, 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności. Wskaźnik 

ukazuje aktywność gospodarczą mieszkańców gminy.  

TABELA 2 OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA 1000 LUDNOŚCI  

WOJEWÓDZTWO / Powiat Gmina 
Poz. w 
rankingu 
gmin 

Wartość w 
2013 r.  

Poz. w 
rankingu 
gmin  

Wartość w 
2014 r.  

ŁÓDZKIE Powiat 
bełchatowski 

Kleszczów  964 771 1123 736 

PODKARPACKIE Powiat 
mielecki 

Borowa  1797 565 1821 577 

LUBELSKIE Powiat bialski Łomazy  2099 491 2081 509 

LUBELSKIE Powiat 
puławski 

Żyrzyn  2128 482 2140 497 

MAŁOPOLSKIE Powiat 
tarnowski 

Rzepiennik 
Strzyżewski  

2396 401 2374 421 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Analiza porównawcza liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

wskazuje na stosunkowo niską aktywność gospodarczą mieszkańców Gminy Żyrzyn wynikającą 

z lokalnej struktury gospodarki opartej o działalność rolniczą.  
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L.p. Miejscowość 
Liczba 

przedsiębiorstw 
Liczba 

mieszkańców 
Wskaźnik 

koncentracji 

1 Żyrzyn ul. Leśna 0 30 0,0 

2 Żyrzyn ul. Partyzantów 0 54 0,0 

3 Zagrody 3 408 0,2 

4 Żyrzyn ul. Plebańska 1 55 0,4 

5 Żyrzyn ul. Polna 5 254 0,5 

6 Jaworów 3 104 0,7 

7 Żyrzyn ul. Tysiąclecia 19 634 0,7 

8 Borysów 12 398 0,7 

9 Żyrzyn ul. Zielona 6 197 0,7 

10 Skrudki 8 253 0,7 

11 Parafianka 7 219 0,7 

12 Żerdź 18 540 0,8 

13 Wilczanka 9 269 0,8 

15 Wola Osińska 14 389 0,8 

16 Kotliny 11 293 0,9 

17 Bałtów 18 473 0,9 

18 Żyrzyn ul. Ogrodowa 4 104 0,9 

19 Żyrzyn ul. Spacerowa 3 78 0,9 

20 Kośmin 16 365 1,0 

21 Osiny 46 1011 1,0 

22 Strzyżowice 12 260 1,1 

23 Cezaryn 3 58 1,2 

24 Żyrzyn ul. Górna 2 37 1,2 

25 Żyrzyn ul. Pałacowa 6 80 1,7 

26 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 7 55 2,9 

Źródło: CEIDG, Ministerstwo Rozwoju 

 

Analiza geograficznego rozmieszczenia osób prowadzących działalność gospodarczą 

wskazuje na największą aktywność gospodarczą w miejscowościach Żyrzyn i Osiny. Na terenie 

miejscowości Żyrzyn można zauważyć duże różnice w stopniu aktywności gospodarczej. W 

 bardzo wysoka koncentracja wskaźnika    wysoka koncentracja wskaźnika   
 średnia koncentracja wskaźnika 
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miejscowości gminnej znajdują się zarówno ulice o największej koncentracji działalności 

gospodarczej (ul. Powstania Styczniowego, Pałacowa, Górna) jak i ulice, na których nie ma 

żadnej zarejestrowanej firmy (ul. Leśna, Partyzantów). Obszar kryzysowy, o najniższym 

wskaźniku koncentracji osób prowadzących działalność gospodarczą (o wartości poniżej 0,5), 

obejmuje w Żyrzynie ul. Leśna, Partyzantów, Plebańska, Polna i miejscowość Zagrody.  

 

MAPA 3 MIEJSCA O NAJNIŻSZYM WSKAŹNIKU AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 
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 bardzo wysoka koncentracja wskaźnika    wysoka koncentracja wskaźnika   
 średnia koncentracja wskaźnika 
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POGŁĘBIONA DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Pogłębiona diagnoza problemów społecznych zawiera analizę wskaźników: bezrobocia 

oraz liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Dodatkowo, na podstawie dostępnych danych, 

przeprowadzono analizę systemu edukacji na obszarze gminy. 

BEZROBOCIE 

Największa koncentracja bezrobocia występuje w miejscowości Żyrzyn na ulicach 

Powstania Styczniowego oraz Pałacowej. Jednoczesne występowanie na tym terenie największej 

koncentracji przedsiębiorstw wskazuje na bardzo poważne przyczyny sytuacji kryzysowej na 

tym obszarze. Wysoki poziom bezrobocia występuje również w miejscowościach Parafianka, 

Wilczanka, Kotlin, Cezaryn oraz na ul. Polnej w Żyrzynie.  

TABELA 3 BEZROBOTNI W GMINIE ZYRZYN WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

L.p. 
Miejscowość 

Liczba 
bezrobotnych 

Mieszkańcy 
Wskaźnik 

koncentracji 

1 Żyrzyn, ul. Powstania 
Styczniowego 

5 55 2,2 

2 Żyrzyn, ul. Pałacowa 7 80 2,1 

3 Parafianka 15 219 1,6 

4 Wilczanka 17 269 1,5 

5 Żyrzyn, ul. Polna 14 254 1,4 

6 Kotliny 16 293 1,3 

7 Cezaryn 3 58 1,2 

8 Żerdź 27 540 1,1 

9 Skrudki 12 253 1,1 

10 
Osiny 47 1011 1,1 

11 Strzyżowice 12 260 1,1 

12 
Bałtów 21 473 1,0 

13 gmina Żyrzyn (całość) 288 6618 1,0 

14 Zagrody 17 408 1,0 

15 Żyrzyn, ul. Plebańska 2 55 0,9 

16 Żyrzyn (całość) 61 1578 0,9 

17 Borysów 15 398 0,9 

18 Kośmin 11 365 0,7 
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19 Jaworów 3 104 0,7 

20 Wola Osińska 11 389 0,6 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach 

STRUKTURA WIEKOWA MIESZKAŃCÓW 

Jednym z największych problemów społecznych w ostatnich latach zaczyna być 

niekorzystna struktura wiekowa społeczeństwa związana z coraz większym udziałem osób 

starszych. Największa koncentracja niekorzystnej struktury wiekowej występuje w Żyrzynie na 

ul. Powstania Styczniowego oraz w miejscowościach Cezaryn i Jaworów. Wysoka koncentracja 

wskaźnika występuje natomiast w Żyrzynie na ulicy Partyzantów, Plebańskiej i Tysiąclecia oraz 

w miejscowościach Osiny, Borysów, Kośmin i Kotliny.  

TABELA 4 UDZIAŁ OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W STRUKTURZE LUDNOŚCI GMINY ŻYRZYN 

L.p. Miejscowość Osoby w wieku 66+ 

1 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 2,2 

2 Cezaryn 1,7 

3 Jaworów 1,5 

4 Żyrzyn ul. Partyzantów 1,2 

5 Osiny 1,1 

6 Borysów 1,1 

7 Żyrzyn ul. Plebańska 1,1 

8 Żyrzyn ul. Tysiąclecia 1,1 

9 Kośmin 1,1 

10 Kotliny 1,1 

11 Bałtów 1,0 

12 Żerdź 1,0 

13 Wola Osińska 1,0 

14 Strzyżowice 1,0 

15 Zagrody 1,0 

16 Osiny Zdung 0,9 

17 Skrudki 0,9 

18 Żyrzyn ul. Zielona 0,9 

19 Wilczanka 0,9 

20 Żyrzyn ul. Górna 0,7 

21 Parafianka 0,7 

22 Żyrzyn ul. Ogrodowa 0,6 

23 Żyrzyn ul. Polna 0,6 

24 Żyrzyn ul. Pałacowa 0,6 

25 Żyrzyn ul. Leśna 0,4 

26 Żyrzyn ul. Spacerowa 0,2 

 bardzo wysoka koncentracja wskaźnika    wysoka koncentracja wskaźnika   

 bardzo wysoka koncentracja wskaźnika    wysoka koncentracja wskaźnika   
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Źródło: Urząd Gminy Żyrzyn 

EDUKACJA 

Analiza obszaru edukacji miała na celu wskazanie obszarów kryzysowych wymagających 

interwencji. Niemożliwe było uzyskanie danych w podziale na mieszkańców poszczególnych 

miejscowości i ulic, dlatego diagnoza musiała zostać ograniczona do porównania poszczególnych 

jednostek edukacyjnych. Zestawienie wyników egzaminów końcowych dla uczniów szkół 

podstawowych wskazuje na dobry poziom nauczania w gminie Żyrzyn, przewyższający średnie 

wyniki dla powiatu puławskiego oraz województwa lubelskiego. Jedynie wyniki uczniów Szkoły 

Podstawowej w Skrudkach wskazują na niższy poziom wyników, szczególnie z matematyki. Do 

szkoły w Skrudkach uczestniczą dzieci mieszkające w miejscowościach Skrudki, Jaworów, 

Parafianka, Wilczanka, Strzyżowice, Kośmin. 

