GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA RACIĄŻ 2016‐2026

Raciąż, 2017

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RACIĄŻ NA LATA 2016‐2026
Opracowanie powstało na zamówienie Gminy Miasto Raciąż ramach prac nad Gminnym Programem
Rewitalizacji Miasta Raciąż na podstawie umów nr:
KG.062.1.2017 z dnia 15 marca 2017 r. na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Miasta Raciąż na lata 2016‐2026
KG.062.2.2017 z dnia 15 lipca 2017 r. na opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
wraz z zdefiniowaniem projektu programu, harmonogramem rzeczowo‐finansowym, sposobem
realizacji; źródłami finansowania, systemem monitorowania i oceny GPR, systemem komunikacji
społecznej w trakcie wdrażania GPR, streszczeniem dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Miasta Raciąż na lata 2016‐2026
Zadanie realizowane było w ramach realizacji projektu pn. „Raciąż odnowa Gminny Program
Rewitalizacji Miasta Raciąż 2016‐2026” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014‐2020 oraz budżetu państwa.
Zespół wykonujący opracowanie:
S&H Consulting:
dr Maciej Huculak (Kierownik projektu)
Anna Stankiewicz
Agnieszka Olender (Partycypacja społeczna)
Redakcja i skład:
dr Maciej Huculak
Anna Stankiewicz
Rysunki:
dr Maciej Huculak
Zespół koordynujący projekt w Urzędzie Miejskim w Raciążu:
Ewelina Szczepańska (Koordynator projektu)
Andrzej Rybus‐Tołłoczko (Pełnomocnik Burmistrza Miasta Raciąża ds. współpracy społeczno‐
gospodarczej)
…………………………………………………………………….

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RACIĄŻ NA LATA 2016‐2026
SPIS TREŚCI:
STRESZCZENIE .................................................................................................................................. 5
1. PODSTAWA PRAWNA ................................................................................................................... 7
2. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI ................................................................... 9
2.1. WPROWADZENIE ................................................................................................................................ 9
2.2. OBSZAR ZDEGRADOWANY I REWITALIZACJI ............................................................................................. 11
2.3. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI ................................................................................. 18
2.3.1 Metodyka prac i struktura analiz........................................................................................... 18
2.3.2 Sfera społeczna...................................................................................................................... 19
2.3.3. Sfera gospodarcza ................................................................................................................ 22
2.3.4. Sfera środowiskowa ............................................................................................................. 24
2.3.5. Sfera przestrzenno‐funkcjonalna ......................................................................................... 27
2.3.6. Sfera techniczna ................................................................................................................... 30
3. ANALIZA SWOT ........................................................................................................................... 33
4. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI MIASTA .................................... 34
5. WIZJA I CELE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH ............................................................................... 36
5.1. WIZJA PROGRAMU REWITALIZACJI ........................................................................................................ 36
5.2. CELE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH ....................................................................................................... 37
6. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ................................................................................ 41
6.1 PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE .................................................................................. 41
6.2. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ....................................................... 63
7. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ................ 68
7.1. KOMPLEKSOWOŚĆ PROGRAMU ............................................................................................................ 68
7.2. KONCENTRACJA PROGRAMU REWITALIZACJI ............................................................................................ 68
7.3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH .................................................... 69
7.3.1. Komplementarność problemowa ......................................................................................... 69
7.3.2. Komplementarność proceduralno‐instytucjonalna.............................................................. 69
7.3.3. Komplementarność międzyokresowa .................................................................................. 70
7.3.4. Komplementarność źródeł finansowania ............................................................................. 71
7.3.5. Komplementarność przestrzenna ........................................................................................ 72
8. SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI ............................... 75
9. SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU .............................................................................................. 77
9.1. WPROWADZENIE .............................................................................................................................. 77
9.2. STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. ............................................ 77
9.2.1. Operator rewitalizacji ........................................................................................................... 77
9.2.2. Komitet Rewitalizacji ............................................................................................................ 78
9.3. KOSZTY ZARZĄDZANIA GPR................................................................................................................. 79
9.4. RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU ................................................................................. 80
10. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI .......................... 81
10.1. PROCEDURA PROWADZENIA MONITORINGU I EWALUACJI ORAZ WERYFIKACJI I OCENY POSTĘPÓW REALIZACJI
PROGRAMU .................................................................................................................................. 81

3

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RACIĄŻ NA LATA 2016‐2026
10.2. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA ........................................................................................................... 81
10.3. OCENA STOPNIA REALIZACJI I AKTUALNOŚCI PROGRAMU ......................................................................... 82
10.4. USPOŁECZNIENIE MONITORINGU, EWALUACJI ORAZ WDRAŻANIA AKTUALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI............................................................................................................................... 83
11. MECHANIZMY WŁĄCZANIA INTERESARIUSZY ............................................................................ 84
12. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI W ZAKRESIE PLANOWANIA I
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ..................................................................................... 85
12.1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .................................... 85
12.2. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ................................................................... 85
13. POZOSTAŁE ELEMENTY PROGRAMU.......................................................................................... 86
13.1. UCHWAŁY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 CZERWCA 2001 R. O OCHRONIE PRAW
LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 150
ORAZ Z 2015 R. POZ. 1322); ........................................................................................................... 86
13.2. UCHWAŁA, O KTÓREJ MOWA W ART. 7 UST. 3; USTAWY Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI (DZ. U.
Z DNIA 3 LISTOPADA 2015 R. POZ. 1777). ......................................................................................... 86
13.3. SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI ..................................................................................................... 86
13.4. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY ..................................................................................................................... 86
SPIS ILUSTRACJI: ............................................................................................................................. 87
SPIS TABEL: .................................................................................................................................... 87
SŁOWNICZEK: ................................................................................................................................. 88

4

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RACIĄŻ NA LATA 2016‐2026

Streszczenie
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż na lata 2016‐2026, stanowi dokument mający
za zadanie zaprogramowanie całego procesu rewitalizacji wraz z określeniem wizji programu,
jego celów, systemu monitoringu i ewaluacji, harmonogramu rzeczowo‐finansowego i in.
Podstawą prawną przyjęcia GPR Miasta Raciąż była Ustawa z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji.
Program obejmuje swoim zakresem perspektywę średnioterminową, bo wynoszącą
w momencie jego uchwalania blisko dekadę. Ze względu na specyfikę procesów rewitalizacji,
ich kompleksowy charakter oraz inercję zmian, w szczególności w zachodzących w zakresie
wymiaru społecznego tak zakreślony horyzont czasowy pozwala na poprawne wyznaczenie,
integrację i realizację celów oraz działań w obrębie planowanej w ramach programu interwencji.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż na lata 2016‐2026 sporządzony został
dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze wielokryterialnej, przestrzennej analizy
porównawczej (tzw. audytu miejskiego). Obszar ten został przyjęty, w drodze uchwały, przez
Radę Miejską w Raciążu w dniu 28 czerwca 2017 r1.
Program zawiera szczegółową analizę wyznaczonego do rewitalizacji obszaru. W ten sposób
zidentyfikowano główne zjawiska o charakterze kryzysowym. Do takich zaliczały się: ubóstwo,
zdrowie, kryzys w rodzinach, bezpieczeństwo, kapitał społeczny i bezrobocie. Zjawiskom tym
towarzyszyły problemy występujące także w innych sferach procesu rewitalizacji. Negatywne
zjawiska stwierdzono w sferach: środowiskowej, przestrzenno‐funkcjonalnej oraz technicznej.
Gminnym Programem Rewitalizacji objętych zostało 1289 mieszkańców tj. 29.6% ludności miasta
i 30,7 ha stanowiących 3,7% powierzchni miasta. Jest to obszar ścisłego, historycznego centrum
miasta o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia jego procesów rozwojowych.
Do głównych potencjałów obszaru rewitalizacji w Raciążu zaliczono m.in. zwarty charakter
zabudowy, względnie korzystną strukturę demograficzną, bogatą, wielokulturową historię
miasta, obecność różnych rodzajów infrastruktury sieciowej, czy kluczowych przestrzeni
publicznych.
Głównymi barierami, z punktu widzenia procesów rewitalizacji, był duży udział budynków
drewnianych objętych ochroną konserwatorską charakteryzujących się złym stanem
technicznym, braki w infrastrukturze sieciowej, niska jakość przestrzeni publicznych
i półpublicznych, duży komunalny zasób mieszkaniowy i obecność licznych budynków
komunalnych opalanych węglem kamiennym negatywnie wpływających na stan powietrza.
Działania zaplanowane w centrum Raciąża w ramach procesu rewitalizacji wzmocnią jego rolę
i przyczynią się bardziej zrównoważonego rozwoju całego miasta.
Program zawiera wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji
i kierunki działań, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ramy finansowe, system wdrażania
programu, jego monitorowania i ewaluacji.
1

Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 5 lipca 2017 r.
poz. 5863).
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Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż na lata 2016‐2026 powstawał w formule
partycypacyjnej dążąc do jak największego zaangażowania w proces jego przygotowywania
szeregu różnych podmiotów będących użytkownikami wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
Poszczególnym etapom prac nad programem towarzyszyły wymagane przez Ustawę
o rewitalizacji konsultacje społeczne uzupełnione o szeroką gamę działań włączających różnych
interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym również o charakterze edukacyjnym. Do takich
należały m.in. szkolenia przeprowadzone wśród Radnych i pracowników Urzędu Miasta,
kawiarenki obywatelskie, wywiady: indywidualne i grupowy, sonda uliczna, warsztaty
przyszłościowe, happeningi w przestrzeni miejskiej, otwarty nabór projektów, czy też konkursy
plastyczne dla dzieci.
Powyższym działaniom towarzyszył spójny przekaz graficzny, na który składały się m.in.
ulotki, broszura, plakaty zapraszające na poszczególne wydarzenia, zaproszenia mailingowe,
infografiki i in.
Na Program składa się 19 przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących wiele sfer procesu
rewitalizacji. Łączny koszt zaplanowanej w ramach GPR interwencji wyniósł blisko 48,8mln zł.
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1. Podstawa prawna
Gminny Program Rewitalizacji, stanowi dokument mający za zadanie zaprogramowanie
całego procesu rewitalizacji wraz z określeniem wizji programu, jego celów, systemu monitoringu
i ewaluacji, harmonogramu rzeczowo‐finansowego i in. GPR Miasta Raciąż opracowano w oparciu
o zapisy uchwalonej w dniu 9 października 2015 r. ustawy o rewitalizacji.
Zgodnie z zapisami ustawy (art. 2 ust. 1) rewitalizacją jest proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji.
Warto zaznaczyć, że wraz z wejściem w życie ustawy, rewitalizacja stała się zadaniem
własnym gminy polegającym na: przygotowaniu, koordynowaniu i tworzeniu warunków
do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy (art. 3).
Nastąpiła zatem istotna zmiana w podejściu do procesów rewitalizacji, wskazano bowiem wprost
podmiot odpowiedzialny za prowadzenie tych działań, tj. gminę.
Gminny Program Rewitalizacji sporządzany jest dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji
i przyjmowany, w drodze uchwały, przez Radę Miejską w Raciążu. W przypadku podziału obszaru
rewitalizacji na podobszary, gminny program rewitalizacji jest opracowywany z podziałem
na podobszary.
Ustawa definiuje także zawartość Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument taki musi
zawierać w szczególności:
1. Szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 2,
obejmującą analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz
lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru.
2. Opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi
gminy, w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania
problemów społecznych.
3. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji.
4. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji
lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1.
5. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym
oraz
gospodarczym,
środowiskowym,
przestrzenno‐funkcjonalnym
lub technicznym, w tym:
o

Listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz
z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia:
nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych
zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz
ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, o ile dane
te są możliwe do wskazania.
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o

Charakterystykę
pozostałych
dopuszczalnych
rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań

przedsięwzięć

6. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
7. Szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz
z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych
i prywatnych.
8. Opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie
kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu.
9. System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji.
10. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150).
11. Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3.
12. Wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa
Rewitalizacji, o której mowa w art. 25, wraz ze wskazaniem okresu jej
obowiązywania.
13. Wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:
o

Wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

o

Wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
koniecznych do uchwalenia albo zmiany.

o

W przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu
rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wskazanie
granic obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie
z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne
w zakresie ustaleń tego planu.

14. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno‐
przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej
1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej
braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Struktura niniejszego dokumentu odpowiada wymogom odnośnie zawartości GPR
zaprezentowanym w ustawie.
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2. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji
2.1. Wprowadzenie
Ta część opracowania pełni z punktu widzenia programu rewitalizacji dwa zasadnicze
cele:
1. Uchwycenie lokalnej specyfiki i przyczyn procesów degradacji na wyznaczonym w procesie
analizy zróżnicowania wewnątrzmiejskiego2 obszarze zdegradowanym miasta Raciąż.
W przypadku identyfikacji znaczących różnic występujących na podobszarach uznanych
za zdegradowane, umożliwi ona właściwe sprofilowanie planowanej w ramach programu
rewitalizacji pomocy. To zaś pozwoli na jak najbardziej efektywne wdrożenie wsparcia tych
obszarów w ramach działań rewitalizacyjnych.
2. Identyfikacja lokalnych potencjałów występujących na terenie podobszarów.
Cele te znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturze tej części opracowania oraz
zastosowanych w niej metodach. W tym fragmencie programu skoncentrowano się
na przedstawieniu charakterystyk poszczególnych obszarów i wynikających z nich konsekwencji
dla przyszłych działań rewitalizacyjnych. Nie oznacza to, że brak będzie zupełnie porównań
pomiędzy tymi obszarami ‐ od tych trudno byłoby uciec. Akcent analizy położony zostanie
na zrozumienie kontekstu sublokalnego3, a więc wewnętrznych barier i potencjałów wybranych
do analizy podobszarów.
W analizie posłużono się kilkoma metodami badawczymi. Były to m.in.:
1. Badania kameralne przeprowadzone w oparciu o zebrany materiał faktograficzny (dane
statystyczne, informacje i dane udostępnione przez Urząd Miejski i in.).
2. Wywiady bezpośrednie (IDI) przeprowadzone wśród wybranych interesariuszy procesu
rewitalizacji w mieście.
3. Wywiady grupowe – fokusy (FGI),
4. Sonda,
5. Warsztaty przyszłościowe,
6. Kawiarenki obywatelskie,
7. Spacery badawcze.
Dla obszaru rewitalizacji sporządzono tabelę ukazującą poziom natężenia analizowanych
zjawisk kryzysowych, zawierającą informacje o wszystkich analizowanych wskaźnikach. W tym
celu wyróżniono kilka zasadniczych grup (przedziałów) wartości wskaźników:
1. Czcionką pogrubioną o kolorze czerwonym wyróżniono bardzo wysoki poziom
koncentracji analizowanych zjawisk, tj. przekraczający o ponad 50% wartość referencyjną
obliczoną dla całego miasta. Innymi słowy, poziom ten odpowiadał 150% wartości
ogólnomiejskiej.

2
3

Tzw. audytu miejskiego.
Rozumianego jako poziom wewnętrznego zróżnicowania wyznaczonych jednostek urbanistycznych.
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2. Duże natężenie negatywnego zjawiska przedstawiono czcionką o kolorze czerwonym.
Przedział ten odpowiadał przekroczeniom wartości wskaźnika ogólnomiejskiego
od o ponad 20% (tj. 120% wartości dla całego miasta) do 50% (tj. 150% wartości dla
całego miasta).
3. Ponadprzeciętne natężenie problemu mieszczące się w przedziale do 120% wartości dla
miasta uznano za niewystarczające do stwierdzenia kryzysu w danej jednostce. Dlatego
też zrezygnowano z wyróżniania tej grupy w jakikolwiek sposób.
4. Natężenie problemu poniżej wartości dla miasta, tj. mniejsze niż 100% wartości
referencyjnej, zaznaczono kolorem niebieskim i pogrubioną czcionką.
Wyjątki od tej reguły stanowiły następujące przypadki:
1. Wskaźniki dotyczące edukacji. W tym przypadku, ze względu na rozkład wartości
analizowanego zjawiska, za poziom dużego natężenia zjawisko przyjęto wartości powyżej
110% dla wskaźników związanych z edukacją po ich odwróceniu.
2. Wskaźniki odnoszące się do % udziału wybranych zjawisk w skali miasta. Były to:
a. Wskaźniki dotyczące zasobu komunalnego,
b. Wskaźnik dotyczące zabytków nieruchomych,
c. Wskaźniki dotyczące budynków komunalnych ogrzewanych węglem kamiennym.
W powyższych przypadkach wartości progów wyznaczono na podstawie analizy
eksperckiej rozmieszczenia przestrzennego całości zjawiska.
W celu uporządkowania toku analizy obliczono wskaźniki syntetyczne dla części
analizowanych zjawisk. Wskaźniki te skonstruowano jako średnie arytmetyczne
znormalizowanych wskaźników cząstkowych.
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2.2. Obszar zdegradowany i rewitalizacji
Kolejnym, po zidentyfikowaniu zjawisk kryzysowych w sferach: środowiskowej,
gospodarczej, przestrzenno‐funkcjonalnej oraz technicznej, etapem analizy było nałożenie ich
wszystkich na obszar kryzysu w sferze społecznej, tak aby można było zidentyfikować spełnienie
ustawowego warunku pozwalającego na uznanie obszaru występowania negatywnych zjawisk
społecznych, za obszar zdegradowany. Warunkiem tym jest współwystępowanie na jego obszarze
przynajmniej jednego z negatywnych zjawisk w pozostałych, wymienionych sferach (grupach
zjawisk).
Nałożenie na siebie negatywnych zjawisk z różnych sfer potwierdziło współwystępowanie
procesów degradacji zachodzących na obszarze miasta w sferze społecznej oraz pozostałych
sferach rewitalizacji (Rys. 2.2.1). W każdej z jednostek referencyjnych, w których zidentyfikowano
stan kryzysowy w sferze społecznej, negatywne zjawiska współwystępowały również i w innych
grupach problemów. Wszystkie jednostki referencyjne, które odznaczają się koncentracją
negatywnych zjawisk w sferze społecznej reprezentowały również obszary koncentracji
negatywnych zjawisk w przynajmniej dwóch pozostałych sferach. Obszar taki określono jako
obszar wysokiej degradacji a jego granice przedstawiono na Rysunku 2.2.2.
Ze względu na fakt, że przyjęte na potrzeby analiz jednostki referencyjne dzielą
przestrzeń miasta w sposób umowny, nieuwzględniający powiązań przestrzennych
i funkcjonalnych, tak wyznaczony obszar był jedynie podstawą do dalszego procesu delimitacji.
Obszar zdegradowany i rewitalizacji wyznaczono zatem w oparciu o zidentyfikowane
jednostki referencyjne o wysokim poziomie degradacji. Granice tego obszaru poddano
modyfikacji w oparciu o trzy zasadnicze kwestie:
1. Powiązaniami funkcjonalno‐przestrzenne.
2. Przebieg działek ewidencyjnych.
3. Rozmieszczenie zasobu zabytkowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
objętych ochroną konserwatorską (wojewódzki rejestr zabytków, GEZ).
W rezultacie przeprowadzonego procesu otrzymano zasięg obszaru zdegradowanego
i równoznacznego z nim obszaru rewitalizacji.
W przypadku jednostki referencyjnej o numerze 32 zrezygnowano z wyznaczenia obszaru
zdegradowanego. Wysokie wartości analizowanych wskaźników w przypadku tego obszaru
wynikały bowiem z punktowego występowania negatywnych zjawisk związanego z obecnością
jednego z budynków komunalnych położonego na granicy dwóch jednostek referencyjnych.
W bezpośredniej bliskości budynku przebiegała ponadto granica z kolejną jednostką referencyjną.
W takiej sytuacji wnioskowanie o wysokim poziomie degradacji całej jednostki referencyjnej
na podstawie tego jednostkowego przypadku uznano za nieuprawnione.
Obszar zdegradowany w Raciążu objął dwa podobszary nieposiadające wspólnych granic
tj.: Centrum oraz Kilińskiego. Liczba ludności zamieszkującej ten obszar wyniosła 1289 osób,
co odpowiadało 29,6% udziałowi w ogóle liczby mieszkańców miasta. Obszar ten obejmował
30,7 ha powierzchni, co stanowiło 3,7% ogółu powierzchni miasta.
11
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Tabela 2.2.1 Obszar zdegradowany i rewitalizacji w Raciążu.
Obszar
Centrum
Kilińskiego
Obszar zdegradowany
i rewitalizacji – projekt uchwały
Obszar zdegradowany
i rewitalizacji po konsultacjach
społecznych
Miasto

Powierzchnia
ha

%

Ludność
Liczba

%

22,5

2,7

880

20,0

7,6

0,9

415

9,65

30,1

3,6

1295

29,5

30,7

3,7

1289

29,6%

838,7

100,0

4390

100,0

Źródło: opracowanie własne.