TABELA 5 WYNIKI EGZAMINÓW KOŃCOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 J. polski Matematyka 

Punkty % Punkty % 

Szkoła Podstawowa w Skrudkach  14,8 70,6 11,2 55,8 

Szkoła Podstawowa w Osinach  16,4 78,1 15 75 

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie  16,2 76,9 13,9 69,7 

Gmina 16,1 76,5 13,8 69,2 

Powiat 15,6 74,4 12,3 61,6 

Województwo 15,3 73,1 12,1 60,4 

Źródło: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Żyrzynie 

Do diagnozy sytuacji kryzysowej wśród dzieci i młodzieży poddano analizie wskaźnik 

liczby uczniów pobierających stypendium socjalne. Odsetek uczniów Szkoły Podstawowej w 

Skrudkach mógłby wskazywać na ich trudną sytuację materialną, jednak zestawienie tych 

wyników ze średnią dla powiatu puławskiego wskazuje, iż zjawisko występuje na podobnym 

poziomie. Natomiast wśród uczniów Gimnazjum w Żyrzynie odsetek uczniów korzystających ze 

wsparcia stypendialnego jest wyższy niż średnia w powiecie puławskim. Ze względu na brak 

dostępu do szczegółowych danych nie ma możliwości przeprowadzenia szczegółowej analizy 

geograficznego rozmieszczenia zjawiska, w związku z powyższym zjawisko kryzysowe dla 

młodzieży gimnazjalnej zostało zdiagnozowano dla całej grupy, a miejsce interwencji przypisane 

do budynku szkoły.  
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TABELA 6 UCZNIOWIE POBIERAJĄCY STYPENDIA SOCJALNE 

 Liczba uczniów 
pobierających 
stypendium socjalne 

Liczba 
uczniów 

Udział % 

Szkoła Podstawowa w 
Skrudkach  

15 127 11,8 

Szkoła Podstawowa w Osinach  2 81 2,5 

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie  23 246 9,3 

Gimnazjum w Żyrzynie  29 172 16,9 

Szkoły podstawowe – powiat puławski 12 

Gimnazja – powiat puławski  10,7 

Źródło: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Żyrzynie 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW DIAGNOZY SFERY SPOŁECZNEJ 

W celu wskazania obszaru kryzysowego w sferze społecznej, zestawiono wyniki analizy 

wskaźnikowej i przypisano wagi punktowe (2 punkty za bardzo wysoki poziom, 1 punkt za 

wysoki poziom koncentracji wskaźnika) dla poszczególnych ulic i miejscowości. Suma wyników 

wskazuje na obszar o największym skupieniu problemów społecznych w Gminie Żyrzyn.  

 

TABELA 7 ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ  SFERY SPOŁECZNEJ  

Miejscowość/ulica ubóstwo bezrobocie 66+ suma 

Żyrzyn, ul. Powstania 
Styczniowego 

2 2 2 6 

Żyrzyn, ul. Pałacowa 2 2  4 

Żyrzyn ul. Polna 2 1  3 

Cezaryn  1 2 3 

Parafianka 1 1  2 

Jaworów   2 2 

Wilczanka 1 1  2 

Kotliny  1 1 2 

Żyrzyn ul. Partyzantów   1 1 

Wola Osińska 1   1 

Osiny   1 1 

Strzyżowice 1   1 

Borysów   1 1 

Żyrzyn, ul. Plebańska   1 1 

Żyrzyn, ul.Tysiąclecia   1 1 

Kośmin   1 1 

Źródło: Opracowanie własne 
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MAPA 4 GEOGRAFICZNA KONCENTRACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

 

niski poziom występowania problemów społecznych (1 pkt) 

średni poziom występowania problemów społecznych (2 pkt) 

wysoki poziom występowania problemów społecznych (3 pkt) 

wysoki poziom występowania problemów społecznych (4 pkt) 

bardzo wysoki poziom występowania problemów społecznych (6 pkt) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS oraz UG w Żyrzynie 

Zestawienie wyników wskazuje na geograficzną koncentrację negatywnych zjawisk w 

sferze społecznej na terenie Żyrzyna, w szczególności dotyczy to ulic Powstania Styczniowego na 

jednym krańcu miejscowości i ulic Pałacowa, Polna oraz w mniejszym stopniu Partyzantów, 

Plebańska i Tysiąclecia.  



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn 
 

St
ro

n
a3

5
 

WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI 

WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego nastąpiło na podstawie analizy wskaźnikowej 

obszarów referencyjnych obrazujących problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenno-

funkcjonalne, środowiskowe i techniczne. Została ona przeprowadzona na podstawie danych 

opracowanych na poziomie sołectw oraz ulic w miejscowości Żyrzyn. 

Obszar zdegradowany w gminie Żyrzyn charakteryzuje się koncentracją negatywnych 

zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w sferze gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają 

mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju 

i dokumentują zły stan techniczny. Skupienie w jednym obszarze dużej liczby osób o niskim 

kapitale społecznym powoduje, że mieszkańcy są mało aktywni w przestrzeni społecznej. 

Degradacja najbliższego otoczenia jest elementem współistniejącym z marginalizacją społeczną. 

Brak chęci i możliwości zmian w przestrzeni wynika z apatii osób zamieszkujących dany teren.  

Obszar o największej liczbie zdiagnozowanych problemów obejmuje miejscowość 

Żyrzyn oraz miejscowości Cezaryn, Parafianka, Skrudki, Wilczanka. Zostały one wskazane jako 

obszar zdegradowany.  

 Sfera 

społeczn

a 

Sfera 

przestrzen

no 

funkcjonaln

a 

Sfera 

gospodarc

za 

Sfera 

techniczn

a 

Sfera 

środowisko

wa 

Żyrzyn XXX XXX XXX XXX X 

Cezaryn/Parafianka/Skrudki/Wilcz

anka 

XXX XX XX   

Strzyżowice/Kośmin X X    

Jaworów/Żerdź X X XX X  

Borysów/Bałtów X  XX X  

Zagrody Kotliny XX  XXX  X 

Osiny/Wola Osińska X X X X  
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WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI  

 

MAPA 5 OBSZAR REWITALIZACJI 

 

WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI  

Wizja wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego (planowany efekt 

rewitalizacji) jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy Gminy Żyrzyn, w tym problemy 

społeczne.  

Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego: 

Aktywna i zintegrowana społeczność Gminy Żyrzyn w pełni wykorzystująca walory 

przyrodnicze i kulturalne dające możliwość do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

rozwoju społeczno -  gospodarczego mieszkańców gminy. 

Przywrócenie spójności społecznej i zrównoważenie procesów rozwojowych w obszarze 

rewitalizacji w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, wymaga stworzenia warunków 

dla:  
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 poprawy warunków życia mieszkańców, 

 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizacji zawodowej 

mieszkańców, 

 wyrównania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji, 

 aktywizacji gospodarczej obszaru, 

 wzmocnienia tożsamości lokalnej. 

Wizję tę zrealizować pozwolą cele główne i szczegółowe rewitalizacji opisane poniżej. 
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CELE REWITALIZACJI 

Celem strategicznym rewitalizacji na terenie Gminy Żyrzyn do osiągnięcia w 

perspektywie 2022 roku jest: 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH GMINY 

ŻYRZYN ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI ZDEGRADOWANEGO SPOŁECZNIE, 

EKONOMICZNIE I PRZESTRZENNIE OBSZARU GMINY 

Cel operacyjny I. Poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację 

mieszkańców i umocnienie spójności społecznej 

Kierunki działań:  

1. Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla 

rewitalizacji przestrzeni publicznych. 

2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszarów rewitalizowanych. 

Cel operacyjny II. Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i 

rekreacji, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i zmniejszenie poziomu 

przestępczości.  

Kierunki działań:  

1. Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, 

w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, 

integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.  

2. Poprawa warunków zamieszkania w obszarze rewitalizowanym, w tym 

infrastruktury technicznej. 

  



LISTA PLANOWANYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Poniżej zostały wymienione planowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z ich lokalizacją. Wskazano również powiązania 

projektów miękkich z projektami infrastrukturalnymi. Dodatkowo, informacje o projektach rewitalizacyjnych zostały zawarte w Indykatywnych 

ramach finansowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyrzyn oraz w opisie komplementarności proceduralno-instytucjonalnej Programu. 

Natomiast sposób oraz jednostki pomiaru wskaźników został opisany w dalszej części przedmiotowego dokumentu. Zarówno cele LPR jak i niżej 

przedstawione działania zostały wypracowane przy współudziale interesariuszy, w drodze partycypacji społecznej. Szczegółowy opis 

działań partycypacyjnych i użytych metod został przedstawiony w rozdziale PARTYCYPACJA I KOMUNIKACJA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ. 

 

Tytuł projektu/ źródło 
finansowania 

Zakres projektu/ oddziaływanie na sferę 
społeczną, gospodarczą, przestrzenną, 
infrastrukturalną  

Miejsce realizacji  Operator/ 
Wnioskodawca 

Powiązanie z innymi 
projektami  

Rewitalizacja parku 
wiejskiego i stawu w 
Żyrzynie wraz z 
utworzeniem centrum 
rekreacyjno-
wypoczynkowego w 
Żyrzynie/ Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, RPO 
WL Działanie 13.3 

1. Budowa ścieżek spacerowych w parku. 
2. Budowa placu utwardzonego. 
3. Przebudowa stawu na cele rekreacji. 
4. Przebudowa trawiastego boiska 
piłkarskiego.  
5. Wykonanie oświetlenia i monitoringu.  
6. Wykonanie widowni przy amfiteatrze.  
7. Przygotowanie miejsca rekreacji.  
8. Rozbudowa ścieżek spacerowych i parkingu. 
 
/sfera społeczna, sfera przestrzenna, sfera 
środowiskowa 

Żyrzyn,  
ul. Tysiąclecia 

Urząd Gminy 
Żyrzyn 

Budowa hali sportowej w 
Żyrzynie 

Budowa hali sportowej 
w Żyrzynie/ 
Ministerstwo Sportu i 
Turystyki,  

1. Budowa hali o powierzchni zabudowy 1075 
m2. 
/sfera społeczna, sfera techniczna, sfera 
przestrzenna 

Żyrzyn, 
ul. Tysiąclecia 

Urząd Gminy 
Żyrzyn 

Zagospodarowanie terenu 
wokół obiektów 
edukacyjno-sportowych w 
Żyrzynie , 
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 Rewitalizacja parku 
wiejskiego i stawu w 
Żyrzynie wraz z 
utworzeniem centrum 
rekreacyjno-
wypoczynkowego w 
Żyrzynie 

Zagospodarowanie 
terenu wokół obiektów 
edukacyjno-sportowych 
w Żyrzynie/  
RPO WL  

1. Budowa dróg i parkingów  
2. Budowa oświetlenia i monitoringu 
3. Nasadzenia zieleni parkowej 
4. Adaptacja terenu  na potrzeby rekreacji 

Żyrzyn, 
ul. Tysiąclecia 

Urząd Gminy 
Żyrzyn 

Budowa hali sportowej w 
Żyrzynie 

Odnowienie elewacji 
budynku dzwonnicy 
i parkanu wpisanego 
do Wojewódzkiego 
Rejestru Zabytków oraz 
wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, 
remont dachu Kościoła 
Parafialnego 
w Żyrzynie/ 
Dofinansowanie 
EU/dofinansowanie 
z innych źródeł 
zewnętrznych/ środki 
publiczne 

Odnowienie elewacji budynku dzwonnicy  
Odnowienie parkanu wpisanego do 
Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.  
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
remont dachu Kościoła Parafialnego 
w Żyrzynie. 
/sfera techniczna 
 

Żyrzyn, 
ul. Tysiąclecia 

Urząd Gminy 
Żyrzyn 

Rewitalizacja Kompleksu 
Parkowego przy Kościele 
Parafialnym W Żyrzynie 

Rewitalizacja 

Kompleksu Parkowego 

przy Kościele 

Parafialnym W Żyrzynie 

/ RPO WL  

Zagospodarowanie terenu wokół kościoła 
poprzez budowę parkingu, chodników, 
nasadzenia zieleni parkowej 

Żyrzyn, 
ul. Tysiąclecia 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Św. 
Apostołów Piotra 
i Pawła 

Odnowienie elewacji 
budynku dzwonnicy 
i parkanu wpisanego 
do Wojewódzkiego 
Rejestru Zabytków oraz 
wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, remont dachu 
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Kościoła Parafialnego 
w Żyrzynie 

Budowa chodników 
i zatok przystankowych 
w Żyrzynie/ Działanie 

13.3 RPO WL 2014-
2020 

1. Zerwanie istniejącego chodnika z płytek 
betonowych. 
2. Budowa nowych chodników z kostki 
brukowej. 
3. Wykonanie nowych zatok autobusowych 
oraz wiat przystankowych. 
/sfera przestrzenna, sfera techniczna 
 

Żyrzyn, 
ul. Tysiąclecia 

Urząd Gminy 
Żyrzyn 

Rozbudowa i modernizacja 
sieci dróg w celu poprawy 
dostępności transportu 
publicznego. Budowa drogi 
- ul. Polna, ul. Ogrodowa, 
ul. Zielona, ul. Plebańska, 
ul. Tysiąclecia 

Rozbudowa i 
modernizacja sieci dróg 
w celu poprawy 
dostępności transportu 
publicznego. Budowa 
drogi - ul. Polna, 
ul. Ogrodowa, ul. 
Zielona, ul. Plebańska, 
ul. Tysiąclecia/ RPO WL 
2014-2020 

1. Rozbudowa i modernizacja ul. Plebańskiej 
755mb. 
2. Rozbudowa i modernizacja  ul. Zielonej 
i Ogrodowej 1546mb. 
3. Rozbudowa i modernizacja ul Polnej 630 mb. 
4. Rozbudowa i modernizacja ul. Tysiąclecia 
/sfera techniczna 
  

Żyrzyn, ul. Polna, 
ul. Ogrodowa, 
ul. Plebańska, ul. 
Tysiąclecia 

Urząd Gminy 
Żyrzyn 

Budowa chodników i zatok 
przystankowych w 
Żyrzynie 

Przebudowa sieci 
wodociągowej 
w Żyrzynie/ RPO WL 
2014-2020 

Budowa nowej sieci wodociągowej - ul. Zielona, 
Ogrodowa, Górna  
/sfera techniczna, sfera środowiskowa 
  
 

Żyrzyn, ul. Zielona, 
Ogrodowa, Górna 

Urząd Gminy 
Żyrzyn 

Rozbudowa i modernizacja 
sieci dróg w celu poprawy 
dostępności transportu 
publicznego. 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Żyrzynie – 
etap IV/ Działanie 13.3 
RPO WL 2014-2020 