Obie jednostki odznaczały się dużym znaczeniem z punktu widzenia procesów
rozwojowych miasta, m.in. ze względu na udział w komunalnym zasobie mieszkaniowym,
czy ogóle obiektów zabytkowych. Spełniały one zatem warunek przedstawiony w Ustawie
o rewitalizacji mówiący o konieczności współwystępowania ze stanem kryzysu w sferze
społecznej również negatywnych zjawisk w przynajmniej jednej z pozostałych sfer.
Za obszar rewitalizacji w Raciążu przyjęto w całości obszar zdegradowany składający się
dwóch wymienionych powyżej jednostek.
Obszar ten przedstawia w sposób szczegółowy Załącznik nr 1. W wyniku konsultacji
społecznych uległ on nieznacznej korekcie i objął swoim zasięgiem 1289 mieszkańców (29.6%
ludności) oraz 30,7 ha (3,7% powierzchni miasta). Ze względu na połączenie obu jednostek
w wyniku wprowadzonych zmian zrezygnowano z podziału obszaru rewitalizacji na podobszary.
W kolejnym kroku przeprowadzono proces weryfikacji poprawności wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji poprzez obliczenie dla niego tych samych wskaźników, które były
podstawą zasadniczego etapu procesu delimitacji, jakim była wielokryterialna analiza
wewnątrzmiejska przeprowadzona w oparciu o przyjęte jednostki referencyjne (sześciokąty
foremne).
Spójność postępowania zapewniona została poprzez zastosowanie:
1. Tych samych kryteriów dotyczących progu oznaczającego występowanie kryzysu
wynoszącego 120% wartości obliczonej dla całego miasta.
2. Tych samych wskaźników cząstkowych i syntetycznych dla poszczególnych rodzajów
zjawisk.
Rezultat tego postępowania przedstawiono szczegółowo poniżej w Tabeli 2.2.2. W celu
uporządkowania otrzymanych informacji jakościowych zgeneralizowano je do poszczególnych
grup zjawisk (Tabela 2.2.2) oraz sfer procesu rewitalizacji (Tabela 2.2.3).
Wizualizację procesu wyznaczania obszaru rewitalizacji prezentują Rysunki 2.2.1‐2.2.4.
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Tabela 2.2.2. Obszar rewitalizacji w Raciążu.
Wskaźnik
znormalizowany

Wskaźnik
Sfera

Zjawisko

Demografia

Nazwa wskaźnika

Obszar
rewitalizacji

Miasto
Raciąż

Obszar
rewitalizacji

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności

17,7

18,5

1,05

Udział osób sędziwych w ogóle ludności w wieku
poprodukcyjnym

18,9

19,7

1,04

Wskaźnik syntetyczny problemów demograficznych

Ubóstwo

1,04

Liczba osób w rodzinach korzystających
ze świadczeń MOPS na 1 tys. mieszkańców

286,8

398,8

1,39

Liczba osób w rodzinach korzystających ze
świadczeń MOPS z powodu ubóstwa na 1 tys.
mieszkańców

111,4

184,4

1,66

Liczba osób w rodzinach korzystających
z dożywiania dzieci na 1 tys. mieszkańców

97,0

144,1

1,48

Wskaźnik syntetyczny ubóstwa

Zdrowie

1,51

Liczba osób w rodzinach korzystających
zaświadczeń MOPS z powodu niepełnosprawności
na 1 tys. mieszkańców

29,4

43,5

1,48

Liczba osób w rodzinach otrzymujących zasiłki
pielęgnacyjne na 1 tys. mieszkańców

66,3

79,0

1,19

Liczba osób w rodzinach korzystających z usług
opiekuńczych na 1 tys. mieszkańców

14,6

17,6

1,21

Wskaźnik syntetyczny problemów zdrowotnych

Społeczna
Kryzys w rodzinach

1,29

Liczba osób w rodzinach otrzymujących
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na 1 tys.
mieszkańców

41,2

65,2

1,58

Liczba osób w rodzinach objętych procedurą
Niebieskiej Karty na 1 tys. mieszkańców

27,1

36,1

1,33

Wskaźnik syntetyczny problemów rodzin
Bezpieczeństwo

Aktywność
publiczna

Kapitał społeczny

Bezrobocie

Edukacja

Techniczna

Dziedzictwo
materialnokulturowe
Zasób komunalny

1,46

Liczba przestępstw na 1 tys. mieszkańców

22,3

38,4

1,72

Frekwencja w wyborach samorządowych 2014 w %

64,6

63,8

0,99

Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
w%

44,1

43,3

0,98

Frekwencja w wyborach Prezydenta RP 2015 w %

43,5

42,7

0,98

Wskaźnik syntetyczny aktywności obywatelskiej

0,98

Wskaźnik syntetyczny aktywności obywatelskiej odwrócony

1,02

Liczba wolontariuszy współpracujących z MCKiR
na 1 tys. mieszkańców

5,2

4,6

0,87

Liczba osób w rodzinach korzystających
ze świadczeń MOPS z powodu bezrobocia na 1 tys.
mieszkańców

1,7

3,1

1,85

Średnie wyniki egzaminu w VI klasie szkoły
podstawowej w %

39,7

37,0

0,93

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w %

56,3

48,8

0,87

Wskaźnik syntetyczny edukacji

0,90

Wskaźnik syntetyczny edukacji - odwrócony

1,11

Udział zabytków nieruchomych w ogóle ich liczby
w%

100,0

54,6

-

Udział w powierzchni lokali w zasobie komunalnym
ogółem w %

100,0

63,0

-
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Tabela 2.2.2. Obszar rewitalizacji w Raciążu.
Wskaźnik
znormalizowany

Wskaźnik
Sfera

Zjawisko

Nazwa wskaźnika

Obszar
rewitalizacji

Miasto
Raciąż

Obszar
rewitalizacji

Udział w liczbie lokali w zasobie komunalnym
ogółem w %

100,0

68,18

-

Gospodarcza

Przedsiębiorczość

Liczba firm zarejestrowanych w CEiDG na 100 osób
w wieku produkcyjnym

14,7

17,6

1,20

Przestrzennofunkcjonalne

Wyposażenie
w infrastrukturę
wodnokanalizacyjną

Szacunkowy udział liczby budynków poza
aglomeracją wodno-kanalizacyjną

14,1

20,0

1,42

Środowiskowe

Niska emisja

35

18

-

Udział budynków komunalnych stosujących
do ogrzewania węgiel kamienny w %

Źródło: opracowanie własne.

Obszar rewitalizacji spełniał zatem założone kryteria delimitacyjne polegające
na występowaniu negatywnych zjawisk w natężeniu oznaczającym kryzys dla 2/3 spośród
analizowanych zjawisk (Tabela 2.2.3). Były to:
•

Ubóstwo,

•

Zdrowie,

•

Kryzys w rodzinach,

•

Bezpieczeństwo,

•

Kapitał społeczny,

•

Bezrobocie.

Tabela 2.2.3. Negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji w Raciążu.
Negatywne zjawiska

Kryzys

Demografia

-

Ubóstwo

+

Zdrowie

+

Kryzys w rodzinach

+

Bezpieczeństwo

+

Aktywność publiczna

-

Kapitał społeczny

+

Bezrobocie

+

Edukacja

-

Źródło: opracowanie własne.

Spełnione zostało także kryterium dotyczące współwystępowania negatywnych zjawisk
w pozostałych sferach procesu rewitalizacji. Stwierdzona obecność sytuacji kryzysowych
w czterech z pięciu definiowanych przez Ustawę o rewitalizacji grup (sfer) zjawisk kryzysowych
potwierdza trafność szczegółowego wyznaczenia obszaru rewitalizacji (Tabela 2.2.4).
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Tabela 2.2.4. Sfery objęte kryzysem na obszarze rewitalizacji w Raciążu.
Sfery rewitalizacji

Kryzys

Społeczna

+

Gospodarcza

-

Środowiskowa

+

Przestrzenno-funkcjonalna

+

Techniczna

+

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2.2.1. Kryzys w pięciu sferach rewitalizacji w Raciążu w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2.2.2. Obszar wysokiej degradacji w Raciążu w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2.2.3. Obszar zdegradowany i rewitalizacji w Raciążu w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2.2.4. Zmiany obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Raciążu po procesie konsultacji społecznych
projektu uchwały ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w mieście Raciąż.
Źródło: opracowanie własne.
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2.3. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji
2.3.1 Metodyka prac i struktura analiz
W myśl Ustawy o rewitalizacji program rewitalizacji powinien zawierać szczegółową
(pogłębioną) diagnozę obszaru rewitalizacji. Ten element składowy programu powinien
obejmować swoim zakresem dwie główne kwestie:
a) Negatywne zjawiska zachodzące we wszystkich sferach tj. społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno‐funkcjonalnej oraz technicznej.
b) Analizę lokalnych potencjałów występujących na obszarze rewitalizacji.
Szczegółowe analizy poszczególnych kwestii przeprowadzono w oparciu o dwie
zasadnicze grupy metod:
a) Analizy danych zastanych.
b) Wyniki szeregu prac włączających lokalnych interesariuszy w proces
diagnostyczny przy wykorzystaniu szerokiego spektrum metod badawczych
(warsztaty przyszłościowe, spacery badawcze, kawiarenki obywatelskie i in.)
Poza elementami pogłębiającymi przeprowadzony już proces diagnostyczny praca
z mieszkańcami pozwoliła również zidentyfikować:
a) problemy
b) lokalne potencjały
c) potrzeby.
Optymalne wykorzystanie tych ostatnich pełni w planowaniu procesów rewitalizacji
szczególnie istotną rolę, będzie bowiem mogło walnie przyczynić się do skuteczności
zaplanowanego wsparcia.
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2.3.2 Sfera społeczna
Negatywne zjawiska
Profil negatywnych zjawisk społecznych zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji
w Raciążu był bardzo jednoznaczny. Negatywne zjawiska występujące na obszarze rewitalizacji
można zatem podzielić na dwie grupy:
1. Zjawiska o najwyższym (powyżej 150% wartości dla miasta) poziomie natężenia takie jak:
o

Ubóstwo,

o

Kryzys w rodzinach,

o

Bezpieczeństwo,

o

Kapitał społeczny,

o

Bezrobocie.

2. Problemy o wysokim poziomie natężenia. W tej grupie znalazły się:
o

Problemy zdrowotne,

o

Niski poziom edukacji.

Niezależnie od wartości wskaźników oddających skalę degradacji społecznej dla
poszczególnych grup problemów społecznych na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano również
przekroczenia pojedynczych wskaźników. Do tej grupy zaliczały się:
1. Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń MOPS z powodu ubóstwa na 1 tys.
mieszkańców,
2. Liczba osób w rodzinach otrzymujących świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na 1 tys.
mieszkańców,
3. Liczba przestępstw na 1 tys. mieszkańców,
4. Liczba wolontariuszy współpracujących z MCKiR na 1 tys. mieszkańców.
Wysoki poziom negatywnych zjawisk (120%‐150%) obliczono dla następujących wskaźników:
1. Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń MOPS na 1 tys. mieszkańców,
2. Liczba osób w rodzinach korzystających z dożywiania dzieci na 1 tys. mieszkańców,
3. Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń MOPS z powodu niepełnosprawności
na 1 tys. mieszkańców,
4. Liczba osób w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych na 1 tys. mieszkańców,
5. Liczba osób w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty na 1 tys. mieszkańców,
6. Średnie wyniki egzaminu w VI klasie szkoły podstawowej w %,
7. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w %.
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Tabela 2.3.1. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej na obszarze rewitalizacji w Raciążu.
Wskaźnik
znormalizowany

Wskaźnik
Zjawisko

Demografia

Nazwa wskaźnika

Obszar
rewitalizacji

Miasto
Raciąż

Obszar
rewitalizacji

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności

17,7

18,5

1,05

Udział osób sędziwych w ogóle ludności w wieku poprodukcyjnym

18,9

19,7

1,04

Wskaźnik syntetyczny problemów demograficznych

Ubóstwo

1,04

Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń MOPS na 1 tys.
mieszkańców

286,8

398,8

1,39

Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń MOPS z
powodu ubóstwa na 1 tys. mieszkańców

111,4

184,4

1,66

Liczba osób w rodzinach korzystających z dożywiania dzieci na 1 tys.
mieszkańców

97,0

144,1

1,48

Wskaźnik syntetyczny ubóstwa

Zdrowie

1,51

Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń MOPS z powodu
niepełnosprawności na 1 tys. mieszkańców

29,4

43,5

1,48

Liczba osób w rodzinach otrzymujących zasiłki pielęgnacyjne na 1 tys.
mieszkańców

66,3

79,0

1,19

Liczba osób w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych na 1 tys.
mieszkańców

14,6

17,6

1,21

Wskaźnik syntetyczny problemów zdrowotnych

Kryzys w
rodzinach

1,29

Liczba osób w rodzinach otrzymujących świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego na 1 tys. mieszkańców

41,2

65,2

1,58

Liczba osób w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty na 1 tys.
mieszkańców

27,1

36,1

1,33

Wskaźnik syntetyczny problemów rodzin
Bezpieczeństwo

Aktywność
publiczna

1,46

Liczba przestępstw na 1 tys. mieszkańców

22,3

38,4

1,72

Frekwencja w wyborach samorządowych 2014 w %

64,6

63,8

0,99

Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015 w %

44,1

43,3

0,98

Frekwencja w wyborach Prezydenta RP 2015 w %

43,5

42,7

0,98
0,98

Wskaźnik syntetyczny aktywności obywatelskiej

1,02

Kapitał
społeczny

Liczba wolontariuszy współpracujących z MCKiR na 1 tys.
mieszkańców

5,2

4,6

0,87

Bezrobocie

Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń MOPS z
powodu bezrobocia na 1 tys. mieszkańców

1,7

3,1

1,85

Średnie wyniki egzaminu w VI klasie szkoły podstawowej w %

39,7

37,0

0,93

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w %

56,3

48,8

Edukacja

Wskaźnik syntetyczny edukacji

0,87
0,90
1,11

Źródło: opracowanie własne.

Legenda:
Bardzo duże natężenie problemu
Duże natężenie problemu
Ponadprzeciętne natężenie problemu nieprzekraczające 120% wartości dla miasta
Natężenie problemu poniżej wartości dla miasta
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Powyższe profile zjawisk kryzysowych uzupełniono wnioskami płynącymi
z przeprowadzonych badań jakościowych (w tym wywiadów indywidualnych i grupowych),
w trakcie których zidentyfikowano takie negatywne zjawiska natury społecznej jak:
1. Brak poczucia bezpieczeństwa,
2. Bezrobocie,
3. Alkoholizm.
Wśród wymienionych przez respondentów problemów znalazły się również kwestie
starzenia się społeczeństwa. Dane ilościowe potwierdziły występowanie tego rodzaju problemu
jedynie w zachodniej części obszaru rewitalizacji.
Potencjały
Do potencjałów obszaru rewitalizacji, najczęściej wymienianych przez interesariuszy,
w trakcie badań jakościowych oraz wynikających z badań diagnostycznych należały:
1. Mieszkańcy – głównie młodzi ludzie,
2. Bogata, lecz zapomniana i niewykorzystywana dziś historia Raciąża.
Analiza wskaźnikowa obszaru pozwoliła określić uwarunkowania, które mogą korzystnie
wpływać na prowadzenie procesu rewitalizacji. Do takich należą:
a) Zbliżone do wartości referencyjnych poziomy wskaźników odnoszących się
do procesów starzenia się społeczeństwa. Względnie korzystna struktura
demograficzna ludności obszaru rewitalizacji pozwala na odpowiednio wczesne
podjęcie działań wyprzedzających w stosunku do negatywnych trendów
demograficznych.
b) Nieznacznie wyższa, w stosunku do poziomu referencyjnego, aktywność
obywatelska.
Potrzeby
W trakcie całego procesu partycypacji społecznej mieszkańcy mogli również wskazywać,
najważniejsze ich zdaniem potrzeby występujące na obszarze rewitalizacji. W grupie potrzeb
o charakterze społecznym znalazły się m.in.
a) Wsparcie młodzieży, w szczególności w przedziale wiekowym 15‐18 lat, która nie
ma co ze sobą zrobić w roku szkolnym po lekcjach,
b) Wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin.
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2.3.3. Sfera gospodarcza
Negatywne zjawiska
Kwestie związane ze zjawiskami gospodarczymi są jednymi z podstawowych elementów
towarzyszących rozwiązywaniu problemów społecznych. Analiza wskaźników z zakresu sfery
gospodarczej pozwoliła wyłonić klarowny obraz obszaru rewitalizacji. Obszar ten charakteryzuje
bardzo wysoki poziom przedsiębiorczości mierzonej liczbą firm zarejestrowanych w CEiDG
przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Na obszarze rewitalizacji koncentrowało się
144 spośród 413 podmiotów zarejestrowanych w CEiDG, co odpowiadało blisko 35% udziałowy
w ogóle tego rodzaju firm. Obszar rewitalizacji stanowi, w skali całego miasta główny obszar
koncentracji małej przedsiębiorczości w skali całego miasta.
W skali samego obszaru rewitalizacji najwięcej firm przypada na obszar bezpośrednio
przyległy do pl. Adama Mickiewicza. Wraz z ulicami odchodzącymi promieniście od niego takimi
jak: Płocka, Mławska, Kilińskiego i Parkowa, obszar ten decyduje o większości firm
na analizowanym obszarze (Rysunek 2.2.1).
W stosunku do badań delimitacyjnych, zakres analizowanych danych dotyczących sfery
gospodarczej poszerzono o liczbę firm zarejestrowanych i wyrejestrowanych z CEiDG w latach
2011‐2015. Obliczone wartości wyniosły odpowiednio 59 (miasto ‐ 175) i 35 firm (miasto – 104).
W obu przypadkach ich udziały w ogóle firm w poszczególnych kategoriach wyniosły ok. 34%.
Dynamikę procesów gospodarczych na obszarze rewitalizacji w analizowanym okresie czasu
należy zatem uznać za stabilną. Brak jest przesłanek do stwierdzenia negatywnych tendencji.
Wyraźna przewaga firm noworejestrowanych nad wyrejestrowywanymi sugeruje wręcz
występowanie na obszarze rewitalizacji korzystnych uwarunkowań w zakresie jego rozwoju
gospodarczego.
Tabela 2.3.2. Problemy gospodarcze na obszarze rewitalizacji w 2015 r.
Wskaźnik
znormalizowany

Wskaźnik
Zjawisko

Przedsiębiorczość

Kondycja
przedsiębiorstw

Nazwa wskaźnika

Liczba firm zarejestrowanych w CEiDG na 100 osób w wieku
produkcyjnym

Obszar
rewitalizacji

Miasto
Raciąż

Obszar
rewitalizacji

14,7

17,6

1,20

Liczba firm nowozarejestrowanych w CEiDG na 100 osób w wieku
produkcyjnym

6,2

7,2

1,16

Liczba firm w CEiDG, które wstrzymały działalność na 100 osób w wieku
produkcyjnym

3,7

4,3

1,16

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Raciążu.

W trakcie przeprowadzonych badań jakościowych respondenci wskazali następujące
problemy z zakresu zjawisk gospodarczych:
1. Brak ludzi do pracy, ludzie nie chcą tu pracować,
2. Dużo pustych lokali do wynajęcia,
3. Brak wsparcia lokalnych przedsiębiorców – lokalne sklepy często są zamykane z powodu
braku klientów.
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Potencjały
Duża liczba działających na obszarze rewitalizacji podmiotów gospodarczych stanowi
z punktu widzenia procesu rewitalizacji najważniejszy potencjał obszaru rewitalizacji. Jest to atut,
który może zostać wykorzystany przy rozwoju funkcji turystycznych obszaru, wskazanych jako
niewykorzystany potencjał obszaru rewitalizacji. Funkcje te można rozwijać w oparciu
o dziedzictwo materialno‐kulturowe, w tym jego historyczną wielokulturowość.
Potrzeby
Wśród najważniejszych potrzeb z zakresu sfery gospodarczej, które znalazły swoje
odzwierciedlenie w badaniach jakościowych znalazły się:
•

Brak niektórych działalności gastronomicznych, w tym np. kawiarni, klubokawiarni, baru,
ogródków letnich.