Budowa sieci głównego kolektora wraz z 
przykanalikami – ul. Ogrodowa, Pałacowa, 
Plebańska, Górna  
 
/sfera techniczna, sfera środowiskowa 

Żyrzyn, ul. 
Ogrodowa, 
Pałacowa, Plebańska, 
Górna  

Urząd Gminy 
Żyrzyn 

Rozbudowa i modernizacja 
sieci dróg w celu poprawy 
dostępności transportu 
publicznego. 
Remont i adaptacja “Pałacu 
Wesslów” na cele 
turystyczne 

Remont i adaptacja 
“Pałacu Wesslów” na 

1. Remont i adaptacja obiektu pałacu na cele 
turystyczne.  

Żyrzyn, ul. Pałacowa Grzegorz 
Kurowski 

Rozbudowa i modernizacja 
sieci dróg w celu poprawy 
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cele turystyczne/ Środki 
prywatne 

2. Uporządkowanie i remont parku. 
/sfera społeczna, sfera gospodarcza 
 

dostępności transportu 
publicznego. 
Odnowienie elewacji 
budynku dzwonnicy 
i parkanu wpisanego 
do Wojewódzkiego 
Rejestru Zabytków 

Adaptacja budynków 
Zespołu Szkół 
Ogrodniczych na cele 
Domu Pomocy 
Społecznej w Żyrzynie/ 
Działanie 11.1 RPO WL, 
13.3 RPO WL, FIO 

1. Adaptacja budynków dawnego Zespołu Szkół 
Ogrodniczych na cele budynku opieki 
społecznej, kuchni, jadalni i kaplicy, zespołu 
samodzielnych mieszkań chronionych, 
budynek rehabilitacji. 
/sfera społeczna 
  

Żyrzyn, 
ul. Tysiąclecia 154A 

Urząd Gminy 
Żyrzyn 

Rozbudowa i modernizacja 
sieci dróg w celu poprawy 
dostępności transportu 
publicznego. 

 



MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZY 

PROJEKTAMI REWITALIZACYJNYMI 

Komplementarność jest jednym z ważnych aspektów Programu Rewitalizacji. 

Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować może lepszym 

i bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. 

Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  

na lata 2014-2020 opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wymogiem niezbędnym przy 

opracowaniu programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności 

w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, 

międzyokresowym i źródeł finansowania. 

KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA 

Komplementarność przestrzenna w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Żyrzyn 

została zapewniona dzięki skupieniu projektów wybranych do realizacji na obszarze 

rewitalizacji o największym potencjale rozwojowym, który mieści się na zdegradowanych 

terenach sołectwa Żyrzyn. 

Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne skupiają się na ww. obszarze 

rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. Są odpowiedzią na główne problemy 

społeczne, funkcjonalno-przestrzenne oraz techniczne dla tego terenu. Dzięki ich realizacji 

pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze gminy, ponieważ wszystkie działania 

inwestycyjne dotyczą miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich 

będą mogli mieszkańcy obszaru, całej gminy jak i regionu. Ich realizacja będzie zapobiegać 

przenoszeniu się problemów społecznych na dalsze obszary gminy, ponieważ ich rozwiązanie 

jest planowane na obszarze zamieszkania osób dotkniętych sytuacją kryzysową. 

 

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA 

Wybrane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ze sobą wzajemnie powiązane, 

a także wzajemnie się dopełniają. Zadania infrastrukturalne, związane z modernizacją parku, 

terenu stawu, budową hali sportowej zakładają prowadzenie tam działań o charakterze 

społecznym (kulturalnym, integracyjnym, rekreacyjnym, aktywizującym mieszkańców). 
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Równocześnie zadania zostały przewidziane w taki sposób aby przeciwdziałały 

problemom w różnych sferach. Działania rewitalizacyjne związane z modernizacją 

infrastruktury technicznej służą zarówno poprawie jakości życia mieszkańców, zwiększeniu 

ładu przestrzennego, jak również będą miały pozytywny wpływ na poprawę jakości środowiska 

naturalnego. 

Główne projekty rewitalizacyjne pozwalają na uruchomienie innych działań i projektów. 

Projektowane do utworzenia podmioty stanowią bazę do inicjowania przedsięwzięć 

społecznych, gospodarczych, kulturalnych zaplanowanych w ramach przedmiotowego LPR. 

Jednocześnie kluczowe projekty rewitalizacyjne pozwolą uruchomić inne działania 

i przedsięwzięcia wykraczające poza dotychczas zdefiniowane obszary problemowe.  

Dodatkowo w celu wykazania komplementarności przedmiotowy LPR zawiera 

prognozowane rezultaty dla poszczególnych planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Natomiast lista planowanych projektów rewitalizacyjnych zawiera informację na temat 

oddziaływania zadania w odniesieniu do pięciu sfer. Będzie to przeciwdziałało fragmentaryzacji 

zadań, a rewitalizacja uzyska kompleksowy charakter.  
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KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA 

Za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyrzyn odpowiadać będzie Wójt 

Gminy Żyrzyn oraz podlegający mu Referat Inwestycji Gospodarki i Ochrony Środowiska. 

Umiejscowienie głównego operatora rewitalizacji w ramach istniejących struktur zapewni 

skuteczne zarządzenie programem oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań 

podejmowanych w ramach realizacji polityk publicznych. Określenie odpowiednich 

instrumentów zarządzania i wdrażania zostało opisane w rozdziale System wdrażania programu 

rewitalizacji.  

W realizację projektów rewitalizacyjnych będą zaangażowane następujące podmioty: 

 podmioty publiczne: 

o Gmina Żyrzyn, 

o Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie, 

o Gminna Biblioteka Publiczna, 

 podmioty inne: 

o Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie 

o Towarzystwo Przyjaciół Żyrzyna 

o Społeczne Towarzystwo – Oświatowo Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK) 

o Koła Gospodyń Wiejskich : Żyrzyn, Osiny , Kotliny, Zagrody, Bałtów, 

Borysów,Kośmin i Żerdź 

o Ochotnicza Straż Pożarna: Żyrzyn, Osiny, Kotliny, Wola Osińska, Skrudki, 

Kośmin,Żerdź, Bałtów, Borysów 

o Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Osiny 

o Stowarzyszenie Edukacja, Rozwój Aktywność „Era Kotlin” 

o Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Rabik” w Woli Osińskiej 

o Stowarzyszenie Ekologiczne „Kośmin Stawy Neptuna” 

o Stowarzyszenie Mieszkańców Pradoliny Wieprza –Kossakówka 

w Kośminie 

o Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Bałtów 

o Stowarzyszenie „Greenways Polska” w Kośminie 

o Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Żerdzi 

o Stowarzyszenie Kultury i Sztuki Ludowej w Osinach 

o Kluby sportowe LKS „Żyrzyniak „ , „UKS Bumerang”, 

o Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrzynie; 

Punkt informacyjny Pierwszy Kontakt 
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o Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Wilki” w Osinach 

o Lokalna Grupa Działania „Zielony pierścień” 

o Grzegorz Kurowski. 

Współpraca w/w podmiotów będzie prowadzona w oparciu o trwałe i skuteczne 

narzędzia i metody (w postaci m.in. Komitetu Rewitalizacji) prowadzące do:  

 budowy trwałej sieci partnerstwa na rzecz rozwoju gminy Żyrzyn, a tym samym 

zapewnienia kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów 

zdiagnozowanych w programie rewitalizacji;  

 prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami w zakresie 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych i ich komplementarności; 

 kojarzenia partnerów do wspólnych przedsięwzięć oraz projektów, poprzez 

tworzenie płaszczyzny i podstaw wymiany pomysłów, potencjału i potrzeb, 

 prowadzenia badań i analiz w zakresie zmian społeczno-gospodarczych w 

gminie, które są rezultatem prowadzonych działań rewitalizacyjnych; 

 współdziałania w zakresie doboru rozwiązań zapobiegających sytuacjom 

kryzysowym o charakterze społeczno-gospodarczym, 

 tworzenia warunków sprzyjających wdrażaniu programu rewitalizacji. 