Rysunek 2.3.1. Rozmieszczenie firm zarejestrowanych w CEiDG na obszarze rewitalizacji w mieście Raciąż.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Raciążu, BDOT10K oraz EGiB.
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2.3.4. Sfera środowiskowa
Formy ochrony przyrody
Jedyną formą ochrony przyrody znajdującą się na obszarze rewitalizacji jest Nadwkrzański
Obszar Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on 5,7 ha w zachodniej części obszaru rewitalizacji,
co odpowiada 18,6% ogółu tego terenu. Poza nim brak jest innych form ochrony przyrody.
W bezpośrednim otoczeniu obszaru tj. ok. 100 m od granicy obszaru znajduje się natomiast
Zespół Przyrodniczo‐Krajobrazowy Półka‐Raciąż.

Rysunek 2.3.2. Formy ochrony przyrody na obszarze rewitalizacji miasta Raciąż oraz w jego bezpośrednim
otoczeniu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ, BDOT10K oraz EGiB.

Negatywne zjawiska
Do głównych elementów związanych z negatywnymi uwarunkowaniami środowiskowymi
obszaru rewitalizacji w Raciążu zaliczają się kwestie związane ze złym stanem aerosanitarnym.
Jest on pochodną szerokiego wykorzystania węgla kamiennego jako paliwa dla niskosprawnych
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indywidualnych palenisk. Problem ten był obecny również w przypadku budynków znajdujących
się w zasobie komunalnym.
Ze względu na brak szczegółowych danych z zakresu monitoringu powietrza w celu
przybliżenia problemów związanych z niską emisją przyjęto wskaźnik udziału budynków
komunalnych opalanych węglem kamiennym na obszarze rewitalizacji w stosunku do liczby takich
budynków ogółem na terenie miasta. Łącznie na analizowanym obszarze znajdowało się
18 spośród ogólnej liczby 35 tego rodzaju budynków w mieście. Analizowany wskaźnik wyniósł
więc 51%.
Stan powietrza
W trakcie badań jakościowych zwrócono uwagę na zły stan powietrza, w szczególności
w okresie zimowym. W przypadku części obszaru rewitalizacji występuje negatywne sprzężenie
zwrotne pomiędzy:
a) brakiem sieciowej infrastruktury ciepłowniczej,
b) złym stanem technicznym budynków, w tym ich niską efektywnością
energetyczną,
c) niskim poziomem dochodów ludności.
W rezultacie są to warunki sprzyjające nasilaniu problemu niskiej emisji np. poprzez
stosowanie paliw niskiej jakości, czy spalania substancji zabronionych (plastiki, śmieci i in.).
Tabela 2.3.3. Problemy środowiskowe na obszarze rewitalizacji
Wskaźnik
Zjawisko

Nazwa wskaźnika
Udział budynków komunalnych stosujących do ogrzewania węgiel
kamienny w %

Niska emisja

Obszar
rewitalizacji
51

Miasto
Raciąż
100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Raciążu.

Pozostałe zjawiska
Respondenci wskazali ponadto takie problemy środowiskowe jak:
•

Duże opłaty za wywóz śmieci,

•

Brak dotacji na piece gazowe,

•

Odory związane z funkcjonowaniem firm komercyjnych,

•

Niezadawalający stan rzeki,

•

Odory związane z użytkowaniem rolniczym gruntów na terenie miasta.

Potencjały
W sferze środowiskowej głównymi potencjałami do wykorzystania w procesie
rewitalizacji są obszary zieleni urządzonej (parki, skwery i in.) oraz nieurządzonej, w tym obszar
tzw. grodziska.
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Potrzeby
Brak stałych punktów monitoringu stanu powietrza na obszarze rewitalizacji będzie
ograniczać skuteczność podejmowanych w ramach programu rewitalizacji działań z zakresu
poprawy stanu powietrza. System ciągłego monitorowania stanu powietrza na obszarze
rewitalizacji pozwoliłoby na precyzyjne adresowanie planowanego wsparcia w tym zakresie oraz
rzetelną i opartą na faktach ewaluację wyników przeprowadzonej interwencji.
Niska jakość powietrza wpływa w zasadniczy sposób na poziom i jakość życia
mieszkańców obszaru zdegradowanego. Głównym kierunkiem podejmowanych działań powinno
być ograniczenie niskiej emisji poprzez:
a) Wsparcie wymiany istniejących indywidualnych palenisk piecowych na bardziej sprawne,
w szczególności pracujące w oparciu o gaz,
b) Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez podłączenie budynków wielorodzinnych
oraz jednorodzinnych na obszarze rewitalizacji.

Rysunek 2.3.3. Rozmieszczenie budynków komunalnych opalanych węglem na obszarze rewitalizacji miasta Raciąż.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Raciążu, BDOT10K oraz EGiB.
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2.3.5. Sfera przestrzenno‐funkcjonalna
Wyznacznikami kryzysu w grupie zjawisk o charakterze przestrzenno‐funkcjonalnym
są kwestie dostępności do różnego rodzaju podstawowej infrastruktury technicznej oraz jej stanu.
W przypadku niniejszej analizy badaniom poddano poziom obsługi poszczególnych jednostek
referencyjnych w zakresie dostępności do sieci wodno‐kanalizacyjnej.
Użytkowanie terenu
Obszar rewitalizacji miasta Raciąża obejmuje tereny w wysokim stopniu zurbanizowane.
Dominującym rodzajem użytkowania przestrzeni jest zabudowa o charakterze jednorodzinnym.
Innymi zauważalnymi typami użytkowania terenu obszaru rewitalizacji są:
•
•
•
•

Park miejski położony w północnej części obszaru rewitalizacji po obu stronach rzeki
Raciążnicy.
Zabudowa wielorodzinna, blokowa. Koncentruje się ona przede wszystkim w rejonie ulic
Kilińskiego/Konarskiego.
Obszaru trawiaste, w tym urządzone przestrzenie publiczne w ścisłym centrum miasta
(Plac Adama Mickiewicza, d. grodzisko i in.).
Pozostałe obszary zurbanizowane obejmujące m.in. obszary szkół, placówek kultury,
miejsc kultu religijnego i in.

Na obszarze rewitalizacji widoczne są również budynki: administracji publicznej (m.in.
Urząd Miasta), ochrony zdrowia oraz usługowe. Analizowany teren w zasadzie pozbawiony jest
funkcji przemysłowych.
Negatywne zjawiska
Sieć kanalizacyjna
Do oceny stanu technicznego infrastruktury technicznej na obszarze miasta posłużono się
obliczeniami dotyczącymi liczby budynków znajdujących się w obrębie aglomeracji wodno‐
kanalizacyjnej.
Poziom dekapitalizacji infrastruktury kanalizacyjnej jest bardzo dobrze widoczny
w przypadku całego obszaru rewitalizacji. Zastosowany wskaźnik osiągał w tym przypadku
wartości najwyższe w skali całego miasta.
Tabela 2.3.4. Problemy związane z infrastrukturą sieciową na obszarze rewitalizacji w 2016 r.
Wskaźnik
Zjawisko
Dostępność do
kanalizacji

Nazwa wskaźnika

Udział budynków na terenie aglomeracji wodno-.ściekowej

Obszar
rewitalizacji
20,0

Miasto
Raciąż
14,10

Wskaźnik
znormalizowany
1,42

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Raciążu.

Przestrzenie publiczne
W trakcie badań jakościowych wyraźnie zarysował się problem związany z niską
funkcjonalnością przestrzeni publicznych oraz brakiem ich dostosowania do obecnych wymogów
głównych ich użytkowników.
27

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RACIĄŻ NA LATA 2016‐2026

Rysunek 2.3.4. Miejski zasób mieszkaniowy na obszarze rewitalizacji miasta Raciąż.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDOT10K i in.

Potencjały
Do głównych atutów w sferze przestrzenno‐funkcjonalnej należą:
•

Obecność infrastruktury miejskiego ciepłownictwa sieciowego,

•

Dobra, lub bardzo dobra dostępność do większości rodzajów usług,

•

Obecność kluczowych przestrzeni publicznych (park miejski, pl. Adama Mickiewicza).
Potrzeby
Wśród głównych potrzeb na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano:

•

Konieczność modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej oraz jej uzupełnienia,
28
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•

Modernizacja i rekompozycja przestrzeni publicznych i półpublicznych,

•

Utworzenie nowych przestrzeni publicznych (grodzisko),

•

Rozwój infrastruktury ciepłowniczej.
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2.3.6. Sfera techniczna
Negatywne zjawiska
Dziedzictwo materialno‐kulturowe
Wśród całego szeregu negatywnych zjawisk występujących w tym rejonie miasta
w trakcie badań jakościowych w grupie zjawisk technicznych zidentyfikowano przede wszystkim
niezadawalający stan techniczny budynków zabytkowych, w tym łatwy do zidentyfikowania
wzrokowego stan elewacji, pokryć dachowych i in.
Objęcie znaczącej części budynków ochroną konserwatorską, przy jednoczesnym złym
stanie dużej części z nich, w tym w szczególności drewnianych, stanowi znaczącą barierę dla
rozwoju obszaru rewitalizacji.
Jako wskaźnik oddający skalę wyzwań stojących przed procesami rewitalizacji Raciąża
przyjęto udział obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków lub GEZ do ogółu tak
zdefiniowanego zasobu. Łącznie na obszarze rewitalizacji znajdowała się większość, bo 77 z 141
obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską. Stanowiło to ~55% ogółu zasobu
zabytkowego w mieście.
Zasób komunalny
Duża koncentracja zasobu komunalnego w obszarze rewitalizacji, ze względu na zły stan
techniczny budynków oraz standard wyposażenia ich w infrastrukturę techniczną stanowi duże
wyzwanie z punktu widzenia planowanej interwencji.
Obszar rewitalizacji koncentrował gros miejskiego zasobu mieszkaniowego. Składały się
nań:
•

Większość, bo 17 z łącznej liczby 30 lokali socjalnych (56,7%),

•

Zdecydowana większość lokali komunalnych tj. 73 z ogólnej liczby 102 (71,6%).

•

Większość z ogółu powierzchni mieszkalnej tj. 2,7 tys. m2 z ogólnej powierzchni
4,4 tys. m2 (63%).

Tabela 2.3.5. Negatywne zjawiska w sferze technicznej na obszarze rewitalizacji w Raciążu.
Zjawisko
Dziedzictwo materialno-kulturowe

Zasób komunalny

Nazwa wskaźnika
Udział zabytków nieruchomych w ogóle ich liczby w %

Wskaźnik
Miasto
Obszar
Raciąż rewitalizacji
100,0
54,6

Udział w liczbie lokali socjalnych ogółem w %

100,0

56,7

Udział w liczbie lokali komunalnych ogółem w %

100,0

71,6

Udział w powierzchni lokali w zasobie komunalnym ogółem w %

100,0

63,0

Udział w liczbie lokali w zasobie komunalnym4 ogółem w %

100,0

68,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Raciążu.

4

Razem lokale socjalne i komunalne.
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Potencjały
Dziedzictwo materialno‐kulturowe
Ważnym potencjałem związanym z wyznaczonym obszarem rewitalizacji są kwestie
związane z dziedzictwem kulturowo‐materialnym. Obszar rewitalizacji, z punktu widzenia liczby
zabytków obejmuje gros zasobu zabytkowego miasta, w tym m.in.
•

Zabytkowy układ urbanistyczny,

•

Pozostałości przedlokacyjnego układu przestrzennego – grodziska,

•

Zespoły drewnianych budynków małomiejskich tworzących wartościowe
kompleksy przestrzenne,

•

Obiekty świadczące o wielokulturowej historii miasta (m.in. budynek d. synagogi),

•

Zabytkowe układy zieleni miejskiej pochodzące z XX‐lecia międzywojennego (Park
Miejski, skwer przy pl. Adama Mickiewicza).

Tak duża koncentracja tak licznych i cennych obiektów dziedzictwa materialno
kulturowego na obszarze rewitalizacji stanowi bez wątpienia potencjał, którego wykorzystanie
może być ważnym elementem procesów rewitalizacji.
Zasób komunalny
Koncentracja na obszarze rewitalizacji zasobu komunalnego, w szczególności
o charakterze mieszkaniowym stwarza dużą szansę na zaprogramowanie procesu rewitalizacji
jako kompleksowej i realnej zmiany obejmującej nie tylko kwestie społeczne. Do kwestii
kluczowych, bez których uwzględniania nie będzie można mówić o kompleksowości
zaplanowanego wsparcia należy bez wątpienia poprawa warunków mieszkaniowych,
w szczególności znajdujących się w zasobie miejskim. W przypadku obszaru rewitalizacji obejmuje
on zarówno gros lokali socjalnych, jak i komunalnych.
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Rysunek 2.3.5. Miejski zasób mieszkaniowy na obszarze rewitalizacji miasta Raciąż.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SUiKZP i in.
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3. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest heurystyczną techniką porządkowania informacji, która umożliwia
wskazanie słabych oraz mocnych stron obszaru rewitalizacji oraz szans i zagrożeń, które mogą
wpływać na ich potencjalny przebieg zaplanowanej interwencji. Metoda ta pełni rolę
syntetyzującą szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji. Została ona przeprowadzona w oparciu
o wnioski z przeprowadzonych badań jakościowych oraz analiz przestrzennych i wskaźnikowych
obszaru rewitalizacji.
Tabela 3.1.1. Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji w Raciążu.
Silne strony
Względnie korzystna struktura demograficzna obszaru – wyraźnie
zarysowane procesy starzenia się ludności zarysowane jedynie
w zachodniej części obszaru
Wielowiekowe i wielokulturowe dziedzictwo materialne i niematerialne
miasta koncentrujące się w większości na obszarze rewitalizacji
Koncentracja aktywności gospodarczej (mikroprzedsiębiorstw) na
obszarze rewitalizacji
Obecność obszarów możliwych do zagospodarowania w kierunku
przestrzeni publicznych lub rekompozycji (grodzisko)
Prężnie działające instytucje sportowe w otoczeniu obszaru
Lokalizacja na obszarze szeregu instytucji publicznych (m.in. Urząd
Miejski, MCKiR i in.)
Lokalizacja na obszarze szeregu placówek infrastruktury społecznej
(Szkoła społeczna, Liceum ogólnokształcące i in.)

Słabe strony
Wysoki poziom degradacji społecznej (kryzys w 5 z 9 grup problemów)
Obecność stanów kryzysowych we wszystkich sferach za wyjątkiem
gospodarczej
Niski poziom aktywności społecznej i obywatelskiej.
Zły stan techniczny obiektów zabytkowych, w szczególności drewnianych
Niezadawalający standard znaczącej części zasobu mieszkaniowego na
obszarze rewitalizacji
Niewykorzystany potencjał turystyczny
Niska funkcjonalność przestrzeni publicznych i półpublicznych
Niski poziom w hierarchii osadniczej – koncentracja wielu funkcji
ponadlokalnych w siedzibie powiatu - Płońsku

Korzystny układ komunikacyjny – ponadlokalny ruch tranzytowy
wyprowadzony poza obszar centrum miasta
Szanse

Zagrożenia

Stabilna pozycja gospodarcza miasta jako lokalnego ośrodka
obsługującego obszar wysokotowarowego rolnictwa

Konflikt pomiędzy samorządem gminnym a samorządem szczebla
powiatowego

Zmiana paradygmatów polityki przestrzennej kraju i wynikające z tego
szanse dla rozwoju małych i średnich ośrodków miejskich

Wyprowadzanie lub marginalizacja instytucji ponadlokalnych w wyniku
zmian na szczeblu krajowym np. w zakresie służby zdrowia, sądownictwa
i in.

Silnie rozwinięte funkcje przemysłowe generujące względnie wysokie
efekty mnożnikowe
Względna bliskość Warszawy – najważniejszego ośrodka miejskiego
w kraju

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań jakościowych i in.
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4. Powiązania Programu z dokumentami strategicznymi miasta
Głównymi dokumentami strategicznymi miasta, których zgodność zapisów z programem
rewitalizacji zbadano były:
1. Strategia Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016‐2026
Strategia rozwoju miasta, jako dokument strategiczny wskazuje ogólne, pożądane
dla rozwoju miasta cele. Planowana rewitalizacja wpisuje się w 100 % w zapisane
w Strategii cele/kierunki działań. Realizacja celów: „Poprawa warunków życia
mieszkańców”, „Zwiększenie konkurencyjności potencjału kwalifikacyjnego
zasobów ludzkich”, „Pozyskanie inwestorów głównie z zewnątrz jak też ożywienie
inwestycji przez kapitał lokalny – wzrost przedsiębiorczości oraz poprawa
zdolności adaptacyjnych i konkurencyjności małych i średnich firm.” oraz
„Zapewnienie właściwych kierunków rozwoju kultury” przyczyni się bezpośrednio
do poprawy jakości i poziomu życia na obszarach zdegradowanych. Również
„Poprawa jakości środowiska przyrodniczego” wpłynie pozytywnie, choć
pośrednio, na mieszkańców obszaru.
Cele działań rewitalizacyjnych zapisanych w GPR w dużym stopniu wpisują się
zatem w cele działań zarysowanych w strategii rozwoju miasta. Działania
rewitalizacyjne obejmują zarówno pięć wyznaczonych celów strategicznych, jak
również wpisują się łącznie w ponad połowę zdefiniowanych kierunków
działań/celów operacyjnych (19 z 29). Stopień powiązań pomiędzy oboma
dokumentami można uznać za bardzo wysoki.
2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Raciąż na lata 2012‐
2020
Charakter procesów rewitalizacyjnych sprawia, że Program Rewitalizacji
zazwyczaj najwyższy stopień powiązań wykazuje ze strategią rozwiązywania
problemów społecznych. Nie inaczej jest w Raciążu. Cele programu rewitalizacji
w całości pokrywają się z celami operacyjnymi wyznaczonymi w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Raciąż na lata 2012‐2020.
Również na niższym poziomie celów szczegółowych/kierunków działań stopień
ten należy uznać za wysoki. Aż 28 z ogólnej liczby 32 zapisanych w strategii celów
szczegółowych wpisuje się w działania rewitalizacyjne.
3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Raciąż.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest
dokumentem nawiązującym do zaplanowanych działań rewitalizacyjnych, choć
wyraźnie w najniższym stopniu. Cele i działania rewitalizacyjne znajdujące się
w niniejszym programie nawiązują do 3 spośród 7 celów SUiKZP. Są nimi:
•

Jednoczesna rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i technicznej wraz
z realizacją inwestycji z zakresu mieszkalnictwa, usług i produkcji,

•

Rehabilitacja zabytkowego centrum miasta, zwłaszcza małomiejskiej
zabudowy drewnianej,

•

Stworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju infrastruktury służącej
uprawianiu sportu i turystyki dla mieszkańców i przyjezdnych, m. in.
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poprzez urządzenie terenu rekreacyjnego na obszarze zabytkowego
grodziska, budowę basenu przy zespole szkół.
Kierunki działań zaplanowane w GPR znajdują swoje odzwierciedlenie w ponad
1/4 z ogólnej liczby kierunków SUiKZP (7 z 26). Można więc uznać, że SUiKZP jest
dokumentem strategicznym, w który cele działań rewitalizacyjnych wpisują się
w stopniu umiarkowanym a ich powiązanie jest na poziomie średnim.
Tabela 4.1.1. Gminny Program Rewitalizacji a pozostałe dokumenty strategiczne miasta – podsumowanie.
Strategia rozwiązywania
problemów społecznych

Strategia Rozwoju Miasta
L.p.

Poziom celów
Ogółem

Rewitalizacja

Ogółem

Rewitalizacja

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
Ogółem

Rewitalizacja

Liczba

Liczba

Udział [%]

Liczba

Liczba

Udział [%]

Liczba

Liczba

1.

Cel główny

1

1

100

1

1

100

-

-

Udział [%]
-

2.

Cele strategiczne/
operacyjne

5

5

100

4

4

100

7

3

42,9

3.

Cele operacyjne/
szczegółowe

29

19

66

32

28

87,5

26

7

26,9

Źródło: opracowanie własne
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5. Wizja i cele działań rewitalizacyjnych
5.1. Wizja programu rewitalizacji
Podstawą do podjęcia skutecznych działań rewitalizacyjnych jest określenie stanu, który
będzie w przyszłości stanowił punkt docelowy programowanego wsparcia. Ustawa o rewitalizacji
określa ten planowany efekt rewitalizacji jako wizję programu rewitalizacji. Wizja programu
rewitalizacji powinna zatem zawierać wszystkie planowane kierunki przekształceń terenów
zdegradowanych. Planowany efekt działań rewitalizacyjnych jest efektem procesu partycypacji
społecznej, która była elementem opracowywania Programu. W szczególności, zagadnienia
związane z wizją GPR były przedmiotem prac na warsztatach przyszłościowych przeprowadzonych
w dniach 2‐3 czerwca 2017 r. Na podstawie wyników tego spotkania, jak również biorąc pod
uwagę efekty przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych Wizję obszaru rewitalizacji
w Raciążu w roku 2026 sformułowano następująco:
Raciąż – miasto bezpieczne, przyjazne dla mieszkańców, inwestorów i gości. Raciąż miasto
z perspektywami. Warto tu być i żyć.
Centrum Raciąża w 2026 r. będzie miejscem tętniącym życiem, atrakcyjnym
do zamieszkania, bogatym w kulturę, w którym chce się żyć i działać.
Dalszy rozwój gospodarczy miasta, jak również działania podjęte w sferze społecznej
wspierające integrację osób zagrożonych wykluczeniem obniżą natężenie problemów społecznych
w tym m.in. ubóstwa, bezrobocia, uzależnienia od pomocy społecznej, problemów rodzin,
przestępczości.
Zabudowa mieszkaniowa obszaru zostanie poddana przekształceniom w wyniku czego
odpowiadać będzie współczesnym standardom. Budynki będą wyposażone w ciepło sieciowe
i bezawaryjną kanalizację.
Przestrzenie publiczne w centrum miasta będą tworzyły spójną całość jako funkcjonalnie
i nowocześnie urządzone przestrzenie łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych
uwzględniające potrzeby wszystkich grup użytkowników, w tym m.in. mieszkańców, turystów i in.
Dzięki uspokojeniu ruchu samochodowego staną się one bezpieczne i przyjazne pieszym.
Zrównoważone i zgodne z zasadami zachowania dziedzictwa kulturowego
zagospodarowanie terenu grodziska będzie uzupełnieniem zarówno systemu przestrzeni
publicznych w mieście, jak i atrakcyjnej trasy turystycznej prezentującej mieszkańcom oraz
turystom najważniejsze zabytki Raciąża.
Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych
(podwórka, przestrzenie międzyblokowe) przy udziale mieszkańców pobudzi ich aktywność
i sprawi, że chętniej będą oni się integrować zarówno ze sobą jak i z innymi mieszkańcami miasta.
Centrum miasta będzie przepełniał gwar rozmów, zapach parzonej kawy i świeżych
wypieków.
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5.2. Cele działań rewitalizacyjnych
Cele działań rewitalizacyjnych zostały opracowane na podstawie części diagnostycznej
służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego na terenie miasta oraz szczegółowej analizy
przyczyn degradacji przeprowadzonej dla obszaru zdegradowanego. Analizy te uzupełniono
o szereg bezpośrednich wywiadów przeprowadzonych wśród lokalnych instytucji działających
w sferze społecznej zarówno na obszarze zdegradowanym, jak i poza nim. W rezultacie tak
przeprowadzonego postępowania możliwe stało się dość szczegółowe opracowanie zarówno
celów programu, jak również w niektórych przypadkach nawet pomysłów na konkretne działania
(przedsięwzięcia) w obrębie programu.
Dla zapewnienia należytej klarowności przekazu cele programu przedstawiono w podziale
na trzy podstawowe rodzaje odpowiadające poszczególnym poziomom szczegółowości. Składają
się na nie:
1. Cel główny programu.
2. Cele strategiczne.
3. Kierunki działań.
Celem głównym programu jest:
Aktywni mieszkańcy i funkcjonalna przestrzeń do życia.
5.2.1. Cele strategiczne i kierunki działań.
Na poziomie strategicznym wyróżniono następujące cele:
Cele strategiczne:
Cel strategiczny 1. Zwiększenie spójności społecznej poprzez wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację i rozwój
infrastruktury.

37

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RACIĄŻ NA LATA 2016‐2026

38
Rysunek 5.2.1. Cel główny oraz cele strategiczne GPR.
Źródło: opracowanie własne.
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Na poziomie operacyjnym wyróżniono następujące kierunki działań:
Cel strategiczny 1. Zwiększenie spójności społecznej poprzez wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
1.1. Wsparcie osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych.
1.2. Aktywizacja przez sport i rekreację.
1.3. Wsparcie rodzin wieloproblemowych.
1.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa.
1.5. Wychodzenie z ubóstwa poprzez aktywizację zawodową.
1.6. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży poprzez podnoszenie kompetencji.
1.7. Promocja postaw obywatelskich poprzez rozwijanie wolontariatu.

Rysunek 5.2.2. Cele strategiczny 1 oraz kierunki działań.
Źródło: opracowanie własne.
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Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację i rozwój
infrastruktury.
2.1. Modernizacja i rozwój infrastruktury sieciowej.
2.2. Modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych przestrzeni publicznych i półpublicznych.
2.3. Poprawa stanu aerosanitarnego.
2.4. Modernizacja zasobu mieszkaniowego.
2.5. Wykorzystanie dziedzictwa kulturalno‐materialnego na potrzeby społeczne i gospodarcze.

Rysunek 5.2.3. Cel strategiczny 2 oraz kierunki działań.
Źródło: opracowanie własne.

40

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RACIĄŻ NA LATA 2016‐2026

6. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Opis przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż składa się
z dwóch zasadniczych części:
1. Pierwszą stanowi lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz
z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie
podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość,
prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów
rewitalizacji5.
2. Drugą, charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
realizujących kierunki działań6, opisane w części programu dotyczącej celów i kierunków
działań.

6.1 Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmuje następujące pozycje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

5
6

Poprawa użyteczności i estetyki przestrzeni miejskich.
Boisko wielofunkcyjne wraz z odnową placu apelowego przy Miejskim Zespole Szkół.
Szkoła Dobrego Rodzica.
Spacery tematyczne z przewodnikiem oraz organizacja plenerów malarskich.
Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu w celu nadania mu funkcji kulturalno‐społecznej.
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w centrum miasta.
Zachować dziedzictwo naszych przodków ‐ edukacja kulturowa w teorii i praktyce.
Adaptacja obiektu po PGKiM na potrzeby budownictwa socjalnego i komunalnego.
Modernizacja Parku Miejskiego i Skwerów na terenie miasta.
Zintegrowany program poprawy bezpieczeństwa.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Raciąż.
Stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom w centrum miasta ‐ Plac A. Mickiewicza.
Organizacja spotkań i szkoleń dla osób uzależnionych z terenu miasta.
Renowacja Kościoła w Raciążu.
Rewitalizacja kulturalna Miasta przez imprezy plenerowe.
Wykonanie sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków.
Modernizacja pomieszczeń szkolnych: świetlicy, stołówki, biblioteki, gabinetu pielęgniarki, sal
lekcyjnych, łazienek szkolnych.
Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej w Raciążu.

Art. 15. ust.1. pkt. 5a Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji.
Art. 15. ust.1. pkt. 5b Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji.
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Przedsięwzięcie nr 1
1. Nazwa / tytuł projektu

Poprawa użyteczności i estetyki przestrzeni miejskich

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Nie

4. Lokalizacja projektu na terenie
wyznaczonego obszaru do rewitalizacji

Gmina Miasto Raciąż

5. Przewidywany okres realizacji projektu

2019‐2020

6. Sfera projektu

Społeczna
Techniczna
Przestrzenno‐funkcjonalna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Poprawa użyteczności i estetyki przestrzeni miejskich
Integracja mieszkańców

8. Koncepcja projektu, zakres działań

W trakcie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano zarówno
braki w zakresie urządzonych przestrzeni publicznych
i półpublicznych, jak również niską ich jakość i niedostosowanie
do
aktualnych
potrzeb
mieszkańców.
Realizowane
przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny dotyczyć zarówno
przestrzeni o znaczeniu ponadlokalnym, jak również lokalnym,
wykorzystywanych prawie wyłącznie przez mieszkańców ich
bezpośredniego otoczenia. Przykładowymi działaniami, które
mieszczą się w tego rodzaju przedsięwzięciach są:
a)

modernizacja istniejących przestrzeni publicznych

b)

rekompozycja istniejących przestrzeni publicznych

c)

utworzenie nowych przestrzeni publicznych.

Przedsięwzięciom związanym z przestrzeniami publicznymi
powinny towarzyszyć działania aktywizacyjne skierowane
do mieszkańców obszaru rewitalizacji o szerokim profilu od
kulturalnych, przez sportowo‐rekreacyjne, edukacyjne, czy
integracyjne.
9. Szacunkowy koszt projektu

5 000 000,00 zł

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Rezultaty:
‐Liczba osób korzystająca z danego projektu na rok,
‐Liczba nowoutworzonych etatów pracy,
‐Liczba organizowanych spotkań, imprez
Monitoring będą prowadzili pracownicy Urzędu Miasta zgodnie
z zakresami obowiązków. Uzyskanie wskaźników produktu
mierzone będą na podstawie protokołów odbioru robót.
Natomiast wskaźniki rezultatów mierzone będą na podstawie
danych uzyskanych po zakończeniu realizacji projektu.

Przedsięwzięcie nr 2
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1. Nazwa / tytuł projektu

Boisko wielofunkcyjne wraz z odnową placu apelowego przy
Miejskim Zespole Szkół

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż i Miejski Zespół Szkół

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Tak, z MZS

4. Lokalizacja projektu na terenie
wyznaczonego obszaru do rewitalizacji

Miasto Raciąż, ul. Kilińskiego

5. Przewidywany okres realizacji projektu

2018‐2020

6. Sfera projektu

Sfera społeczna
Przestrzenno‐funkcjonalna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczności objętej
terenem zdegradowanym pod kątem sprawności fizycznej.
Projekt ma na celu kreowanie zdrowego stylu życia poprzez
aktywność ruchową oraz edukacją, kształtowanie zdrowych
nawyków, propagowanie życia bez uzależnień od alkoholu,
narkotyków, gier komputerowych.
Dorastająca młodzież narażona jest na wiele niebezpieczeństw
związanymi z uzależnieniami. Nie wystarczająca infrastruktura
sportowa dostępna nieodpłatnie dla młodzieży powoduje, że
młodzi ludzie nie mają jak zagospodarować czasu wolnego.
Stwarza to zagrożenie spędzania czasu w domu przed
telewizorem lub komputerem albo z rówieśnikami „zabijając
czas pod blokiem". Osoby niepełnosprawne potrzebują zajęć
sportowych do pełnej integracji ze społeczeństwem. Sport uczy
samodyscypliny, kształtuje charakter, wpływa pozytywnie na
rozwój fizyczny człowieka

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Projekt zakłada budowę:
‐ boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 30 m × 62 m
(pole gry 26 m × 56 m) z bramkami
‐ boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 m × 32,1 m (pole
gry 15,1 m × 28,1m) z przeznaczeniem do gry w piłkę koszykową
i piłkę siatkową (z koszami do koszykówki oraz ze słupkami
demontowanymi do piłki siatkowej)
‐rozbiegu do skoku w dal o powierzchni 37,5 m² (długość
rozbiegu 30 m, szerokość 1,25 m)
‐ bieżni o długości 100 metrów czteroma torami
‐ pomieszczeń sanitarnych z szatnią.
W ramach projektu powstanie również przyszkolna drużyna
piłkarska, która ćwiczyć będzie pod okiem trenera na
odnowionym boisku.
Dodatkowo przewidziano aktywizację okolicznych mieszkańców
poprzez udostępnienie im boisk wraz z animatorami/trenerami
jako weekendowe ośrodki animacji sportu. Uzupełnieniem
byłyby również lekcje zumby na świeżym powietrzu – oferta
skierowana do różnych grup wiekowych.
Przebudowa placu apelowego (wzór kostki odzwierciedlający
miasteczko ruchu drogowego). Na placu apelowym
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odzwierciedlającym miasteczko ruchu drogowego uczniowie
poznawać będą zasady poruszania się rowerem po drogach,
opanowywać technikę jazdy na rowerze oraz przygotowywać się
do zdania egzaminów na kartę rowerową. Plac apelowy
udostępniony zostanie wszystkim mieszkańcom. Dodatkowo
będzie służyć do integracji mieszkańców poprzez organizację
pikniku wiosennego połączonego z corocznie obchodzonymi
Dniami Rodziny (maj) lub Dniem Dziecka (czerwiec) oraz pikniku
jesiennego połączonego z obchodami dnia patrona szkoły
(październik‐listopad).
9. Szacunkowy koszt projektu

500 000,00 zł

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Liczba wyremontowanych obiektów infrastruktury sportowej ‐ 1
Liczba osób, które skorzystały z infrastruktury sportowej w ciągu
roku ‐ 1000 os.
Liczba osób, które skorzysta/y z programów profilaktycznych
w ciągu roku ‐ 1000 os

Przedsięwzięcie nr 3
1. Nazwa / tytuł projektu

Szkoła Dobrego Rodzica

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Tak ‐ Placówki oświatowe, MOPS

4. Lokalizacja projektu na terenie
wyznaczonego obszaru do rewitalizacji

Miasto Raciąż

5. Przewidywany okres realizacji projektu

2020‐2022

6. Sfera projektu

Społeczna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu
8. Koncepcja projektu, zakres działań

Kompleksowa edukacja rodziców jak być dobrym rodzicem
Projekt jest przeznaczony dla rodziców (opiekunów), którzy
wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze,
zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości
czy zachowaniami opozycyjno–buntowniczymi. Celem zajęć
będzie zdobycie praktycznych umiejętności komunikacji
z dzieckiem, rozwiązywania konfliktów i mądrego stawiania
granic. Rodzice dowiedzą się także jak aktywnie wzmacniać
dziecko w rozwoju oraz poszerzą swoją wiedzę na temat
współczesnych zagrożeń takich jak alkoholizm, narkomania.
Zasięg: całe miasto ze szczególnym uwzględnieniem obszaru
zdegradowanego.

9. Szacunkowy koszt projektu

30 000,00 zł/ rocznie
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10 Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Poprawa poziomu edukacji dzieci z rodzin wieloproblemowych.
Wzrost świadomości rodzicielskiej w rodzinach zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Zapobieganie i profilaktyka uzależnieniom wśród dzieci
i dorosłych.

Przedsięwzięcie nr 4
1. Nazwa / tytuł projektu

Spacery tematyczne
plenerów malarskich

z

przewodnikiem

oraz

organizacja

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Tak, MCKSiR

4. Lokalizacja projektu
na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji

Gmina Miasto Raciąż

5. Przewidywany okres realizacji projektu

2018‐2024

6. Sfera projektu

Społeczna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Celem projektu jest popularyzacja historii Raciąża. Również

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Projekt zakłada organizację cyklu bezpłatnych, miejskich
spacerów tematycznych z przewodnikiem. Spacery skierowane
będą zarówno do mieszkańców miasta, ale i gminy Raciąż w tym
szczególnie rodzin z dziećmi. Projekt ma na celu przekazanie
i utrwalenie istotnej, cennej wiedzy przyrodniczej, historycznej
oraz zainspirują najmłodsze pokolenie do codziennych,
kreatywnych aktywności związanych z historią Miasta. W trakcie
spacerów przewiduje się:
Wejścia do ważnych miejsc, atrakcji.
Przedstawienie postaci z historii, spotkania z ważnymi osobami,
przyrodnikami, podróżnikami, autorami książek.
Zagadki oraz niespodzianki dla dzieci.
W trakcie roku kalendarzowego zaplanowano ok. 12 spacerów.
Liczba uczestników spaceru ‐ max. 20 osób.
Zbiórka uczestników przed Urzędem Miasta Raciąż.
Prowadzenie
przewodnicy
i ekspertów.

‐ spacery poprowadzą wykwalifikowani
turystyczni wspierani przez pasjonatów

Projekt zakłada również wypracowanie podczas warsztatów
w grupie min. 12 os. oferty edukacyjnej (ścieżki tematyczne,
storytelling, gra miejska etc.) służącej promowaniu miasta.
Wypracowana zostanie koncepcja gry miejskiej, grupa pod
okiem ekspertów opracuje fabułę gry, jej zasady i weźmie udział
w promocji wydarzenia.
Projekt zakłada również przeprowadzenie pleneru malarskiego,
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gdzie artyści będą mogli malować obrazy przedstawiające
miasto. Na zakończenie projektu będzie wystawa, na której
mieszkańcy miasta będą mogli zobaczyć wszystkie prace.
Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie gry miejskiej,
w której udział wezmą mieszkańcy Raciąża i turyści ok. 50 osób
9. Szacunkowy koszt projektu

13 000

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Aktywizacja społeczno kulturalna
Wzmacnianie tożsamości lokalnej

Przedsięwzięcie nr 5
1. Nazwa / tytuł projektu

Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
w celu nadania mu funkcji kulturalno‐społecznej

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż, MCKSiR

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Tak, MCKSiR

4. Lokalizacja projektu
na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji

Raciąż, ul Parkowa

5. Przewidywany okres realizacji projektu

2018‐2020

6. Sfera projektu

Społeczna
Techniczna
Przestrzenno‐funkcjonalna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Nadanie funkcji kulturalno‐społecznej terenu wokół MCKSiR
Aktywizacja osób starszych
Integracja społeczna

8. Koncepcja projektu, zakres działań

MCKSiR to miejsce żywe i lubiane przez mieszkańców. Bogata
oferta kulturalna znajduje uznanie wśród wielu hajnowian.
Teren wokół Domu Kultury jest jednak przestrzenią
niewykorzystaną, choć posiadającą wielki potencjał. W ramach
tego przedsięwzięcia zakłada się wykonanie:
projektu zagospodarowania i podział działki,
wyrównania (niwelacji) terenu,
ułożenia kostki brukowej (alejki, parking),
nasadzenia zieleni,
budowę wiat,
zakup ławek, koszy, urządzeń dla dzieci,
zorganizowanie strefy zabaw dla dzieci oraz przebywania dla
młodzieży.
Powstanie
nowa
przestrzeń
publiczna
zachęcająca
do wspólnego spędzania czasu społeczności lokalnej, miejsce
w którym MCKSiR będzie organizować czas wolny dla osób
wykluczonych społecznie.
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9. Szacunkowy koszt projektu

450 000,00

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu
Aktywizacja społeczna i
wykluczeniem społecznym

kulturalna

osób

zagrożonych

przestrzeni

publicznych

Poprawa jakości życia
Poprawa jakości usług publicznych
Poprawa jakości przestrzeni publicznych

Przedsięwzięcie nr 6
1. Nazwa / tytuł projektu

Kompleksowe zagospodarowanie
w centrum miasta

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

jednostki organizacyjne Miasta Raciąż (np. MCKSiR, szkoły,
przedszkola), organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy

4. Lokalizacja projektu
na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji

Miasto Raciąż, centrum

5. Przewidywany okres realizacji projektu

2019‐2022

6. Sfera projektu

Przestrzenno –funkcjonalna
Społeczna
Środowiskowa

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenów zieleni
miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne
i biologiczne.
Przyczyny interwencji:
‐ niedostateczna ilość obszarów zielonych dostępnych
i przystosowanych do potrzeb mieszkańców miasta,
‐
brak
odpowiedniego
zaplecza
infrastrukturalnego
do odpoczynku
‐ hałas komunikacyjny (drogowy) spowodowany dużym
natężeniem ruchu w mieście,
‐ brak ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku,
‐ zdegradowana zieleń miejska – degradacja funkcjonalna,
‐ brak wystarczającego wyposażenia terenów zieleni w ciągi
komunikacyjne, powodujące niszczenie istniejących trawników,
‐nieprzystosowanie terenów do potrzeb mieszkańców, co wiąże
się z ograniczonym ich użytkowaniem,
‐ uzależnienia, problemy społeczne, bezrobocie,
‐ zły stan techniczny istniejących nawierzchni na niektórych
obszarach zieleni,
‐ brak ścieżek tematycznych podkreślających walory
przyrodnicze terenów zieleni w mieście,
‐ niedostateczne działania zmierzające do podniesienia
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.
‐ zły stan budynków w centrum miasta
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Realizacja zadania stanowi odpowiedź na wyżej wymienione
problemy.
8. Koncepcja projektu, zakres działań

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych
w centrum miasta. Projekt przewiduje budowę placu zabaw oraz
siłowni zewnętrznej. Dodatkowo, planowane jest społeczne
odnawianie klatek, budynków gospodarczych i wspólne
nasadzenia zieleni. Działania animacyjne z mieszkańcami
budujące lokalną tożsamość oraz promocję postaw
obywatelskich.
Siłownia pod chmurką ‐ fitness park – wykorzystanie
niezagospodarowanego terenu i przystosowanie go do potrzeb
mieszkańców. Byłoby to wielofunkcyjne miejsce rekreacji,
miejsce spotkań, miejsce nawiązywania nowych znajomości
i utrwalania kontaktów. Poprawienie stylu życia (pobyt
na świeżym powietrzu), zmotywowanie do przejścia na zdrowszy
tryb życia, pozytywny wpływ na zdrowie i układ krążenia,
wzmocnienie kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej.