Określenie trwałych i skutecznych narzędzi współuczestnictwa wszystkich 

interesariuszy rewitalizacji jest kluczowym elementem osiągnięcia zgodności podejmowanych 

działań z zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej na etapie 

konsultacji społecznych. Ponadto istotne jest ograniczenie występowania potencjalnych 

konfliktów oraz kosztów ich rozwiązywania, co jest podstawą do tworzenia nowych form 

samoświadomości społecznej. Niniejszy LPR precyzuje określone działania i narzędzia realizacji 

w rozdziale SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI.   
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KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn zwraca także uwagę na zachowanie 

ciągłości programowej.  

Przedmiotowy program rewitalizacji nawiązuje i korzysta z efektów wcześniej 

zrealizowanych projektów infrastrukturalnych, które były skoncentrowane na renowacji 

i rozbudowie infrastruktury technicznej Gminy.   

Przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich okresach mają swoją ciągłość 

i kontynuację w obecnym dokumencie, przede wszystkim poprzez kontynuację działań 

w obszarze rozbudowy i modernizacji technicznej infrastruktury. Dodatkowo działania 

zostaną rozszerzone o aspekty społeczne w taki sposób, aby inwestycje w ramach rewitalizacji 

mogły służyć również grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wnioski wyciągnięte 

z realizacji poprzednich działań inwestycyjnych pozwolą na jeszcze bardziej efektywne 

wykorzystanie środków i możliwości w obecnej perspektywie finansowej. 

 

KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA  

Projekty, które zostały zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Żyrzyn mają 

zapewnione finansowanie z różnych źródeł, które wzajemnie się uzupełniają i łączą, w tym 

EFRR, EFS, FS, granty FIO. Ponadto projekty zapisane w dokumencie dają także możliwość 

włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów rewitalizacji. Szczegółowe 

zestawienie źródeł finansowania prezentujące jednocześnie komplementarność źródeł 

finansowania niniejszego programu, zostało zaprezentowane w następnym rozdziale. 

  



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn 
 

St
ro

n
a4

8
 

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI GMINY ŻYRZYN  

W celu zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

konieczne jest znalezienie odpowiednich źródeł ich finansowania. Wytyczne Ministerialne 

wskazują na konieczność zapewnienia komplementarności tychże źródeł finansowania. Oznacza 

to, iż w celu uzyskania jak najlepszych efektów programu rewitalizacji należy zdywersyfikować 

jego finansowanie, w tym m.in. łączyć publiczne środki z prywatnymi. Endogeniczne 

stymulowanie zdolności inwestycyjnych ma bowiem kluczowe znaczenie dla dynamiki 

pożądanych zmian. 

Podstawowe źródła finansowania zadań zaplanowanych w ramach Programu to: 

1) Śródki publiczne: 

a) Budżety gminy i jednostek organizacyjnych – wkład własny do dofinansowania 

zewnętrznego, realizacja zadań publicznych, na które nie pozyskano zewnętrznego 

dofinansowania, dotacje itp. na remont zabytków, zlecenie zadań organizacjom 

pozarządowym,  

b) Budżet państwa – środki z programów rządowych, funduszy celowych, programów 

i funduszy wojewódzkich,  

c)  Dofinansowanie UE i z innych źródeł zewnętrznych – RPO WL 2014- 2020, programy 

krajowe, inne instrumenty. 

2) Środki prywatne - środki innych uczestników (partnerów) procesu wdrażania programu 

rewitalizacyjnego  

a) Przedsiębiorstw, 

b) Wspólnot mieszkaniowych,  

c) Kościołów i związków wyznaniowych,  

d) Środki organizacji pozarządowych – wkład własny do dofinansowania zewnętrznego lub 

samodzielna realizacja projektów. 

e) Działania sektora prywatnego mogą być również realizowane z udziałem środków 

pochodzących z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych, budżetu państwa czy 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego 

3) Środki z rynku finansowego (kredyty, pożyczki, leasing, poręczenia, gwarancje bankowe 

itp.). 



TABELA 8 INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

L.p. Nazwa Projektu 
Wartość 
projektu 
(PLN) 

Udział 
środków 
zewnętrznych 

Udział 
środków JST 

Udział 
środków 
prywatnych 

Termin 
realizacji 

Potencjalne źródła 
finansowania 

1 
Rewitalizacja parku wiejskiego i stawu w 
Żyrzynie wraz z utworzeniem centrum 
rekreacyjno-wypoczynkowego w Żyrzynie  

2 000 000,00 1 400 000,00 600 000,00 0 
2018-
2020 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
RPO WL Działanie 13.3 

2 
Budowa hali sportowej w Żyrzynie  

4 200 000,00 2 250 000,00 1950000 0 
2018-
2019 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
RPO WL Działanie 13.3 

3 
Zagospodarowanie terenu wokół obiektów 
edukacyjno-sportowych w Żyrzynie 1 000 000,00 700000 300000 0 

2019-
2020 

RPO WL 

4 

Odnowienie elewacji budynku dzwonnicy 
i parkanu (…) remont dachu Kościoła 
Parafialnego w Żyrzynie 

2 000 000,00 1 400 000,00 600 000,00 0 
2018-
2020 

Dofinansowanie 
EU/dofinansowanie z innych 
źródeł zewnętrznych/ środki 
publiczne 

5 
Rewitalizacja Kompleksu Parkowego przy 
Kościele Parafialnym W Żyrzynie 1 627 434,14 1 383 319,00 0 244 115,14 

2018-
2019 

RPO WL, Działanie 7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne 

6 
Budowa chodników i zatok przystankowych 
w Żyrzynie 592 200,00 414 540,00 177 660,00 0 

2018-
2020 

Działanie 13.3 RPO WL 2014-2020 

7 
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg  (…) - 
ul. Polna, ul. Ogrodowa, ul. Plebańska 

1 465 500,00 1 025 850,00 439 650,00 0 
2018-
2022 

Działanie 13.3 RPO WL 2014-2020 

8 
Przebudowa sieci wodociągowej w Żyrzynie 

300 000,00 210 000,00 90 000,00 0 
2018-
2022 

Działanie 13.3 RPO WL 2014-2020 

9 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żyrzynie – 
etap IV 1 000 000,00 700 000,00 300 000,00 0 

2018-
2020 

Działanie 13.3 RPO WL 2014-2020 

10 
Remont i adaptacja “Pałacu Wesslów” na 
cele turystyczne 

8 000 000,00 0 0 8 000 000,00 
2020-
2022 

Środki prywatne 

11 
Adaptacja budynków Zespołu Szkół 
Ogrodniczych na cele Domu Pomocy 
Społecznej w Żyrzynie 

12 000 000,00 8400000 3 600 000,00 0 
2018-
2020 

Działanie 11.1 RPO WL, 13.3 RPO 
WL 

 
SUMA: 34 185 134,14 17 883 709,00 8 057 310,00 8 244 115,14 
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W poniższej tabeli zaprezentowano kolejność realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych odzwierciedlającą ich realny wpływ na obszar 

rewitalizacji. Kolejność ta jest wypadkową podejścia przyczynowo skutkowego do wdrażania projektów, uwzględniającego ich oddziaływanie na 

zmianę sytuacji w obszarach problemowych.  Szczegółowy opis projektów jest przedstawiony w rozdziale LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH 

I UZUPEŁNIAJĄCYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH w układzie odpowiadającym hierarchii celów Lokalnego Programu 

Rewitalizacji.  