9. Szacunkowy koszt projektu

250 000,00

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców w tym dzieci
i młodzieży oraz osób starszych.
Poprawa jakości przestrzeni publicznych.
Aktywizacja postaw obywatelskich wśród mieszkańców.

Przedsięwzięcie nr 7
1. Nazwa / tytuł projektu

Zachować dziedzictwo naszych przodków – edukacja kulturowa
w teorii i praktyce

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Tak – MZS, MCKSiR

4. Lokalizacja projektu
na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji

Gmina Miasto Raciąż

5. Przewidywany okres realizacji projektu

2019‐2020

6. Sfera projektu

Społeczna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Celem projektu jest stworzenie młodemu pokoleniu warunków
umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz historii.

8. Koncepcja projektu, zakres działań

W pierwszym etapie działań, oprócz wykonania projektu
modernizacji budynku, zostaną powołane nowe formy pracy
z młodzieżą poprzez organizację:
specjalistycznych pracowni rękodzieła ludowego (np. z nauką
haftu krzyżykowego, tkactwa, wikliniarstwa, robienia
tradycyjnych ozdób, garncarstwa);
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galerii różnorodnych prac uczniów;
warsztatów
literackich,
fotograficznych i filmowych;

aktorskich,

dziennikarskich,

choinki dla dzieci młodszych, z różnych szkół powiatu,
prowadzone przez młodzież licealną;
izby regionalnej (mini‐muzeum) z eksponatami zebranymi przez
uczniów,
zespołu muzyczno – tanecznego;
świetlicy szkolnej dla dzieci i młodzieży;
ekologicznego placu zabaw dla dzieci.
Kolejnym etapem będzie rewitalizacja ruin Grodu, znajdującego
się na ul. Wolości. Wizualizacja grodu oraz przypomnienie
mieszkańcom o swojej historii.
9. Szacunkowy koszt projektu

5 000 000,00 zł

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Poszerzenie wiedzy uczniów o duchowej i materialnej kulturze
narodu białoruskiego.
Pogłębienie umiejętności praktycznego
językiem białoruskim i miejscową gwarą.

posługiwania

się

Rozwijanie zdolności i umiejętności.
Polepszenie warunków nauki i pracy.
Utworzenie nowych miejsc pracy.
Integracja mieszkańców miasta.
Stworzenie ciągu edukacyjnego nauki języka białoruskiego dla
wszystkich uczniów ‐ od pierwszej klasy szkoły podstawowej
do ukończenia liceum.
Rezultaty materialne:
Modernizacja budynku dydaktycznego
Sala konferencyjno‐widowiskowa
Plac zabaw dla dzieci

Przedsięwzięcie nr 8
1. Nazwa / tytuł projektu

Adaptacja obiektu po PGKiM na potrzeby budownictwa
socjalnego i komunalnego

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Nie

4. Lokalizacja projektu

Raciąż, ul. Wolności

na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji
5. Przewidywany okres realizacji projektu

2019‐2025

6. Sfera projektu

Społeczna
Przestrzenno‐funkcjonalna
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Techniczna
7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób o najniższych dochodach zapewniając im
mieszkanie socjalne.
Dodatkowo zagospodarowanie placu na zewnątrz budynku
umożliwi bezpieczne wyjście mieszkańców poza ściany budynku
w ciągu dnia umożliwiając relaksacje oraz integrację

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Rozbudowa i dostosowanie istniejącego budynku siedziby
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz
budynków gospodarczych na działce o przy ul. Wolności
w Raciążu.
Budowa na w/w działce budynku socjalnego, komunalnego
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną,
Zagospodarowanie terenu przy budynku.

9. Szacunkowy koszt projektu

10 000 000,00 zł

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Liczba osób korzystających z infrastruktury technicznej –
30 osób

Przedsięwzięcie nr 9
1. Nazwa / tytuł projektu

Modernizacja Parku Miejskiego i Skwerów na terenie miasta

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

jednostki
organizacyjne
Miasta
pozarządowe, przedsiębiorcy

4. Lokalizacja projektu

Park Miejski, Skwery

Raciąż,

organizacje

na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji
5. Przewidywany okres realizacji projektu

2018‐2023

6. Sfera projektu

Przestrzenno –funkcjonalna
Społeczna
Środowiskowa

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenów zieleni
miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne
i biologiczne.
Przyczyny interwencji:
‐ niedostateczna ilość obszarów zielonych dostępnych
i przystosowanych do potrzeb mieszkańców miasta,
‐
brak
odpowiedniego
zaplecza
infrastrukturalnego
do organizowania imprez plenerowych,
‐ hałas komunikacyjny (drogowy) spowodowany dużym
natężeniem ruchu w mieście,
‐ brak ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku,
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‐ zdegradowana zieleń miejska – degradacja funkcjonalna,
‐ brak wystarczającego wyposażenia terenów zieleni w ciągi
komunikacyjne, powodujące niszczenie istniejących trawników,
‐nieprzystosowanie terenów do potrzeb mieszkańców, co wiąże
się z ograniczonym ich użytkowaniem,
‐ uzależnienia, problemy społeczne, bezrobocie,
‐ zły stan techniczny istniejących nawierzchni na niektórych
obszarach zieleni,
‐ brak ścieżek tematycznych podkreślających walory
przyrodnicze terenów zieleni w mieście,
‐ niedostateczne działania zmierzające do podniesienia
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.
Realizacja zadania stanowi odpowiedź na wyżej wymienione
problemy.
Teren ten jest dotknięty szeregiem problemów społecznych
wynikających z uzależnień, bezrobocia, niepełnosprawności,
a także bezradności w sprawach opiekuńczo‐ wychowawczych.
Rewitalizacja terenów zieleni przyczyni się do wprowadzenia dla
mieszkańców miasta dodatkowych funkcji wypoczynkowych
i rekreacyjnych. Odnowieniu ulegną istniejące kliny zieleni.
Tereny zielone wzbogacone zostaną nowymi gatunkami roślin.
Wprowadzone zostaną rozwiązania korzystne dla ochrony
przyrody w tym min. budki lęgowe dla ptaków, karmniki.
Zaplanowano również wkomponowanie nowej fontanny,
stolików z ławkami na których jest plansza szachowa.
Przewidziane jest również utworzenie ścieżki edukacyjnej
wykorzystując występującą oraz nowo nasadzoną roślinność.
Poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw
propagowane będą zasady aktywnego spędzania czasu
i zdrowego trybu życia.
8. Koncepcja projektu, zakres działań

Park Miejski znajduje się na obszarze rewitalizacji. Jest
to ogólnodostępna przestrzeń publiczna, jednak jej jakość
nie odpowiada współczesnym standardom stawianym przed
przestrzeniami
publicznymi.
Projekt
przewiduje
zagospodarowanie tego terenu i dostosowanie go do nowych
funkcji np. wypoczynkowych, rekreacyjnych, sportowych dla
mieszkańców obszaru zdegradowanego jak również turystów
i pozostałych mieszkańców miasta. W ramach poprawy
funkcjonalności przewidziano budowę elementów małej
architektury. Zaplanowano także wkomponowanie nowej
fontanny. Przewidziane jest również utworzenie ścieżek
edukacyjnych, wykorzystujących występującą roślinność.
Organizacja cyklicznych spotkań edukacyjnych, w odnowionej
i zagospodarowanej przestrzeni. W ramach projektu przewiduje
się również odtworzenie placu nauki jazdy na rowerach dla
dzieci, a także budowę tablicy informacyjnej o interesujących
miejscach w Raciążu i okolicy.
Odnowiona i zagospodarowana przestrzeń będzie służyła
organizacji wystaw plenerowych.
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9. Szacunkowy koszt projektu

9 000 000,00

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców.
Poprawa atrakcyjności oferty możliwości spędzania wolnego
czasu w mieście.
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Raciąża

Przedsięwzięcie nr 10
1. Nazwa / tytuł projektu

Zintegrowany program poprawy bezpieczeństwa

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Tak, Policja

4. Lokalizacja projektu

Obszar rewitalizacji

na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji
5. Przewidywany okres realizacji projektu

2019‐2021

6. Sfera projektu

Społeczna
Przestrzenno‐funkcjonalna
Techniczna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Zamontowanie
systemu
monitoringu
miejskiego
w najważniejszych pod kątem bezpieczeństwa punktach
na terenie obszaru rewitalizacji. Oświetlenie miejsc dla pieszych
w miejscach szczególnie uczęszczanych i stwarzających
niebezpieczeństwo potrąceń pieszego dla przejściach dla
pieszych.
Monitoring da mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa
(w obliczu masowego natężenia dewastacji, chuligaństwa
i bójek) i będzie dodatkowym zabezpieczeniem mienia. Będzie
źródłem informacji o zdarzeniach wymagających interwencji
różnych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
mieszkańców. Ograniczenie do minimum prawdopodobieństwa
potrącenia pieszego przez pojazdy.

9. Szacunkowy koszt projektu

250 000,00 zł

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Poprawa bezpieczeństwa
Wzrost atrakcyjności turystycznej
Wzrost jakości życia
Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych
Sprawozdanie z realizacji projektu, bieżący monitoring, wnioski
o płatność
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Przedsięwzięcie nr 11
1. Nazwa / tytuł projektu

Termomodernizacja
w Mieście Raciąż

budynków

użyteczności

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Nie

4. Lokalizacja projektu

Budynki użyteczności publicznej w mieście.

publicznej

na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji
5. Przewidywany okres realizacji projektu

2018‐2020

6. Sfera projektu

Społeczna
Przestrzenno‐funkcjonalna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Poprawa warunków korzystania z budynków użyteczności
publicznej:
‐ poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zastąpienie
ogrzewania budynków z indywidualnych źródeł ciepła
zaliczanych do tzw. niskiej emisji ‐ ciepłem systemowym
(ograniczenie w szczególności emisji pyłu i dwutlenku węgla);
‐ poprawa efektywności energetycznej;

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Zadanie to polega na poprawie wizualnego wyglądu budynków
poprzez przeprowadzenie prac remontowo‐budowlanych
termomodernizacyjnych.
Projekt przyczyni się do poprawy jakości i atrakcyjności
przestrzeni miejskiej w ramach kompleksowej rewitalizacji
zdegradowanych obszarów w centrum, w celu osiągnięcia
rezultatów
w
wymiarze
społecznym,
gospodarczym
i przestrzennym.

9. Szacunkowy koszt projektu

8 000 000

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Poprawa dostępności i standardu użytkowania budynków
użyteczności publicznej

Przedsięwzięcie nr 12
1.Nazwa / tytuł projektu

Stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom w centrum
miasta – Plac A. Mickiewicza

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Nie

4. Lokalizacja projektu

Gmina Miasto Raciąż, centrum, pl. Adama Mickiewicza

na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji
5.Przewidywany okres realizacji projektu

2018‐2022
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6. Sfera projektu

Społeczna
Gospodarcza
Przestrzenno‐funkcjonalna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie i rewitalizacja
przestrzeni publicznych w celu stworzenia bezpiecznego miejsca
spotkań, rekreacji wielopokoleniowej mieszkańców obszaru.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych pozwoli na
organizację czasu wolnego dla wszystkich grup społecznych
w różnym zakresie wiekowym. Tak zorganizowane przestrzenie
rozrywki będą konsolidowały poszczególne grupy społeczne.
Staną się miejscem spotkań i aktywności społecznej. Dodatkowo
poprawią kondycję fizyczną, zdrowotną osób

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Zasadniczym celem rewitalizacji będzie stworzenie przestrzeni
przyjaznej
mieszkańcom,
z
poszanowaniem
zasad
zrównoważonego rozwoju, w której wzmocniony zostanie
potencjał społeczny.
W projekcie główny nacisk położony jest na wyjątkową wartość
przestrzeni w Centrum i jego najbliższym otoczeniu. Zostanie
zorganizowana przestrzeń interaktywna, wielowarstwowa
sprzyjająca mieszkańcom. Stworzone będą miejsca spotkań,
odpoczynku, różnych aktywności, które odpowiednio wpisane
w tkankę miasta podniosą jej wartość i nadadzą nową jakość
życia mieszkańców. W przestrzeni objętej inwestycją
zaplanowano nasadzenia w celu wzbogacenia jej o zieleń.
Centrum nie tworzy spójnej i atrakcyjnej całości przestrzenno‐
funkcjonalnej ze względu na niską jakość przestrzeni publicznej
i nieefektywne
wykorzystanie
lokalnych
zasobów.
Uwidaczniające się coraz większe kontrasty pomiędzy ścisłym
centrum, a innymi dzielnicami miasta, w których stale
podnoszona jest jakość przestrzeni.
Brak miejsc i placyków skupiających rożne formy aktywności
ludzkiej,
ściągających
zainteresowanie
obserwatorów.
Zanieczyszczenie powietrza z uwagi na niejednorodny system
ogrzewania, w tym węglem oraz duży ruch komunikacyjny.
Brak małej architektury świadczącej o tożsamości miejsca
i motywów przewodnich dla przestrzeni publicznej.
Główne kierunki działań skupiać się będą wokół: poprawy
jakości życia mieszkańców, działań na rzecz aktywizacji
i spójności społecznej, poprawy jakości i estetyki przestrzeni
publicznej oraz ożywienia gospodarczego, a także poprawy
wizerunku i sposobu postrzegania obszaru objętego
rewitalizacją. Działania rewitalizacyjne ukierunkowane będą na
budowanie i wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz rozwój
w obszarze życia kulturalnego, a także przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie inicjatyw lokalnych.

9. Szacunkowy koszt projektu

2 000 000 zł

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

liczba osób korzystająca z danego projektu na rok,
liczba nowoutworzonych etatów pracy,
liczba organizowanych spotkań, warsztatów
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Przedsięwzięcie nr 13
1.Nazwa / tytuł projektu

Organizacja spotkań i szkoleń dla osób uzależnionych z terenu
miasta

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Tak‐ MOPS

4. Lokalizacja projektu

Teren całego miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszaru
rewitalizacji

na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji
5.Przewidywany okres realizacji projektu

2019‐2020

6. Sfera projektu

Społeczna
Techniczna
Przestrzenno‐funkcjonalna
Środowiskowa

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich
rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie
do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji
zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Na terenie rewitalizowanym zamieszkuje ludność, która
częściowo uległa procesom marginalizacji. Osoby będące jego
mieszkańcami często narażeni są na różnego rodzaju patologie.
Aby je minimalizować konieczne staje się m.in.: organizowanie
spotkań i szkoleń terapeutycznych dla osób, które wymagają
podjęcia wobec nich czynności zaradczych.

9. Szacunkowy koszt projektu

200.000

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Wzmocnienie lokalnej tożsamości.
Lokalne integracja i aktywizacja społeczna.
Integracja międzypokoleniowa.
Zmniejszenie problemu alkoholowego

Przedsięwzięcie nr 14
1.Nazwa / tytuł projektu

Renowacja Kościoła w Raciążu

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Parafia Rzymskokatolicka w Raciążu

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie
4. Lokalizacja projektu

Miasto Raciąż, ul. Wolności

na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji
5.Przewidywany okres realizacji projektu

2019‐2025
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6. Sfera projektu

Społeczna
Gospodarcza
Techniczna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

CEL OGÓLNY
Zwiększenie wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego
w regionie przekładające się na wzrost partycypacji
społeczeństwa w kulturze.
CELE BEZPOŚREDNIE
1. Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego
i historycznego zabytkowego kościoła w Raciążu
2. Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat
kultury i tradycji poprzez organizację wystaw i spotkań z historią
(dostosowanych również do potrzeb osób niepełnosprawnych)
3. Zwiększenie dostępności społeczeństwa do obiektów
dziedzictwa kulturowego zabytkowego kościoła w Raciążu
poprzez poprawę stanu technicznego.
4. Wykonanie prac konserwatorsko – budowlanych w kościele
w Raciążu
Zabytkowy kościół w Raciążu posiada wyjątkowa wartość
historyczną jest elementem dziedzictwa kulturowego, stanowi
materialny ślad przeszłości, jest także ucieleśnieniem
i świadectwem ważnej idei, budujących naszą tożsamość
narodową w sferze podtrzymywania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
Celem projektu jest zachowanie materialnego dziedzictwa
kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację
zabytków nieruchomych oraz ich udostępnienie na cele
publiczne w ramach poprawy stanu technicznego obiektu
zabytkowego oraz zachowanie i zabezpieczenie zabytku przed
dalszą postępującą degradacją obiektu mającego dużą rangę
historyczną promowanie kultury i tradycji miasta, wzbogacenie
oferty turystycznej miasta.

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Zasadność tej inwestycja wynika przede wszystkim z wartości
historycznej obiektu. Obiekt ten nie jest własnością gminy,
dlatego przy realizacji tego zadania niezbędna jest
współpraca Parafii Rzymsko Katolickiej z podmiotami
zainteresowanymi jego renowacją.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa istniejącej
infrastruktury co przyczyni się to do stworzenia warunków
wstępnych do trwałego rozwoju gospodarczego regionu.

9. Szacunkowy koszt projektu

3.000.000

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Efektem realizacji powyższych celów będzie zwiększenie
dostępności do zabytku społeczności lokalnej, podniesienie
atrakcyjności miasta i regionu oraz wykorzystania przez nie
potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym
oraz stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego
funkcjonowania obiektu zabytkowego we współczesnym,
podlegającym dynamicznym nierzadko nieodwracalnym
zmianom otoczenia, podtrzymanie tożsamości kulturowej,

56

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RACIĄŻ NA LATA 2016‐2026
zachowanie tradycji dziedzictwa kulturowego oraz ocalenie,
wyeksponowanie i podniesienie walorów artystycznych obiektu
zabytkowego. Dzięki realizacji nakreślonych wyżej celów obiekt
zabytkowy, zachowa status materialnych świadectw minionych
wieków, pozostanie integralną pełnoprawną częścią czasów

Przedsięwzięcie nr 15
1.Nazwa / tytuł projektu

Rewitalizacja kulturalna Miasta przez imprezy plenerowe

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Nie

4. Lokalizacja projektu
na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji

Miasto Raciąż

5.Przewidywany okres realizacji projektu

2019‐2022

6. Sfera projektu

Społeczna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Kulturalne ożywienie centrum miasta zachęci mieszkańców
do spędzania wolnego czasu w jego historycznej strefie
i jednocześnie stanie się punktem wyjścia dla działań
rewitalizacyjnych, w szczególności tych związanych z turystyką
i kulturą.

8. Koncepcja projektu, zakres działań

W ramach projektu planuje się cykliczne imprezy i wydarzenia
o charakterze
kulturalnym.
Organizowane
wydarzenia,
szczególnie na terenie ogólnie dostępnym, jakim jest Rynek
miasta, będą dużym urozmaiceniem dla lokalnych mieszkańców,
a jednocześnie dają szansę instytucjom kultury na prezentację
oferty artystycznej poza murami obiektu, w którym na co dzień
prowadzona jest działalność kulturalna. Dzięki temu zyskujemy
możliwości realizacji prezentacji artystycznych, uroczystości
państwowych i lokalnych, cyklicznych pokazów teatralnych,
koncertów muzycznych, które z jednej strony zachęcą
mieszkańców do czynnego uczestnictwa, z drugiej strony
pozwolą wypracować „kulturalne” przyzwyczajenia i będą
urozmaiceniem czasu spędzanego w centrum miasta np.
podczas
spacerów,
wizyt
w
okolicznych
lokalach
gastronomicznych.
Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu programu
rewitalizacji w postaci poprawy jakości życia mieszkańców
w sferze społecznej.
Kulturalne ożywienie centrum miasta zachęci mieszkańców do
spędzania wolnego czasu w jego historycznej strefie
i jednocześnie stanie się punktem wyjścia dla działań
rewitalizacyjnych, w szczególności tych związanych z turystyką
i kulturą.
Imprezy plenerowe, nawet mniejsze stanowią obecnie jedną
z głównych kategorii produktu turystycznego, są bowiem
nowoczesną formą promocji, ułatwiającą dotarcie do nowych
odbiorców, a także kreującą pozytywny wizerunek miasta
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9. Szacunkowy koszt projektu

500.000

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty
w postaci aktywizacji i integracji społeczności lokalnej dzięki
stworzeniu w przestrzeni śródmieścia oferty kulturalnej
skierowanej do mieszkańców, jak również do turystów.
Monitoring będą prowadzili pracownicy instytucji wnioskującej
zgodnie z zakresami obowiązków. Natomiast wskaźniki
rezultatów mierzone będą na podstawie danych uzyskanych po
zakończeniu realizacji projektu

Przedsięwzięcie nr 16
1.

Nazwa / tytuł projektu

Wykonanie sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Gmina Miasto Raciąż

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

Nie

4. Lokalizacja projektu
na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji

Miasto Raciąż

5. Przewidywany okres realizacji projektu

2020‐2025

6. Sfera projektu

Techniczna
Przestrzenno‐funkcjonalna
Środowiskowa

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Wykonanie sieci cieplnej celem likwidacji niskiej emisji oraz
podniesieni standardów infrastruktury technicznej.

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Wykonanie sieci cieplnej w opisanym fragmencie miasta celem
likwidacji niskiej emisji oraz podniesieni standardów
infrastruktury technicznej

9. Szacunkowy koszt projektu

2.000.000

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Przedsięwzięcie nr 17
Modernizacja pomieszczeń szkolnych: świetlicy, stołówki,
biblioteki, gabinetu pielęgniarki, sal lekcyjnych, łazienek
szkolnych

1.Nazwa/tytuł projektu

2. Podmiot
projekt

zgłaszający

i realizujący

Szkoła Podstawowa w Raciążu

3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie

‐

4. Lokalizacja projektu
na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji

Raciąż ul. Kilińskiego 62b
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5. Przewidywany okres realizacji projektu

Od 2018 do 2023

6. Sfera projektu

Społeczna
Przestrzenno‐ funkcjonalna
Techniczna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Zapewnienie dzieciom i młodzieży lepszych warunków do nauki,
zabawy i odpoczynku. Podniesienie poziomu kształcenia.
Przedłużenie i dostosowanie godzin otwarcia świetlicy
do potrzeb środowiska. Zwiększenie liczby stanowisk
czytelniczych. Poprawa funkcjonalności pomieszczeń.
Poprawa warunków opieki zdrowotnej.

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Zadanie 1.
Zakup mebli do świetlicy (regały, stoliki, krzesła, ławeczki,
telewizor, DVD, komputer, drukarka, gry planszowe, sprzęt
sportowy np. piłki, skakanki i inne).
Zadanie 2.
Zakup mebli do stołówki (stoły, krzesła, położenie nowej
podłogi, malowanie)
Zadanie 3.
Zakup mebli do biblioteki (gablot na wystawki książek, regały na
książki, biurko, fotel, komputer, drukarka, wykonanie nowej
podłogi, malowanie, nowe drzwi). Stworzenie elektronicznych
katalogów‐ specjalne programy komputerowe). Stworzenie
4 stanowisk komputerowych.(4 komputery)
Zadanie 3.
Wyposażenie gabinetu pielęgniarki w nowe meble, nowy sprzęt,
malowanie, położenie nowej podłogi, założenie nowych drzwi.
Zadanie 4.
Remont sal lekcyjnych (położenie gładzi, malowanie, położenie
nowych podłóg)
Zadanie 5.
Założenie nowych drzwi w salach lekcyjnych
Zadanie 6
Modernizacja i remont łazienek szkolnych

9. Szacunkowy koszt projektu

325 000 zł

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Poprawa warunków i funkcjonalności pomieszczeń szkolnych.
Więcej miejsc i wydłużenie pracy świetlicy szkolnej.
Dodatkowe stanowiska czytelnicze w bibliotece szkolnej.
Sposoby pomiaru:
Dokumentacja fotograficzna

Przedsięwzięcie nr 18
1.Nazwa / tytuł projektu

Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Szkoła Podstawowa w Raciążu
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3. Czy projekt będzie
realizowany w partnerstwie)

‐

4. Lokalizacja projektu
na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji

Ul. Kilińskiego 62b

5. Przewidywany okres realizacji projektu

Od 2018 do 2023

6. Sfera projektu

Społeczna
Przestrzenno‐ funkcjonalna
Techniczna

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Zwiększenie dostępności i jakości usług edukacyjnych.
Zapewnienie dzieciom możliwości uczestnictwa w zajęciach
wyrównawczych z matematyki, j. obcych, zajęć logopedycznych,
gimnastyce korekcyjno ‐ kompensacyjnej i zajęciach
rozwijających zdolności takie jak: informatyczne, muzyczne,
teatralne, sportowe.
Modernizacja i systematyczne doposażenie szkoły w pomoce
naukowe i sprzęt. Rozwijanie nauczania opartego
na eksperymencie i narzędziach TIK poprzez doposażenie
pracowni w niezbędne pomoce dydaktyczne (m.in. zakup
wyposażenia
pracowni
komputerowej)
Zastosowania
nowoczesnych technologii TIK w procesie nauczania.
Pobudzenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży poprzez
utworzenie siłowni oraz rozwijanie zdolności sportowych
poprzez wybudowanie 3 pasmowej bieżni zakończonej skocznią
w dal i rzutni do pchnięcia kulą

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Zadanie 1.
Organizacja zajęć dodatkowych:
Rozwijanie umiejętności informatycznych będzie polegała na
rozwoju nauczania opartego na wykorzystaniu narzędzi TIK
poprzez doposażenie klasopracowni szkolnych w pomoce
dydaktyczne ( tablice interaktywne) oraz zakup wyposażenia
pracowni komputerowej (24 stanowiska dla uczniów +
1 stanowisko dla nauczyciela).
Zajęcia wyrównawcze będą polegały na wyrównywaniu
zaległości i poniesieniu kompetencji kluczowych takich jak:
porozumiewanie się w językach obcych, matematyczne,
umiejętność uczenia się, zajęcia z gimnastyki korekcyjno‐
kompensacyjnej
Zajęcia dla uczniów rozwijających kompetencje informatyczne
i umiejętności programowania
Popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia poprzez zajęcia
sportowe i zajęcia na siłowni.
Zajęcia muzyczne dla uczniów uzdolnionych muzycznie
Zajęcia teatralne rozwijające kompetencje takie jak m.in.
kreatywność
Zajęcia z chemii, geografii i przyrody, to zajęcia oparte
na eksperymencie, doświadczeniach, często zajęcia poza
terenem szkoły.
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Zadanie 2
Utworzenie oraz modernizacja pomieszczeń do prowadzenia
zajęć dodatkowych pozalekcyjnych.
Utworzenie i wyposażenie gabinetu do zajęć wyrównawczych,
rewalidacyjnych,
logopedycznych
i
korekcyjno‐
kompensacyjnych.
Utworzenie i wyposażenie siłowni szkolnej
Wykonanie bieżni trzypasmowej zakończonej skocznią do skoku
w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą.
Utworzenie i wyposażenie klasopracowni muzycznej.
Utworzenie salki do zajęć z gimnastyki korekcyjno –
kompensacyjnej.
Zadanie 3
Budowa placu zabaw dla najmłodszych dzieci

Zadanie 4
Przedsięwzięcie to zakłada również zwiększenie umiejętności
kadry pedagogicznej w zakresie posługiwania się narzędziami
TIK. ‐ szkolenie RP
9. Szacunkowy koszt projektu

21 280 zł ‐ zajęcia dodatkowe – rocznie(10 miesięcy –
38 tygodni) (jeśli przez 5 lat to = 1 064000 zł)
280 000 zł – (remonty i utworzenie nowych pomieszczeń oraz
zakup pomocy dydaktycznych) w ciągu 5 lat
Budowa placu zabaw 320 000 zł
Razem = 1 664 000 zł

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Rezultaty
Około 200 uczniów będzie uczestniczyło w zajęciach
dodatkowych pozalekcyjnych
Nauczyciele – (ok. 50 osób) podniosą swoje kompetencje
w zakresie stosowania narzędzi TIK na różnych zajęciach
edukacyjnych.
Najmłodszym uczniom szkoły udostępnienie atrakcyjnego placu
zabaw da możliwość do kreatywnego i wszechstronnego
rozwoju.
Sposoby pomiaru:
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dokumentacja fotograficzna,
ankiety

Przedsięwzięcie nr 19
1.Nazwa / tytuł projektu

Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Szkoły
Podstawowej w Raciążu

2. Podmiot zgłaszający i realizujący projekt

Szkoła Podstawowa w Raciążu
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3. Czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie
4. Lokalizacja projektu
na terenie wyznaczonego obszaru do
rewitalizacji

Ul. Kilińskiego 62b

5.Przewidywany okres realizacji projektu

Od 2018 do 2023

6. Sfera projektu

Projekt dotyczy sfery przestrzenno‐ funkcjonalnej, technicznej

7. Cele projektu i uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu

Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej oraz
poprawa estetyki i funkcjonalności obszaru wokół szkoły.

8. Koncepcja projektu, zakres działań

Wykonanie drogi dojazdowej do budynku szkoły wraz
z miejscami parkingowymi
Zadanie 1
Usunięcie starej nawierzchni
Zadanie 2
Utwardzenie i wykonanie podbudowy
Zadanie 3
Ułożenie kostki

9. Szacunkowy koszt projektu

210 000 zł

10. Prognozowane rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji

Poprawa stanu infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej
w Raciążu. Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
terenie szkoły.
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6.2. Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
tematycznych działań, w ramach których będą mogły
które przyczynią się do osiągnięcia celów Programu a
programu nie było możliwe wskazanie informacji
przedsięwzięć podstawowych. Były to:

obejmują szereg pozostałych grup
być realizowane w przyszłości działania,
co do których na etapie opracowywania
tak szczegółowych, jak w przypadku

1. Przestrzenie publiczne
W trakcie dokonanych analiz zidentyfikowano zarówno braki w zakresie urządzonych
przestrzeni publicznych i półpublicznych (np. podwórza, podwórka), jak również niską ich jakość
i niedostosowanie do aktualnych potrzeb mieszkańców. Realizowane przedsięwzięcia
rewitalizacyjne powinny dotyczyć zarówno przestrzeni o znaczeniu ponadlokalnym jak również
lokalnym, wykorzystywanych prawie wyłącznie przez mieszkańców ich bezpośredniego otoczenia.
Przykładowymi działaniami, które mieszczą się w tego rodzaju przedsięwzięciach są:
•
•
•

Modernizacja istniejących przestrzeni publicznych.
Rekompozycja istniejących przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni urządzonej.
Utworzenie nowych przestrzeni publicznych.

Wszystkie działania dotyczące przestrzeni publicznych powinny być realizowane
na drodze partycypacji mieszkańców w planowaniu i projektowaniu. Tylko poprzez właściwe
rozpoznanie potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni oraz identyfikację konfliktów
pomiędzy nimi możliwe będzie osiągnięcie pożądanego efektu końcowego. Ze względu
na czasochłonny charakter tego rodzaju projektowania przestrzeni publicznych Urząd Miejski
powinien przeznaczyć na etap projektowania i konsultowania przemian przestrzeni publicznych
odpowiednie zasoby sił i środków do przeprowadzenia całego procesu.
Przedsięwzięciom związanym z przestrzeniami publicznymi powinny towarzyszyć
działania aktywizacyjne skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji o szerokim profilu od
kulturalnych, przez sportowo‐rekreacyjne, edukacyjne, czy integracyjne.
2. Niepełnosprawność
Wśród problemów zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji znalazły się kwestie
związane z osobami niepełnosprawnymi. Ich koncentracja na wyznaczonym obszarze sprawia,
że w ramach planowanej interwencji powinien znaleźć się szeroki wachlarz różnorodnych działań
mających na celu ich wsparcie. Do głównych problemów, jakie dotykają środowisko osób
niepełnosprawnych, zaliczono: niską aktywność zawodową osób niepełnosprawnych,
niewystarczającą infrastrukturę społeczną oraz powszechne występowanie na obszarze
rewitalizacji całego szeregu barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie zarówno
osobom niepełnosprawnym, jak również innym grupom. Tak określone niedobory powinny być
uzupełniane poprzez następujące rodzaje działań:
•

Partycypacyjne planowanie rozwiązań ułatwiających dostęp do obiektów i przestrzeni
publicznych oraz prywatnych, np. instytucji kultury, infrastruktury społecznej, sklepów
itd. Przykładem takich działań jest audyt potrzeb osób niepełnosprawnych oraz barier
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•
•

•
•
•

architektonicznych wypracowany wspólnie z przedstawicielami środowiska osób
niepełnosprawnych.
Likwidacja barier architektonicznych i ułatwienie dostępu do usług publicznych dla osób
niepełnosprawnych w tym: ruchowo, niedowidzących czy niewidomych.
Rozszerzenie
prowadzonej
oferty
terapeutycznej
skierowanej
do
osób
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej
np. w ramach: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i in.,
np. praktyki zawodowe, staże itp..
Likwidacja niedogodności i braków infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych
w bezpośrednim otoczeniu placówek infrastruktury społecznej, np. wyrównanie chodnika
itp.
Utworzenie mieszkań chronionych.
Utworzenie spółdzielni socjalnej.
3. Wsparcie rodzin wieloproblemowych

Podstawowym problemem obszaru rewitalizacji jest wysoki stopień koncentracji na nim
rodzin wieloproblemowych, czyli o wysokim natężeniu całego szeregu różnych problemów
społecznych. W ramach planowanych działań rewitalizacyjnych na tego rodzaju beneficjentach
powinno skupić się gros realizowanych działań. Kluczowym zagadnieniem z tego zakresu wsparcia
jest skuteczna reintegracja rodzin zagrożonych wykluczeniem z resztą społeczności oraz ich
aktywizacja poprzez działania społeczne, kulturalne i in. Na terenie zdegradowanym funkcjonują
placówki prowadzące działalność skierowaną do dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych.
W takich przedsięwzięciach rewitalizacyjnych powinny mieścić się m. in. następujące działania:
•

•

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom, w tym:
o Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych i ich rodzin.
o Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
o Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy.
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób dorosłych, w tym:
o Utworzenie spółdzielni socjalnej.
o Wyrównywanie szans rozwojowych wychowanków świetlic środowiskowych poprzez
dodatkowe zajęcia edukacyjne, sportowe, artystyczne.
4. Infrastruktura mieszkaniowa

Istotnym elementem przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym są
działania zmierzające do budowy nowego zasobu mieszkaniowego oraz modernizacji już
istniejącego. Prowadzenie procesu rewitalizacji bez uwzględnienia tej grupy działań bardzo
wyraźnie ogranicza trwałość interwencji. Na obszarze rewitalizacji problemy związane ze stanem
zasobu mieszkaniowego dotyczą wyznaczonego obszarów rewitalizacji, choć ze względu na ich
specyfikę w różnym stopniu i w różny sposób. Przedsięwzięcia te są bezpośrednio powiązane
z takimi grupami działań jak poprawa stanu środowiska, czy działania z zakresu modernizacji
i utworzenia przestrzeni publicznych i półpublicznych w bezpośrednim otoczeniu
modernizowanych i nowo wybudowanych obiektów. Działania z tej grupy powinny przede
wszystkich koncentrować się na:
•

Modernizacji istniejącego zasobu komunalnego oraz wspólnot mieszkaniowych wraz
z zagospodarowaniem jego bezpośredniego otoczenia oraz towarzyszących im
elementom infrastruktury sieciowej.
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•
•

Budowie nowych budynków np. w ramach rządowego programu „Mieszkanie PLUS”
czy rozwoju różnych form budownictwa społecznego (TBS)
Adaptacja istniejących budynków na potrzeby zasobu komunalnego i socjalnego.
5. Poprawa bezpieczeństwa

Obszar rewitalizacji odznacza się wysokim poziomem koncentracji problemów
związanych ze stanem bezpieczeństwa publicznego. Wiąże się to zarówno z występowaniem
na jego obszarze kluczowych, z punktu widzenia miasta, przestrzeni publicznych, jak również
podobszarów o wysokim poziomie natężenia przestępstw i czynów karalnych. Przedsięwzięcia,
których celem będzie zmniejszenie intensywności występowania tych negatywnych zjawisk
powinny koncentrować się na takich działaniach jak:
•
•
•

System monitoringu wizyjnego dla kluczowych przestrzeni publicznych.
Audyt braków oświetlenia na obszarze rewitalizacji wraz z jego uzupełnieniem.
Edukacja i profilaktyka z zakresu bezpieczeństwa.
6. Poprawa stanu środowiska

Ważnym wymiarem działań w obrębie planowanej rewitalizacji są działania skierowane
na poprawę stanu środowiska. W ramach przeprowadzonej analizy jako podstawowy problem
dotykający większą część obszaru rewitalizacji uznano niską emisję z niskowydajnych,
indywidualnych palenisk piecowych. Jej efektem są zarówno uciążliwości związane
z pogorszeniem stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców, jak również hamowanie rozwoju usług
turystycznych. W związku z tym planowane działania powinny obejmować np. takie
przedsięwzięcia jak:
•
•
•
•
•

Rozwój sieci ciepłowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy wielorodzinnej.
Rozwój sieci gazowniczej.
Kompleksowe działania głębokiej termomodernizacji, w tym w zakresie zabytkowego
zasobu mieszkaniowego.
Wprowadzanie instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE).
Poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych.
7. Kultura

Przeprowadzone analizy wykazały duży potencjał obszaru rewitalizacji w zakresie działań
kulturalnych. Bogata oferta tego rodzaju wydarzeń oraz wyjątkowe doświadczenie podmiotów je
organizujących powinny zostać wykorzystane także w ramach procesu rewitalizacji.
Przedsięwzięcia dotyczące sfery kulturalnej prowadzone na obszarze rewitalizacji powinny pełnić
następujące zadania:
•
•
•
•

Integrować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Integrować lokalną społeczność.
Aktywizować osoby zagrożone wykluczeniem.
Budować i wzmacnianie lokalną, wielokulturową tożsamość obszaru rewitalizacji .