TABELA 9  HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Nazwa Projektu 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Rewitalizacja parku wiejskiego i 
stawu w Żyrzynie wraz z 
utworzeniem centrum rekreacyjno-
wypoczynkowego w Żyrzynie  

     

2 
Budowa hali sportowej w Żyrzynie  

     

3 
Zagospodarowanie terenu wokół 
obiektów edukacyjno-sportowych w 
Żyrzynie 

     

4 

Odnowienie elewacji budynku 
dzwonnicy i parkanu (…) remont 
dachu Kościoła Parafialnego 
w Żyrzynie 

     

5 
Rewitalizacja Kompleksu Parkowego 
przy Kościele Parafialnym W 
Żyrzynie 

     

6 
Budowa chodników i zatok 
przystankowych w Żyrzynie      

7 
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg 
(…) - ul. Polna, ul. Ogrodowa, 
ul. Plebańska 
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8 
Przebudowa sieci wodociągowej 
w Żyrzynie      

9 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Żyrzynie – etap IV      

10 
Remont i adaptacja “Pałacu Wesslów” 
na cele turystyczne      

11 
Adaptacja budynków Zespołu Szkół 
Ogrodniczych na cele Domu Pomocy 
Społecznej w Żyrzynie 
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Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w województwie 

lubelskim  w latach 2014-2020 (z perspektywą do roku 2023) są środki z funduszy europejskich 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Ponadto, w celu zapewniania komplementarności finansowej projektów należy mieć na uwadze 

możliwości finansowania z innych dostępnych źródeł, w tym z programów krajowych (np. 

POWER, POIiŚ, POPC), ze środków celowych będących w dyspozycji Ministerstw 

(np. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), innych 

środków regionalnych i lokalnych, w tym z budżetów JST czy środków prywatnych podmiotów. 

Po roku 2023 projekty rewitalizacyjne będą finansowane głównie ze środków budżetu 

gminy, ponieważ krótki okres funkcjonowania instytucji społecznych nie pozwoli im na 

uzyskanie niezależności finansowej. Istotną rolę w procesie rewitalizacji przewidziano dla 

podmiotów ekonomii społecznej, które powinny w dużej mierze odciążyć samorząd gminy w 

zakresie finansowania utrzymania i zarządzania infrastrukturą na terenie rewitalizowanym. 

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Podstawowym źródłem finansowania projektów zaplanowanych w LPR Gminy Żyrzyn 

jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach 

RPO WL przewidziano konkretne działanie ukierunkowane na finansowanie przedmiotowych 

projektów, a mianowicie Działanie 13.4 RPO WL Rewitalizacja obszarów wiejskich.  

Celem Działania jest rozwój infrastruktury obszarów zdegradowanych małych miast a 

także obszarów wiejskich przyczyniający się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów 

społecznych tych obszarów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych obejmujących m.in. zadania w zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji 

zdegradowanych obiektów i obszarów, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości 

korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości 

życia mieszkańców obszarów zdegradowanych. Inwestycje infrastrukturalne w zakresie 

rewitalizacji ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych 

wzmocnią wysiłki na rzecz ograniczania koncentracji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego 

mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Pozwolą także na odnowę zdegradowanych 

przestrzeni małych miast i wiejskich przyczyniając się do wzmocnienia ich potencjałów 

rozwojowych. Możliwe do sfinansowania typy projektów: 

1. Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków, w tym m.in. 

budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych 

funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz 

z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.  
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2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych 

obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów 

poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu 

przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, 

turystycznych, kulturalnych lub społecznych. 

3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze 

zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków 

o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich 

wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek 

po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, 

np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem 

terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. 

4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych 

(przebudowa, remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji 

użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wyłącznie jako 

element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych. 

5. Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji 

budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio 

związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu. 

6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjna, 

ciepłownicza, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki 

odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający 

spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego 

projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu. 

7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). 

Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność 

kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz 

w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu. 

8. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych 

patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup 

i instalacja systemów monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót 

budowlanych mających na celu przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum 
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monitoringu, itp. wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów 

rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu. 

SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI  

Pierwszym etapem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyrzyn będzie 

przyjęcie Programu stosowną uchwałą Rady Gminy. W przypadku stwierdzenia konieczności 

wprowadzenia zmian do uchwalonego już dokumentu, konieczne będzie przyjęcie odpowiedniej 

uchwały przez Radę Gminy Żyrzyn. Wszelkie dokumenty związane z ewaluacją oraz 

sprawozdawczością z realizacji Programu będą adresowane do Rady Gminy Żyrzyn. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn jest dokumentem wdrażanym przez 

następujące typy podmiotów: 

 Podmioty wykonawcze, czyli jednostki sektora publicznego, prywatnego 

i pozarządowego realizujące poszczególne przedsięwzięcia wskazane 

w dokumencie LPR: 

o podmioty publiczne: 

 Gmina Żyrzyn, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie, 

 Gminna Biblioteka Publiczna, 

o podmioty inne: 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Żyrzynie 

 Towarzystwo Przyjaciół Żyrzyna 

 Społeczne Towarzystwo – Oświatowo Kulturalne Gminy Żyrzyn 

(STOK) 

 Koła Gospodyń Wiejskich : Żyrzyn, Osiny , Kotliny, Zagrody, 

Bałtów, Borysów, Kośmin i Żerdź 

 Ochotnicza Straż Pożarna: Żyrzyn, Osiny, Kotliny, Wola Osińska, 

Skrudki, Kośmin, Żerdź, Bałtów, Borysów 

 Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Osiny 

 Stowarzyszenie Edukacja, Rozwój Aktywność „Era Kotlin” 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Rabik” w Woli Osińskiej 

 Stowarzyszenie Ekologiczne „Kośmin Stawy Neptuna” 

 Stowarzyszenie Mieszkańców Pradoliny Wieprza –Kossakówka 

w Kośminie 
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 Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Bałtów 

 Stowarzyszenie „Greenways Polska” w Kośminie 

 Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Żerdzi 

 Stowarzyszenie Kultury i Sztuki Ludowej w Osinach 

 Kluby sportowe LKS „Żyrzyniak „ , „UKS Bumerang”, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Żyrzynie; Punkt informacyjny Pierwszy Kontakt 

 Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Wilki” w Osinach 

 Lokalna Grupa Działania „Zielony pierścień” 

 Grzegorz Kurowski. 

 Podmioty zarządzające, czyli podmioty odpowiedzialne za wdrożenie 

dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji, jego monitoring, ocenę 

i aktualizację, czyli Rada Gminy Żyrzyn, Komitet Rewitalizacji, Wójt Gminy 

Żyrzyn. 

Współpraca między w/w podmiotami w ramach wdrażania LPR będzie odbywać 

się w oparciu o trwałe i skuteczne metody i narzędzia, w szczególności: 

 poprzez współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu 

problemów przy wdrażaniu LPR; podmiot wykonawczy cyklicznie będzie 

organizował spotkania z przedstawicielami w/ podmiotów, 

 poprzez angażowanie zasobów i kompetencji charakterystycznych dla danego 

sektora i wzajemnym ich uzupełnianiu podczas realizacji wspólnych projektów, 

 poprzez współudział finansowy partnerów i zapewnienie wkładu własnego 

(w przypadku występowania projektów partnerskich). 

W proces wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji będą również zaangażowani 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Zaplanowane w LPR działania rewitalizacyjne mają na celu 

aktywizację społeczną mieszkańców. To oni będą zarówno odbiorcami jak i twórcami działań 

mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów obszaru rewitalizacji. Definiując 

określone działania rewitalizacyjne (w drodze partycypacji społecznej), wybrano 

do realizacji takie, które skutecznie zaktywizują znaczną część lokalnej społeczności.  

Są to m. im.: 

  Rewitalizacja parku wiejskiego i stawu w Żyrzynie wraz z utworzeniem centrum 

rekreacyjno-wypoczynkowego w Żyrzynie (dzieci i młodzież, seniorzy, 

mieszkańcy gminy). 

 Budowa hali sportowej w Żyrzynie (dzieci i młodzież, uczniowie, seniorzy).  
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 Remont i adaptacja “Pałacu Wesslów” na cele turystyczne (turyści, osoby 

odwiedzjące gminę). 

 Adaptacja budynków byłego Zespołu Szkół Ogrodniczych na cele Domu Pomocy 

Społecznej w Żyrzynie (seniorzy, mieszkańcy gminy, osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym). 

STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM REWITALIZACJI 

Pierwszym etapem wdrażania Gminnego programu rewitalizacji Gminy Żyrzyn będzie 

przyjęcie Programu stosowną uchwałą Rady Gminy Żyrzyn. W przypadku stwierdzenia 

konieczności wprowadzenia zmian do uchwalonego już dokumentu, konieczne będzie przyjęcie 

odpowiedniej uchwały przez Radę Gminy Żyrzyn. Wszelkie dokumenty związane z ewaluacją, 

sprawozdawczością z realizacji inwestycji oraz sprawozdawczością okresową z realizacji 

Programu będą adresowane do Rady Gminy Żyrzyn. 

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt niniejszego dokumentu 

należy skonsultować z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w celu ustalenia 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji powinien w jasny sposób określać 

struktury zarządcze i organizacyjne projektów. Jest to konieczne ze względu na możliwość 

zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych. Przejrzyste określenie struktur ułatwi 

działanie w trakcie wdrażania Programu. 

W realizacji poszczególnych projektów będą brać udział dwa typy podmiotów: 

 Podmioty wykonawcze, tzn. jednostki odpowiedzialne za realizację 

poszczególnych zadań, 

 Podmioty zarządzające, tzn. jednostki zarządzające oraz koordynujące wdrażanie 

całości programu, które równocześnie prowadzą ewaluację, monitoring oraz 

ocenę programu 

Dla określenia systemu wdrażania samego programu, kluczowe znaczenie mają zatem 

podmioty zarządzające. Wymienić przy tym można następujące struktury, które muszą lub mogą 

być bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie Programem: 
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 organy gminy, powołane do zarządzania na podstawie ustawowego umocowania 

(Wójt, Rada Gminy), 

 komórka Urzędu, zespół zadaniowy wyodrębniony ze struktury Urzędu lub 

gminna jednostka zarządzająca poza strukturą Urzędu, na podstawie statutu i 

regulaminu organizacyjnego, 

 specjalny podmiot zarządzający Programem, o ile zostanie ustanowiony. 

 

 

 

 

 

Niezbędna i szczególna rola w zarządzaniu Programem przypada organom gminy i 

polega na jego ukierunkowaniu, uchwaleniu, kontrolowaniu i ocenie z punktu widzenia lokalnej 

strategii rozwoju. Jest to wyjątkowo istotne z uwagi na znaczenie realizacji Programu dla 

sprawnej implementacji pozostałych instrumentów rozwoju gminy, a także np. dla możliwości 

pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, itp. 

W związku z tym, że wdrożenie LPR wymaga podejmowania szerokiego wachlarza 

różnorodnych działań o charakterze wykonawczym, powinno stanowić wyłącznie zadanie 

jednostki będącej pewnego rodzaju operatorem programu rewitalizacji, np. Komitetu 

• Komitet 
Rewitalizacji 

• Podmioty 
wykonawcze 

• Komitet 
Rewitalizacji 

•Rada Gminy  •Komitet 
rewitalizacji 

DIAGNOZA 
DOKUMENT 
STRATEGII 

REWITALIZACJI 

WDRAŻANIE 
STRATEGII 

REWITALIZACJI 

MONITORING I 
EWALUACJA 
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Rewitalizacji utworzonej w strukturach Urzędu, bądź też organizacji pozarządowej, której 

zlecona zostaną te obowiązki. Zadaniem Komitetu będzie zarządzanie takimi elementami jak: 

 kontynuacja procesu planowania obejmującego aktualny okres programowania 

2016 – 2020, w oparciu o elastyczność programu oraz możliwość pojawienia się 

nowych partnerów i nowych projektów rewitalizacyjnych; 

 realizacja Programu, w znaczeniu koordynacji i animowania działań, w kierunku 

przestrzegania zasad wdrożenia, wymagań wewnętrznych (gmina) 

i zewnętrznych (UE), a także spójności Programu, 

 organizacja procesu promocji Programu i komunikacji społecznej (organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorcy, struktury partnerstwa publiczno-prywatnego),  

 monitoring realizacji Programu, 

 sprawozdawczość i wewnętrzna ocena efektów Programu. 

Komitet powinien działać z myślą o zainteresowaniu uczestnictwem w Programie 

użytkowników i potencjalnych inwestorów, a także wzmacniać wiarygodność Programu 

i wykazywać inwestorom ich interes w przystąpieniu do niego. 
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SYSTEM MONITORINGU I  OCENY SKUTECZNOŚCI 

REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn będzie poddany monitorowaniu, jako 

procesowi regularnego zbierania, a następnie analizowania, wiarygodnych informacji 

(opisowych, finansowych i statystycznych) dotyczących realizowanych projektów. 

Wójt Gminy Żyrzyn wyznaczy jednostkę organizacyjną (w ramach struktury Urzędu), 

która będzie pełniła funkcję koordynacyjną w zakresie procesu monitorowania realizacji 

nowego Programu Rewitalizacji. Wyznaczony Referat w Urzędzie Gminy Żyrzyn będzie 

odpowiedzialny za:  

 przygotowanie sprawozdań z realizacji Programu Rewitalizacji w oparciu o monitoring 

wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania;  

 wypełnienie fiszki ewaluacyjnej Programu Rewitalizacji w celu stwierdzenia 

ewentualnej konieczności aktualizacji Programu Rewitalizacji. 

Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn będzie mierzony za pomocą następujących 

wskaźników:  

− Produktu - materialne efekty działań w programie/projekcie, które są określone dokładnymi 

wartościami liczbowymi; 

− Rezultatu - bezpośredni wpływ zrealizowanego programu/produktu na otoczenie społeczno-

ekonomiczne uzyskany po zakończeniu programu/projektu (np. liczba osób uczestniczących 

w projektach/programach o charakterze społecznym, utworzenie nowych przedsiębiorstw 

społecznych itp.); 

− Oddziaływania – oszacowanie pozytywnych konsekwencji realizowanych w ramach nowego 

Programu Rewitalizacji Gminy Żyrzyn działań dla bezpośrednich beneficjentów 

(m.in. zniwelowanie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na etapie delimitacji obszaru 

zdegradowanego).  

Monitoring wskaźników produktu i rezultatu będzie się odbywał w cyklu rocznym 

w formie sprawozdań z realizacji Programu Rewitalizacji. Raporty będą przygotowywane na 

podstawie danych przekazanych przez podmioty wykonawcze. Za monitorowanie wskaźników 

będzie odpowiedzialny pracownik wskazany przez Wójta Gminy Żyrzyn. 

 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żyrzyn 
 

St
ro

n
a6

0
 

TABELA 10 WSKAŹNIKI REALIZACJI  CELÓW LPR 

CELE / WSKAŹNIKI JEDNOSTKA 

MIARY 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB 

POMIARU 

Cel I. Poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację 

mieszkańców i umocnienie spójności społecznej 

Wskaźniki produktu 

Powierzchnia przebudowanych przestrzeni 

publicznych 

m2 Protokół odbioru 

Liczba wydarzeń plenerowych  sztuka Zestawienie UG 

Liczba uczestników wydarzeń plenerowych osoba Dane 

organizatorów 

Wskaźniki rezultatu 

Zwiększenie integracji społecznej  osoba Dane 

organizatorów 

Cel II. Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, 

aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i zmniejszenie poziomu 

przestępczości. 

Wskaźniki produktu 

Powierzchnia przebudowanych obiektów  m2 Protokół odbioru 

Długość wybudowanych instalacji technicznych m.b. Protokół odbioru 

Liczba użytkowników osoba Dane 

organizatora 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób, które poprawiły jakość życia osoba Dane  

 

Monitoring wskaźników oddziaływania będzie odbywał się po zakończeniu realizacji 

zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych. Raporty będą przygotowywane na podstawie 

danych przekazanych przez odpowiednie podmioty. Za kontrolę skuteczności i efektywność 

przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych odpowiadać będzie pracownik wskazany przez 

Wójta Gminy Żyrzyn.  