Zarysowane w ten sposób cele powinny być realizowane przez działania wykorzystujące
istniejącą infrastrukturę społeczną, oraz przestrzenie publiczne i półpubliczne tak, aby odbywały
się lokalnie, jak najbliżej miejsc zamieszkania grup docelowych. Należy zwrócić uwagę
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na nowoczesną formę zajęć i działań skierowanych do dzieci i młodzieży, obejmujących np.
elementy street artu, czy działania z zakresu sztuk audiowizualnych.
W ramach tej grupy przedsięwzięć realizacji mogą podlegać działania takie jak np.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptacja budynków/pomieszczeń na potrzeby klubu Seniora.
Adaptacja budynków dla młodzieży.
Tworzenie domów sąsiedzkich/osiedlowych.
Działania kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży np.:
o Festiwal street artu.
o Partycypacyjne tworzenie murali.
Animacje kulturalne w przestrzeniach publicznych i półpublicznych.
Warsztaty i wystawy plenerowe.
Spotkania autorskie z przedstawicielami świata kultury.
Kino letnie.
Rozbudowa i modernizacja istniejących placówek kulturalnych.
8. Sport i kultura fizyczna dla rewitalizacji

Raciąż posiada podstawową infrastrukturę sportową oraz rekreacyjną. Do przykładowych
obiektów tego rodzaju należą m.in. boiska sportowe, w tym typu Orlik, dirt park i in.. Potencjał
ten powinien zostać właściwie wykorzystany w ramach planowanych działań rewitalizacyjnych.
Aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez zajęcia
sportowe i rekreacyjne może przynieść szereg pozytywnych efektów:
•

•

W przypadku dzieci i młodzieży, w tym z rodzin zagrożonych wykluczeniem będzie
propagować właściwe wzorce zachowań oraz poprawiać ogólny stan psychofizyczny.
W ten sposób może pełnić formę profilaktyki zarówno w zakresie stanu zdrowia, jak
również przeciwdziałania uzależnieniom.
Dla osób starszych będzie stanowić ważny element wpływający korzystnie na stan
zdrowia, w wyniku czego wydłużeniu może ulec okres samodzielności najstarszych
mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Przykładami działania w ramach tej grupy przedsięwzięć mogą być np.:

•
•

Aktywne sportowo wakacje dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji.
Rozwój infrastruktury sportowo‐rekreacyjnej np.:
o Siłowni na otwartym powietrzu.
o Boisk wielofunkcyjnych.
o Ścianki wspinaczkowej i in.

Ze względu na lokalizację większości obiektów infrastruktury sportowo‐rekreacyjnej poza
obszarem rewitalizacji dopuszczalne jest jej wykorzystanie do realizacji działań rewitalizacyjnych
skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji.
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7. Mechanizmy integrowania
rewitalizacyjnych

działań

oraz

przedsięwzięć

Integracja działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapewniona zostanie poprzez
wykorzystanie następujących mechanizmów w obrębie GPR. Są to:
1. Kompleksowość programu.
2. Koncentracja programu rewitalizacji.
3. Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

7.1. Kompleksowość programu
Wielowymiarowy charakter planowanego procesu rewitalizacji jest jednym
z immanentnych cech tego procesu. Rewitalizacja, ze swojej natury bowiem musi być realizowana
poprzez szeroki wachlarz powiązanych ze sobą w logiczną całość działań obejmujących różne
sfery (wymiary) miasta. Dlatego też Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż obejmuje swoim
zakresem interwencję we wszystkich podstawowych wymiarach tj. zarówno w sferze społecznej,
gospodarczej, funkcjonalno‐przestrzennej, technicznej jak również środowiskowej uwzględniając
szereg różnych źródeł finansowania. Tylko tak zaplanowane działania, będą stwarzały możliwość
pojawienia się efektu synergii i w konsekwencji osiągniecie jak najwyższej efektywności
przeprowadzonej interwencji.

7.2. Koncentracja programu rewitalizacji
Rewitalizacja, co do zasady, musi ograniczać się do obszarów wymagających interwencji
a jednocześnie pełniących istotną rolę z punktu widzenia procesów rozwojowych miasta.
W przypadku GPR Miasta Raciąż efekt (mechanizm) koncentracji zapewniono:
1. Na poziomie części diagnostycznej tj. analizy zróżnicowania wewnątrzmiejskiego ‐
poprzez rygorystyczne przyjęcie progu natężenia zdecydowanej większości spośród
analizowanych wskaźników na poziomie wyraźnie przekraczającym wartość dla całego
miasta. Obszar zdegradowany i rewitalizacji obejmuje obszar o szczególnie wysokiej
koncentracji zjawisk kryzysowych.
2. Ograniczenie wielkości obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wyraźnie poniżej
ustawowych progów dotyczących maksymalnego udziału w:
a. Powierzchni gminy (20%). Obszar zdegradowany i rewitalizacji objął 3,7%
powierzchni Gminy Miasto Raciąż.
b. Liczbie ludności (30%). Obszar zdegradowany i rewitalizacji zamieszkiwany był
przez 29,6% ogółu liczby mieszkańców Gminy Miasto Raciąż.
3. W części dotyczącej planowanych działań poprzez skupienie ich na obszarze rewitalizacji.
Wsparciem z zakresu rewitalizacji w ramach GPR mają zostać objęte również projekty
zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji, służące jednak realizacji celów wynikających
z programu. W przypadku GPR Miasta Raciąż poza obszarem rewitalizacji planowana jest
realizacja następujących działań:
a. modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
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b. utworzenie sieci kanalizacyjnej,
c. rozwój sportu na boisku miejskim,
d. adaptacja stacji, tak by kolej przybliżyć do miasta,
e. rozwój dużych przedsiębiorstwa na obrzeżach miasta.

7.3. Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Wymogiem koniecznym jest zapewnienie komplementarności projektów (a także szerzej:
przedsięwzięć) w różnych wymiarach. W szczególności dotyczy to następujących typów
komplementarności:
1. Problemowej.
2. Proceduralno‐instytucjonalnej.
3. Międzyokresowej.
4. Przestrzennej.
5. Źródeł finansowania.

7.3.1. Komplementarność problemowa
Planowane w ramach GPR działania rewitalizacyjne obejmują wszystkie obszary
tematyczne, w których zidentyfikowano negatywne zjawiska. W wyniku tego, będą one
oddziaływać na wszystkie aspekty jego rozwoju, w tym: społeczne, ekonomiczne, przestrzenne,
środowiskowe, kulturowe, techniczne i funkcjonalne. Zaplanowana paleta działań będzie się,
z punktu widzenia poszczególnych wymiarów obszaru, dopełniać, co pozwoli uniknąć
fragmentacji działań zawartych w programie.

7.3.2. Komplementarność proceduralno‐instytucjonalna
Ten wymiar komplementarności zostanie zapewniony poprzez 2 podstawowe typy
działań:
1. Zaplanowaną strukturę zarządzania GPR Miasta Raciąża.
Opis struktury zarządzania GPR wraz z określeniem szacunkowych jego kosztów został
przedstawiony w Rozdziale 9.2. Utworzenie w UM jednostki (stanowiska), która będzie
koordynować i monitorować procesy rewitalizacji przy bezpośrednim powiązaniu z najwyższym
szczeblem decyzyjności tj. władz miasta, pozwoli na efektywne i skuteczne wdrażanie programu.
Zapewnieniu odpowiedniego poziomu powiązania działań rewitalizacyjnych
ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach a w konsekwencji lepszą koordynacją
tematyczną i organizacyjną działań będą służyły ponadto:
1. Działalność Komitetu Rewitalizacji.
2. Koordynacja całości zaplanowanej interwencji na poziomie Urzędu Miejskiego przez
koordynatora ds. rewitalizacji.
2. Zgodność z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi miasta.
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GPR, co przedstawiono w Rozdziale 4 w bardzo wyraźny sposób wpisuje się w dokumenty
strategiczne miasta takie jak:
•
•
•

Strategia rozwoju miasta.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych.

Dodatkowym elementem, wzmacniającym tego rodzaju komplementarność są także:
•
•

Uspójnienie zapisów GPR z dokumentami planistycznymi tj. SUiKZP oraz miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego.
Postulowane wykorzystanie części diagnostycznej służącej wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji w trakcie prac nad aktualizacją dokumentów
strategicznych i operacyjnych miasta.

7.3.3. Komplementarność międzyokresowa
Ten rodzaj komplementarności zapewniony został poprzez kontynuację pewnych
kierunków działań. W poprzedniej perspektywie finansowej Gmina Miasto Raciąż zrealizowała
następujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:
•

•

•

•
•

•

„Remont Stadionu Miejskiego w Raciążu”. Projekt współfinansowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007‐2013. Oś 3. Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój
wsi. Wartość projektu: 700 981,16 zł. Celem projektu było zaspokojenie potrzeb
społecznych w zakresie turystyki.
„Remont chodników na ulicach: Błonie. Młodzieżowa. Nadrzeczna, Sportowa w Raciążu".
Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007‐2013.
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie
4.1 413 313/322/323 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju ‐ operacje kwalifikujące się
do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi". Wartość projektu: 330 421,81 zł.
Celem projektu była poprawa standardu technicznego infrastruktury publicznej, jak
również poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i wszystkich użytkowników
przedmiotowych ulic.
Zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Raciąż. Pomoc
finansowa w formie dotacji celowej została przekazana na dofinansowanie zakupu:
samochodu pożarniczego ciężkiego nowego. Całkowita wartość zakupu wynosi:
798 120,00 zł
Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Pomoc finansowa w formie dotacji
celowej. Całkowita wartość zakupu: 89 424,00 zł,
„Dziecięca akademia przyszłości ‐wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007‐2013; Priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w Regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług
edukacyjnych". Przedmiotowy projekt realizuje Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu. Wartość całego zadania wynosi: 18 024.00 zł.
„Aktywni Raciążanie na start" w ramach POKL. W/w program realizowany jest przez
MOPS w Raciążu, ul. Wolności 34. W/w kwota stanowi nie więcej niż 89,5% całkowitych
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•
•

•

•
•

•

wydatków kwalifikowanych projektu systemowego, w tym płatność ze środków
europejskich w kwocie 68 000,00 zł. dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie
3 600,00 zł. Wkład własny beneficjenta wynosi 8 400.00 zł.
„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe‐ Moja przyszłość'" IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi: 49 020,00 zł
„Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu". Priorytet VII. Tworzenie
i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Działanie 7.1 Infrastruktura służąca
ochronie zdrowia i życia. Ostateczna kwota całkowita projektu wynosiła 430 076,24 zł
„Poprawa jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców poprzez likwidację barier
architektonicznych oraz remont ciągów komunikacyjnych". Wartość projektu:
113 788,15 zł. Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa i standardu życia
mieszkańców Miasta Raciąża poprzez likwidację barier architektonicznych oraz remont
ciągów komunikacyjnych i miejsc spotkań mieszkańców.
„Wspomaganie edukacji ekologicznej mieszkańców Raciąża poprzez propagowanie
działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa". miasto otrzymało
dotację w wysokości 32 542,88 zł.
„Remonty lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż”
i „Wzrost jakości życia mieszkańców Raciąża poprzez poprawę obszaru edukacji”,
Całkowita łączna kwota projektów: 1 473 520,57 zł
„Rozbudowa i Modernizacja Bazy Oświatowej Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2007‐2013, Oś priorytetowa VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji. Całkowita wartość projektu
2 493 478,39 zł.

Wszystkie zrealizowane bądź realizowane wymienione powyżej działania wyraźnie
nawiązują do wypracowanych w programie rewitalizacji celów i kierunków działań.
Zaś zaplanowane na liście podstawowej przedsięwzięcia będą kontynuacją działań naprawczych
podjętych ramach dofinansowania w poprzednich perspektywach finansowych.

7.3.4. Komplementarność źródeł finansowania
Komplementarność źródeł finansowania GPR Miasta Raciąża zostanie zapewniona
poprzez łączenie finansowania pochodzącego z różnych źródeł w tym m.in.:
1. EFRR, EFS i FS.
2. Prywatnych, w tym m.in.:
a. Wspólnot mieszkaniowych.
3. Własnych miasta w postaci:
a. Budżetu Obywatelskiego,
b. Programu wsparcia organizacji pozarządowych.
4. Mechanizmu norweskiego.
5. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Ministerstwa Sportu i Turystyki.
7. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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8. NFOŚiGW.
9. WIOŚ.
10. Banku Gospodarstwa Krajowego.

7.3.5. Komplementarność przestrzenna
Działania rewitalizacyjne zaplanowane w GPR koncentrują się w kluczowej części obszaru
rewitalizacji. Zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia efektów synergii. Jednocześnie
poprzez wysoki stopień powiązania z dokumentami strategicznymi miasta zapewnione zostają
powiązania z innymi przedsięwzięciami, których realizacja odbywa się w różnych wymiarach
miasta.
Komplementarność przestrzenna GPR przejawia się również w zmianach postulowanych
do wprowadzenia do dokumentów z zakresu polityki planowania przestrzennego takich jak
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego, czy miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
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Tabela 7.3.1. Matryca logiczna procesu rewitalizacji w Raciążu.
L.p.

Zdiagnozowany
problem

1.

Ubóstwo/uzależnienie
od pomocy społecznej

Wskaźnik syntetyczny
problemów związanych z
ubóstwem

Zwiększenie spójności społecznej
poprzez wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Wychodzenie z ubóstwa poprzez
aktywizację zawodową

Adaptacja obiektu po PGKiM na potrzeby aktywnej społeczności lokalnej

2.

Problemy zdrowotne

Wskaźnik syntetyczny
problemów zdrowotnych

Zwiększenie spójności społecznej
poprzez wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Wsparcie osób niepełnosprawnych i
długotrwale chorych; Aktywizacja przez
sport i rekreację

Boisko wielofunkcyjne wraz z odnową placu apelowego; Adaptacja obiektu po
PGKiM na potrzeby aktywnej społeczności lokalnej; Strefa rekreacji plac przy
MCKSiR,

3.

Kryzys w rodzinach

Wskaźnik syntetyczny
problemów rodzin

Zwiększenie spójności społecznej
poprzez wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Wsparcie rodzin wieloproblemowych;
Aktywizacja przez sport i rekreację

Szkoła Dobrego Rodzica; Adaptacja obiektu po PGKiM na potrzeby aktywnej
społeczności lokalnej; Organizacja spotkań i szkoleń dla osób uzależnionych
z terenu miasta

4.

Bezpieczeństwo

Liczba przestępstw na 1
tysiąc mieszkańców

Zwiększenie spójności społecznej
poprzez wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Poprawa stanu bezpieczeństwa

Zintegrowany program poprawy bezpieczeństwa

5.

Kapitał Społeczny

Liczba wolontariuszy
współpracujących z MCKiR
na 1 tys. mieszkańców

Zwiększenie spójności społecznej
poprzez wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Promocja postaw obywatelskich
poprzez rozwijanie wolontariatu;
Aktywizacja przez sport i rekreację

Adaptacja obiektu po PGKiM na potrzeby aktywnej społeczności lokalnej; Strefa
rekreacji plac przy MCKSiR,

Bezrobocie

Liczba osób w rodzinach
korzystających ze
świadczeń MOPS z powodu
bezrobocia na 1 tys.
mieszkańców

Zwiększenie spójności społecznej
poprzez wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Wychodzenie z ubóstwa poprzez
aktywizację zawodową

Wskaźnik syntetyczny
problemów edukacyjnych
dzieci i młodzieży

Zwiększenie spójności społecznej
poprzez wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży
poprzez podnoszenie kompetencji;
Aktywizacja przez sport i rekreację

Boisko wielofunkcyjne wraz z odnową placu apelowego; Szkoła Dobrego Rodzica;
Adaptacja obiektu po PGKiM na potrzeby aktywnej społeczności lokalnej;
Modernizacja i bieżące remonty pomieszczeń szkolnych: świetlicy, stołówki,
biblioteki, gabinetu pielęgniarki, sal lekcyjnych, łazienek szkolnych; Organizacja
zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez modernizację i rozwój
infrastruktury

Modernizacja zasobu mieszkaniowego.
Wykorzystanie dziedzictwa kulturalnomaterialnego na potrzeby społeczne i
gospodarcze.

Spacery tematyczne z przewodnikiem; Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni publicznych na osiedlu ; Zachować dziedzictwo naszych przodków –
edukacja kulturowa w teorii i praktyce; Renowacja wraz z termomodernizacją
zabytkowego Ratusza; Rewitalizacja – Centrum Miasta Raciąż; Renowacja Kościoła
w Raciążu

6.

7.

Problemy edukacyjne

Badany wskaźnik

Cel Strategiczny

Cel operacyjny

Przedsięwzięcie odpowiadające na problem, ograniczające jego występowanie

8.

Problemy w sferze
technicznej

9.

Problemy w sferze
przestrzennofunkcjonalnej

Szacunkowy udział liczby
budynków poza
aglomeracją wodnokanalizacyjną

Poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez modernizację i rozwój
infrastruktury

Modernizacja i rozwój infrastruktury
sieciowej; Modernizacja istniejących
oraz utworzenie nowych przestrzeni
publicznych i półpublicznych

Rewitalizacja – Centrum Miasta Raciąż

10.

Problemy w sferze

Udział budynków

Poprawa jakości życia mieszkańców

Poprawa stanu aerosanitarnego;

Rewitalizacja – Centrum Miasta Raciąż; Wykonanie sieci cieplnej wraz z
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środowiskowej

11.

Niewystarczająca
funkcjonalność
przestrzeni
publicznych

komunalnych stosujących
do ogrzewania węgiel
kamienny w %

badania jakościowe

poprzez modernizację i rozwój
infrastruktury

Modernizacja i rozwój infrastruktury
sieciowej

Poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez modernizację i rozwój
infrastruktury

Modernizacja istniejących oraz
utworzenie nowych przestrzeni
publicznych i półpublicznych

przyłączami do budynków

Poprawa użyteczności i estetyki przestrzeni miejskich; Zagospodarowanie terenu
wokół MKCSiR; Modernizacja Parku Miejskiego wraz z wybudowaniem tężni
solankowej; Stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom w centrum miasta –
Plac A. Mickiewicza; Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie
Szkoły Podstawowej w Raciążu

Źródło: opracowanie własne.
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8. Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji
Szacunkowe ramy finansowe planowanej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
interwencji przedstawia poniższa tabela. Łącznie na 19 projektów podstawowych przypadło ok.
49 mln zł.
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Tabela 8.1.1. Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż.

L.p.

Nazwa przedsięwzięcia

Szacunkowa
wartość
projektu
Zł

Dofinansowanie

Krajowe środki
publiczne

Środki prywatne

%

%

%

Zł

Zł

1.

Poprawa użyteczności i estetyki przestrzeni miejskich

5 000 000

55

2 750 000

45

2 250 000

2.

Boisko wielofunkcyjne wraz z odnową placu apelowego
przy Miejskim Zespole Szkół

1 500 000

85

1 275 000

15

225 000

3.

Szkoła Dobrego Rodzica

30 000

100

30 000

4.

Spacery tematyczne z przewodnikiem oraz organizacja
plenerów malarskich

13 000

80

10 400

5.
6.
7.

Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu w celu nadania mu funkcji
kulturalno–społecznej
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni
publicznych w centrum miasta
Zachować dziedzictwo naszych przodków – edukacja
kulturowa w teorii i praktyce

450 000

80

360 000

20

90 000

250 000

85

212 500

15

37 500

5 000 000

70

3 500 000

20

1000000

8.

Adaptacja obiektu po PGKiM na potrzeby budownictwa
socjalnego i komunalnego

10 000 000

50

5 000 000

50

5 000 000

9.

Modernizacja Parku Miejskiego i Skwerów na terenie
miasta

9 000 000

85

7 650 000

15

1 350 000

250 000

50

125 000

50

125 000

10.

Zintegrowany program poprawy bezpieczeństwa

11.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Mieście Raciąż

8 000 000

85

6 800 000

15

1 200 000

12.

Stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom
w centrum miasta – Plac A. Mickiewicza

2 000 000

75

1 500 000

25

500 000

13.

Organizacja spotkań i szkoleń dla osób uzależnionych
z terenu miasta

85

170 000

14.

Renowacja Kościoła w Raciążu

15.

Rewitalizacja kulturalna Miasta przez imprezy plenerowe

16.
17.

Wykonanie sieci cieplnej wraz z przyłączami do
budynków
Modernizacja pomieszczeń szkolnych: świetlicy,
stołówki, biblioteki, gabinetu pielęgniarki, sal lekcyjnych,
łazienek szkolnych

18.

Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

19.

Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie
Szkoły Podstawowej w Raciążu

200 000
3 000 000

85

2 550 000

500 000

2 600

10

500 000

15

30 000

15

450 000

425 000

15

75 000

20

400 000

50

1 000 000

30

600 000

325 000

85

276 250

15

48 750

1 064000

85

904 400

15

159 600

210 000

85

178 500

15

31 500

34 081 650

20

85

2 000 000

48 792 000

Zł

13 252 750

1 457 600

Źródło: opracowanie własne.
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9. System wdrażania programu
9.1. Wprowadzenie
Kompleksowy i interdyscyplinarny charakter działań składających się na program
rewitalizacji sprawia, że jak w żadnym z przygotowywanych przez miasto dokumentów
operacyjnych oraz strategicznych, szczególnego znaczenia nabierają kwestie związane
z przygotowaniem skutecznego systemu jego wdrażania.
Dodatkowym elementem, który wpływa na kształt zaproponowanego systemu jest
Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., która wprowadza pewne wymogi i konkretne
rozwiązania w zakresie dotyczącym fazy wdrażania programów rewitalizacji.

9.2. Struktura zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji.
Aby sprawnie, szybko i skutecznie zarządzać Gminnym Programem Rewitalizacji
konieczna jest możliwie płaska, w wymiarze instytucjonalnym, struktura zarządzania. Pozwoli
to zapewnić względnie szybkie:
•
•

przepływy informacji,
reakcje na szereg problemów, które mogą pojawić się w trakcie dalszych etapów
przygotowywania działań rewitalizacyjnych i ich wdrażania.

Na proponowaną strukturę zarządzania GPR powinny zatem składać się następujące
elementy:
1. Pełnomocnik ds. rewitalizacji w osobie Sekretarza Miasta.
Ze względu na rozległość tematyczną podejmowanych działań i ich kompleksowy charakter
najwyższy poziom struktury zarządzania GPR powinien być ustanowiony na możliwie
najwyższym poziomie decyzyjności w Urzędzie Miejskim.
2. Operator rewitalizacji.
Ten element struktury zarządzania GPR odpowiada poziomowi operacyjnemu. Jego konkretne
umocowanie w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego leży w gestii władz miasta i będzie
zależało m.in.
•

od możliwych do zapewnienia środków finansowych na to działanie,

•

zakresu prowadzonych działań, który może być zróżnicowany w zależności
od skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

3. Komitet Rewitalizacji – ciało opiniodawczo – doradcze przy Burmistrzu, którego skład będzie
w możliwie pełny sposób odzwierciedlał wszystkie grupy interesariuszy działających na obszarze
rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji zostanie powołany w terminie do trzech miesięcy po
uchwaleniu GPR przez Radę Miejską.

9.2.1. Operator rewitalizacji
Niezwykle istotnym elementem decydującym o efektywności systemu wdrażania
programu rewitalizacji jest jego koordynacja. W zależności od wielkości gminy i objętości
programu oraz możliwości instytucjonalno‐organizacyjnych, jest to najczęściej osoba, lub grupa
kilku osób, które odpowiadają za cały szereg kwestii na poszczególnych etapach przygotowania
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i realizacji programu. Zharmonizowanie szerokiego wachlarza działań rewitalizacyjnych
realizowanego z bardzo różnych źródeł finansowania przez możliwie szerokie spektrum
podmiotów jest podstawowym zadaniem koordynacji. Co ważne, w okresie realizacji programu
nie będą to wyłącznie jednostki miejskie. Do zadań operatora należeć też będzie monitoring.

9.2.2. Komitet Rewitalizacji
Komitet Rewitalizacji to nowe, wymagane przez Ustawę o rewitalizacji ciało
wspomagające burmistrza w zakresie przygotowania, prowadzenia oraz oceny procesów
rewitalizacji w gminie. Ma on pełnić rolę forum współpracy i dialogu różnych grup interesariuszy
z organami miasta. Celem jego działania jest zarówno opiniowanie spraw dotyczących
rewitalizacji, jak również doradztwo w tym zakresie.
Jego powołanie powinno odbyć się najdalej w terminie trzech miesięcy po uchwaleniu
Gminnego Programu Rewitalizacji przez Radę Miejską. Zasady, na jakich ma funkcjonować
Komitet określa w formie uchwały Rady Miejskiej. Powołanie tego ciała spoczywa natomiast
na Burmistrzu, który dokonuje tego w formie zarządzenia.
Ze względu na fakt, że Komitet Rewitalizacji zostanie powołany po uchwaleniu GPR, nie
jest konieczne wprowadzenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3
Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji.
Organizację działań Komitetu Rewitalizacji zapewnia burmistrz.
Zaleca się, aby w skład Komitetu weszli przynajmniej:
1. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego (1 osoba).
2. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu (1 osoba).
3. Przedstawiciel placówek edukacyjnych oraz MCKiR w Raciążu (1 osoba).
4. Przedstawiciel organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (min.2).
5. Przedstawiciel przedsiębiorców (min. 1).
6. Przedstawiciele mieszkańców (min.3).
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9.3. Koszty zarządzania GPR
Szacunkowe koszty zarządzania w perspektywie 9 lat funkcjonowania Programu
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 9.4.1. Koszty zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Raciąż w latach 2017-2026.
Zadanie

Działania

Szacowany koszt

Aktualizacja i ocena stopnia wykonania GPR

Działania dotyczące ewaluacji oraz w razie potrzeby aktualizacji dokumentu
zlecone zostaną ekspertom zewnętrznym. Ewaluacja przewidziana jest
w połowie obowiązywania programu i po jego zakończeniu. Aktualizacja
według. potrzeb w cyklu 3-letnim.

30 000 zł

Spotkania Komitetu Rewitalizacji

Członkostwo w Komitecie będzie miało charakter społeczny, a zatem nie
będzie generowało dodatkowych kosztów. Dopuszcza się jednak
uczestnictwo w pracach Komitetu ekspertów zewnętrznych. W oszacowaniu
kosztów przyjęto uczestnictwo 2 ekspertów w ciągu roku.

1 000 zł/rok

Monitoring

Działania realizowane będą przez pracowników Urzędu Miejskiego.
Zwiększony zakres obowiązków będzie wynagradzany na zasadzie dodatku
specjalnego do pensji - ok. 10% wynagrodzenia (1 pracownik).

3 600 – 6 000 zł / rok

Marketing i edukacja: Włączanie mieszkańców
w proces rewitalizacji

Działania włączające realizowane przede wszystkim poprzez konsultacje
społeczne. Zwiększony zakres obowiązków pracowników Urzędu
Miejskiego będzie wynagradzany na zasadzie dodatku specjalnego do
pensji - 10 - 20% wynagrodzenia (1 – 2 pracowników).

7 000 – 12 000 zł / rok

Marketing i edukacja: ulotki/broszury
edukacyjno-informacyjne, infografiki itp.

Zakres dodatkowych form promocji rewitalizacji będzie ustalany na bieżąco.
Wstępnie przyjmuje się możliwość organizacji imprez związanych z
tworzoną infrastrukturą, a także druk materiałów promocyjnych i
informacyjnych.

4 000 – 10 000 zł / rok

Koszt / rok
Koszt – cały okres obowiązywania GPR

15 600 – 29 000 zł
216 000 – 350 000 zł

Źródło: opracowanie własne.

Zarządzanie projektem realizowane będzie w ramach zadań poszczególnych pracowników
Urzędu Miejskiego w Raciążu jednostek organizacyjnych, przy czym zakłada się możliwość
przyznania dodatków specjalnych do wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych
zadań, co wynika z postanowień Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych.
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9.4. Ramowy harmonogram realizacji Programu
Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż
w latach 2017‐2026 przedstawia poniższy wykres Ghant’a.
Tabela 9.5.1. Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż w latach 20172026.
l.p.

Etapy i rodzaje działań

1.

Uchwalenie GPR przez Radę Miejską

2.

Powołanie Komitetu Rewitalizacji

3.

Akcja informacyjno-promocyjna GPR

4.

Realizacja działań aktywizujących i przygotowujących
interesariuszy do dalszych działań

5.

Przygotowanie działań w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
w tym opracowywanie dokumentacji technicznych

6.

Realizacja działań rewitalizacyjnych w tym w ramach
RPOWM 2014-2020

7.

Ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu
rewitalizacji

8.

Realizacja pozostałych działań rewitalizacyjnych, w tym
z RPOWM 2014-2020

9.

Podsumowanie działań realizowanych w perspektywie 20142020 wraz z publiczną debatą

10.

Przygotowanie UM i intersariuszy do działań rewitalizacyjnych
w ramach perspektywy UE po 2020

11.

Realizacja działań rewitalizacyjnych w tym w ramach RPOWP
po 2020

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Źródło: opracowanie własne.
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10. System monitorowania i oceny gminnego programu
rewitalizacji
Zasady oceny aktualności i stopnia realizacji GPR określone są w art. 22 Ustawy
z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Do wskazanych przez Ustawę obowiązków Burmistrza
należy dokonywanie oceny stopnia realizacji GPR przynajmniej raz na 3 lata. Ze względu
na charakter procesów rewitalizacji, trudno bowiem oczekiwać, że jej efekty w którejkolwiek
ze sfer, będą zauważalne w krótszym okresie czasu. Należy przy tym pamiętać, że część efektów,
w szczególności dotyczących realizacji programu w sferze społecznej może być zauważalna
w jeszcze dłuższej perspektywie, a więc nawet kilkunastoletniej.

10.1. Procedura prowadzenia monitoringu i ewaluacji oraz weryfikacji
i oceny postępów realizacji Programu
Podstawą dobrze prowadzonego zarządzania projektem jest właściwie zaplanowany
i sprawnie funkcjonujący monitoring. Głównym celem monitoringu jest weryfikacja skuteczności
działań ujętych w dokumencie. Monitoring w miarę możliwości powinien być prowadzony
w sposób ciągły. Takie działanie zapewni możliwie szybką reakcję na zmiany w otoczeniu
programu oraz dodatkowo zwiększy efektywność polityk publicznych.
System monitoringu będzie obejmował nadzór nad poszczególnymi projektami
rewitalizacyjnymi oraz kontrolę realizacji całego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż.
Operator rewitalizacji zbiera informacje o zrealizowanych w danym roku kalendarzowym
projektach. Sporządza raport zawierający opis realizowanych zadań wynikających z zapisów
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż w szczególności: okres realizacji przedsięwzięcia,
opis przedsięwzięcia, cele, podjęte działania, wartość przedsięwzięcia oraz źródła finansowania
a także wskaźniki wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż jakie zostały
osiągnięte zgodnie z celami przedsięwzięcia. Następnie raport przekazywany jest Komitetowi
Rewitalizacji do zaopiniowania. Raport wraz z opinią Komitetu przekazany jest Burmistrzowi
do zatwierdzenia. Zatwierdzony raport Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej. Szczegółowe
regulacje dotyczące terminów i cezur czasowych realizacji powyższej procedury określa Burmistrz
na podstawie zarządzenia.

10.2. Wskaźniki monitorowania
W Tabeli 10.1.1. zaprezentowano wskaźniki monitorowania postępu realizacji GPR.
Ich wartości powinny być badane raz w roku. Są to bowiem informacje odniesione do wskaźników
rezultatu, a więc efektów realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w dokumencie. Wskaźniki
zostały tak wybrane aby jak najpełniej oddawały ocenę osiągnięcia celów programu, a nie
produktów poszczególnych projektów. Podejście takie narzucone jest przez charakter
rewitalizacji. Ten zaś nakazuje osiągnięcie zmiany we wszystkich kryzysowych sferach na obszarze
rewitalizacji.
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W przypadku wprowadzenia wymogów dotyczących sprawozdawczości z zakresu
rewitalizacji na poziomie centralnym np. poprzez GUS, zakres monitorowanych wskaźników
i mierników należy odpowiednio zmodyfikować.
Wybór wskaźników skupił się przede wszystkim na zapewnieniu adekwatnych mierników
poszczególnych celów strategicznych.
Tabela 10.1.1. Wskaźniki monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż.
L.p.

1.

2.

Cel strategiczny
1. Zwiększenie spójności
społecznej poprzez wsparcie
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
2.Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez
modernizację i rozwój
infrastruktury.

Wskaźnik

Wartość
początkowa
wskaźnika

Źródło danych

Wartość docelowa
wskaźnika
Poniżej progu
kryzysowego
tj. 120% wartości
dla miasta

Liczba osób w rodzinach
otrzymujących wsparcie
MOPS na 1 tys. mieszkańców

184,4

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Udział budynków
komunalnych korzystających
z ogrzewania węglem
kamiennym

51,4%

UM w Raciążu

15%

Źródło: opracowanie własne.

10.3. Ocena stopnia realizacji i aktualności Programu
Ewaluacja winna odbyć się trzykrotnie: dwa razy w trakcie realizacji programu (rok 2020
oraz 2023) oraz na jego zakończenie (rok 2026). Jej celem jest rozliczenie wyników prac
związanych z Programem. Zasadnicza ocena efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych
powinna odbywać się w cyklu 3 letnim. Ze względu na charakter procesów rewitalizacji, trudno
bowiem oczekiwać, że jej efekty w którejkolwiek ze sfer, będą zauważalne w krótszym okresie
czasu. Należy przy tym pamiętać, że część efektów, w szczególności dotyczących realizacji
programu w sferze społecznej może być zauważalna w jeszcze dłuższej perspektywie, a więc
nawet kilkunastoletniej.
Przeprowadzenie oceny stopnia realizacji programu (ewaluacja) będzie zadaniem
operatora rewitalizacji. Ewaluacja obejmie ocenę prowadzonych na obszarze rewitalizacji działań
wynikających z Gminnego Programu Rewitalizacji. W ramach ewaluacji przeprowadzane będą
następujące czynności:
1. Kierownik referatu merytorycznego lub kierownik jednostki organizacyjnej,
odpowiedzialny za realizację danego zadania zapisanego w GPR, sporządza sprawozdanie
z realizacji w formie karty zadań i ankiety ewaluacyjnej tego zadania, uwzględniające
w szczególności poziom osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji przedsięwzięcia
oraz jego oddziaływanie na mieszkańców obszaru rewitalizacji.
2. Wypełnioną kartę zadania i ankietę ewaluacyjną za ubiegły rok kierownik referatu
merytorycznego lub kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje do operatora w cyklu
trzyletnim.
3. Operator w ramach uspołeczniania procesu rewitalizacji przeprowadza badanie przy
pomocy ankiety ewaluacyjnej wśród podmiotów prywatnych i publicznych (innych niż
jednostki miejskie).
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4. Operator sprawdza wypełnione karty zadań i ankiety ewaluacyjne pod względem
kompletności informacji i w przypadku stwierdzenia uchybień, odsyła ją do właściwego
kierownika referatu lub kierownika jednostki organizacyjnej w celu naniesienia
poprawek. Poprawnie wypełnione ankiety ewaluacyjne zostają skompletowane
i poddane analizie.
5. Operator na podstawie informacji zawartych w kartach zadań i ankietach ewaluacyjnych
przygotowuje zbiorczy raport, który w cyklu trzyletnim przekazuje do Burmistrza.
6. Burmistrz zatwierdza raport i przekazuje do zaopiniowania Komitetowi Rewitalizacji.
Raport będzie stanowił podstawę sformułowania zaleceń na kolejne lata wdrażania GPR.
7. Wraz z opinią Komitetu Rewitalizacji Burmistrz przekazuje raport Radzie Miejskiej.
Ocena stopnia realizacji i aktualności Programu powinna opierać się jak najpełniej na
wskaźnikach, które posłużyły do celów diagnostycznych i odnosić się do wartości referencyjnych
i progów stanów kryzysowych określonych w przeprowadzonych badaniach. Jednocześnie
możliwe jest uzupełnienie analiz wedle potrzeb o inne wskaźniki

10.4. Uspołecznienie monitoringu, ewaluacji
aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

oraz

wdrażania

Elementem systemu wdrażania jest także całość działań związanych z tematyką działań
komunikacji społecznej w zakresie zarówno zamierzeń programu, procesu jego wdrażania oraz
podsumowania jego efektów. Cele takich działań są różne na różnych etapach wdrażania
programu.
Podejmowane działania promocyjne i informacyjne obejmą wszystkie grupy
interesariuszy procesu rewitalizacji w szczególności: mieszkańców miasta, mieszkańców obszaru
rewitalizacji (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych itp.),
lokalnych przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.
Podjęte działania dotyczące promocji i upowszechniania wiedzy o GPR polegać będą m.in.
na:
1. Umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Raciąż;
2. Publikacji informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego o realizowanych
zadaniach w ramach GPR;
3. Publikacji informacji o przebiegu realizacji oraz wnioskach z monitorowania GPR w prasie
lokalnej;
4. Przeprowadzeniu badań, w tym badania przy pomocy ankiety ewaluacyjnej wśród
podmiotów prywatnych i publicznych;
5. Stworzeniu i rozpowszechnieniu wśród interesariuszy ulotek, broszur i innych materiałów
promujących i podsumowujących działania w ramach programu.
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11. Mechanizmy włączania interesariuszy
W ramach prowadzonych prac nad programem bardzo dużą uwagę zwrócono na aktywne
zaangażowanie mieszkańców w przygotowanie programu. Na każdym etapie powstawania
programu udział interesariuszy został zapewniony. Dbano nie tylko o aktywne uczestnictwo
mieszkańców ale zapewniono też wymiar edukacyjny (szkolenia) i informacyjny (konkurs
plastyczny, happeningi). Wszelkie podejmowane działania poprzedzone były informacjami
na stronach Urzędu Miejskiego oraz plakatami rozwieszonymi w wielu miejscach w mieście bądź
dystrybucją ulotek i broszur. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców zastosowano
następujące formy partycypacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wywiad grupowy.
Wywiady indywidualne.
Sonda uliczna.
Spacery badawcze.
Warsztaty przyszłościowe.
Kawiarenki obywatelskie.
Konkurs plastyczny dla dzieci.
Happeningi.
Szkolenia.

Włączaniu interesariuszy w przygotowywanie Programu służyły też środki graficzne,
których zadaniem było otrzymanie spójności formy graficznej przekazu związanego z GPR.
Ujednolicenie komunikacji w ramach przygotowywania GPR obejmowało m.in. takie elementy
jak:
1. Plakaty informujące o głównych wydarzeniach, w tym konsultacjach społecznych,
warsztatach przyszłościowych, badaniach ankietowych in.
2. Ogłoszenia na stronę www Urzędu Miejskiego w Raciążu.
3. Zaproszenia na spotkania w formie e‐mailingu.
4. Zaproszenia poprzez stronę Facebook Urzędu Miejskiego (tzw. baner).
5. Ulotka i broszura informacyjna.
6. Layouty prezentacji multimedialnych.
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12. Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego
12.1 Studium
Przestrzennego

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania

W związku z realizacją celów Gminnego Programu Rewitalizacji w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy nie przewiduje się zmian.

12.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Zdecydowana większość obszaru zdegradowanego i rewitalizacji pokryta jest
obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Stąd też brak
jest konieczności:
1. Wprowadzenia zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu w trybie przewidzianym przez Ustawę z dnia 9 października o rewitalizacji.
2. Wskazania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego koniecznych
do uchwalenia.
Planowane w ramach programu działania nie będą powodować konieczności
wprowadzania zmian do MPZP.
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13. Pozostałe elementy Programu
13.1. Uchwały, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r.
poz. 1322);
Nie przewiduje się zmian.

13.2. Uchwała, o której mowa w art. 7 ust. 3; ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z dnia 3 listopada 2015 r.
poz. 1777).
Nie przewiduje się zmian.

13.3. Specjalna Strefa Rewitalizacji
Na obszarze rewitalizacji przewiduje się wprowadzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

13.4. Załącznik graficzny
Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno‐przestrzennych obszaru rewitalizacji
sporządzone na mapie w skali 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej
przedstawia załącznik nr 1.
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Słowniczek:
BDOT – Baza Danych Obiektów Topograficznych
c.o. – centralne ogrzewanie
c.w.u. – ciepła woda użytkowa
EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków
GEZ – Gminna Ewidencja Zabytków
GUS – Główny Urząd Statystyczny
IRM – Instytut Rozwoju Miast
IZ – Instytucja Zarządzająca
KPP – Komenda Powiatowa Policji
LPR – Lokalny Program Rewitalizacji
MKRPA – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MPZP – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
NSP – Narodowy Spis Powszechny
NZOZ – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
PIT – Personal Income Tax = podatek dochodowy od osób fizycznych
PKW – Państwowa Komisja Wyborcza
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
RPO – Regionalny Program Operacyjny
SP – Szkoła Podstawowa
SUiKZP – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
UM – Urząd Miejski
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