Wskazane poniżej wskaźniki oddziaływania są tożsame ze wskaźnikami, na podstawie 

których dokonano diagnozy obszarów zdegradowanych. Podejście takie pozwoli na 

monitorowanie skali zmian wywołanych realizacją programu rewitalizacji.  

WSKAŹNIK ODDZIAŁYWANIA / 

SFERA ODDZIAŁYWANIA 
JEDNOSTKA MIARY 

WSKAŹNIKA 

SPOSÓB POMIARU 

Sfera społeczna 

Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej  

osoba Dane OPS 
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Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej w formie zasiłków 

pielęgnacyjnych 

osoba  Dane OPS 

Sfera gospodarcza 
Liczba osób prowadzących 

działalność gospodarczą 
przedsiębiorstwo Raport na podstawie 

danych CEIDG  
Sfera techniczna 
Długość instalacji technicznych km Dane UG Żyrzyn 
Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
Powierzchnia przebudowanych 

przestrzeni publicznych 

m2 Dane UG Żyrzyn 

Sfera środowiskowa 
Powierzchnia zagospodarowanych 

terenów zielonych 

m2 Dane UG Żyrzyn 

 

Do każdej ze sfer przypisano konkretne projekty rewitalizacyjne (II kolumna w tabelach 

LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH). Dzięki takiemu podejściu wskazano jednoznacznie oddziaływanie 

zaplanowanych zadań na przedmiotowe sfery. Ponadto przypisano do zadań/projektów 

oczekiwane rezultaty, a w szczególności obraz oczekiwanych zmian na obszarze rewitalizacji 

w zakresie zidentyfikowanych problemów. W tabelach z uszczegółowieniem projektów 

wskazano również na źródła finansowania m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Źródła finansowania oraz przybliżone wartości projektów rewitalizacyjnych 

zaprezentowano w rozdziale ŹRÓDŁA FINANSOWANIA REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI.  

Poziom interwencji w ramach poszczególnych sfer oddziaływania jest różny. Gradacja 

uwzględnia ilość projektów rewitalizacyjnych mających pozytywne przełożenie na daną sferę 

oddziaływania. I tak, najwięcej projektów zaplanowano w sferze przestrzennej 

i infrastrukturalnej. W dalszej kolejności plasują się projekty ze sfer: społecznej, gospodarczej 

i środowiskowej. Proporcja ta jest bezpośrednim wynikiem przeprowadzonej diagnozy 

problemów obszaru rewitalizacji oraz prowadzonych działań partycypacyjnych. 
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EWALUACJA PROGRAMU REWITALIZACJI 

W celu zapewnienia należytej prawidłowości w realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji konieczne jest zastosowanie systemu monitorowania postępów. Monitorowanie 

polegać będzie na systematycznym pozyskiwaniu i analizowaniu danych dotyczących realizacji 

poszczególnych projektów. Analiza danych ilościowych i jakościowych umożliwi odpowiednio 

wczesne wykrywania niezgodności, a także umożliwi prewencję możliwych do przewidzenia 

komplikacji. Wyróżnić można dwie formy monitoringu, które znajdą zastosowanie w ocenie 

realizacji założeń niniejszego dokumentu. Monitoring rzeczowy polegać będzie na bieżącej 

inspekcji przeprowadzanych w danym czasie inwestycji, pozyskiwaniu informacji nt. postępach 

w ich realizacji, zapewnieniu zgodności z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Monitoring finansowy z kolei umożliwi kontrolę finansowych aspektów inwestycji oraz zapewni 

trwałość osiągniętych rezultatów. Dodatkowym aspektem monitoringu finansowego będzie 

pomoc partnerom uczestniczącym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji nt. możliwych źródeł 

finansowania zewnętrznego inwestycji. 

Poszczególne inwestycje będą objęte jednakowym systemem ewaluacji. Odpowiedzialny 

za to będzie podmiot zarządzający w postaci organów gminy, bądź też specjalnie oddelegowana 

komórka organizacyjna Urzędu Gminy lub zespół ekspertów, jeżeli zostanie utworzony. Podmiot 

zarządzający dokonywał będzie ewaluacji poszczególnych projektów, a także corocznej 

ewaluacji realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. W roku 2020 zostanie 

przeprowadzona kompleksowa ocena efektów realizacji, porównanie osiągniętych wskaźników 

produktu i rezultatu z prognozowanymi, a także zostaną podjęte kroki w celu wyznaczenie 

kierunków rewitalizacji na następne lata. 

Podmiot zarządzający wykona wzór karty oceny projektów, który zostanie wypełniony 

przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu realizacji projektu. Dzięki temu 

możliwe będzie policzenie i zebranie wskaźników produktu i rezultatu z perspektywy 

pojedynczej inwestycji, co z kolei umożliwi opisanie i porównanie efektów w sposób 

jednoznaczny i przejrzysty. Mając do dyspozycji karty projektów zrealizowanych już inwestycji, 

ocenić będzie można ich skuteczność, oszacować zagrożenia i szanse inwestycji o zbliżonym 

charakterze. Wszystko to stanowić będzie punkt odniesienia w następnych latach procesu 

rewitalizacji, pozwoli nadać mu pożądany kierunek oraz uniknąć błędów dotychczas 

popełnionych. 
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TABELA 11 FISZKA EWALUACYJNA NOWEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŻYRZYN 

Lp. Pytanie badawcze Odpowiedź 

1. Czy zmieniły się zapisy w prawie wspólnotowym dotyczące 

rewitalizacji w Polsce?  

□ TAK □ NIE 

2. Czy zmieniły się dokumenty programowe dotyczące funduszy 

europejskich na szczeblu krajowym odnoszące się do projektów 

rewitalizacyjnych? 

□ TAK □ NIE 

3. Czy weszły w życie nowe ustawy związane z planowaniem i 

realizacją procesu rewitalizacji? 

□ TAK □ NIE 

4. Czy weszły w życie nowe rozporządzenia związane z planowaniem 

i realizacją procesu rewitalizacji? 

□ TAK □ NIE 

5. Czy zmieniła się Strategia Rozwoju Województwa? □ TAK □ NIE 

6. Czy zmieniła się Strategia Rozwoju Lokalnego? □ TAK □ NIE 

7. Czy zostały zrealizowane projekty zapisane w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji? 

□ TAK □ NIE 

8. Czy pojawiły się nowe projekty kwalifikujące się do objęcia 

programem rewitalizacji? 

□ TAK □ NIE 

9. Czy pojawiła się konieczność zmiany obszaru rewitalizacji? □ TAK □ NIE 

10. Czy znaczącej zmianie uległy wskaźniki rezultatów i oddziaływania? □ TAK □ NIE 
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PARTYCYPACJA I KOMUNIKACJA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ  

Partycypacja społeczna w ramach niniejszego Programu obejmuje przygotowanie, 

prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział mieszkańców Gminy 

i interesariuszy, w tym prowadzenie konsultacji społecznych oraz powołanie Komitetu 

Rewitalizacji.  

Działania włączające społeczność i partycypacyjne polegają w szczególności na: 

a. poznaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców interesariuszy oraz dążeniu do spójności 

planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami, 

b. prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych o 

procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, 

wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu, 

c. inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji – m.in. powołanie 

międzysektorowego Komitetu Rewitalizacji; 

d. zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących 

rewitalizacji poprzez konsultację zadań i całego dokumentu, 

e. wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w 

przygotowaniu i realizacji gminnego Programu Rewitalizacji – poprzez konsultację 

zadań i całego dokumentu, oraz okresowe konsultacje nowych zadań; 

f. zapewnieniu w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy – poprzez okresowe konsultacje nowych zadań. 

Formami konsultacji społecznych przewidzianymi dla niniejszego Programu są w 

szczególności: 

1. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy 

zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy Żyrzyn; 

2. spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup 

przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych. 

Istotnym sposobem włączenia mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji w działania 

jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który ma stanowić międzysektorowe forum współpracy i 

dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia 

i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczą i doradczą Wójta Gminy Żyrzyn.  


