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PROGRAM SPOTKANIA 

09.30-10.00 Rejestracja uczestników 

10.00-10.10 
Otwarcie spotkania i powitanie uczestników przez Pana Hieronima Zonika – 

Burmistrza Siedliszcza 

10.10-11.15 

1. Podsumowanie wstępnych ustaleń z diagnozy rozwoju gminy Siedliszcze 

2. Zasady delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

3. Prezentacja wyników delimitacji obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do 
rewitalizacji w gminie Siedliszcze 

4. Przestawienie wstępnej propozycji wizji i celów rozwoju obszarów 
zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji 

11.15-11.30 Przerwa kawowa 

11.30-13.00 

1. Typy projektów i przedsięwzięć, jakie będą mogły być realizowane ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 
2020 (projekty twarde i miękkie) 

2. Karta przedsięwzięcia zgłoszonego do rewitalizacji 

3. Dyskusja oraz podsumowanie spotkania 



PO CO POWSTAJE LOALNY PROGRAM 
REWITALIZACJI (LPR)? 

• LPR ma być odpowiedzi  na szereg wyzwa  w sferze społecznej, 
gospodarczej, rodowiskowej, przestrzennej  

• Ma stanowić podstaw  do skoordynowania ró nych działa  i 
projektów z zakresu rewitalizacji  

• Ma pomagać w o ywieniu i wyprowadzenia wybranych obszarów 
gminy z trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej 

• Ma pomóc w uzyskaniu rodków UE na rozwój gminy. 



PODSTAWY PRAWNE  

Do ko ca 2023 r. obowi zuje okres przej ciowy, w którym mo liwe 
jest prowadzenie przedsi wzi ć rewitalizacyjnych poprzez trzy typy 
programów rewitalizacji sporz dzanych w oparciu o:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustaw  o rewitalizacji  
i Wytyczne Gminny program rewitalizacji 

Wytyczne 

Tylko ustaw  o 
samorz dzie gminnym 

Program rewitalizacji (lokalny, miejski 
itp.) 

Wariant mo liwy teoretycznie do zastosowania 
przez gminy, które decyduj  si  nie korzystać z 
dodatkowych rodków i narz dzi dedykowanych 

rewitalizacji. 



PROGRAMY REWITALIZACJI  
– PO OKRESIE PRZEJ CIOWYM  

Od 1 stycznia 2024 r. jedyn  podstaw  
realizacji przedsi wzi ć  rewitalizacyjnych w 

gminach b dzie gminny program 
rewitalizacji przyj ty uchwał  Rady Gminy 

zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie 
z dnia  

9 pa dziernika 2015 r. o rewitalizacji. 



NAJWA NIEJSZE ZASADY REWITALIZACJI: 

1. Rewitalizacja to istotny element cało ciowej wizji rozwoju 
gminy z mocnym zaanga owaniem ró nych partnerów 
(interesariuszy)  

 

 

 



2. Pełna diagnoza słu ca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji i 
wyst puj cych na nim problemów musi obejmować kwestie 
społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne 
i rodowiskowe 

 

 

NAJWA NIEJSZE ZASADY REWITALIZACJI: 



3. Konieczne jest 
ustalenie hierarchii 
potrzeb w zakresie 

działa  
rewitalizacyjnych 

 

LUDZIE 

PRZESTRZE  

INFRASTRUKTURA 

RODOWISKO  

NAJWA NIEJSZE ZASADY REWITALIZACJI: 



DIAGNOZA ROZWOJU GMINY SIEDLISZCZE 

Diagnoza opracowana w 5 sferach, tj.:  

• Społecznej (demografia, ródła utrzymania 
ludno ci, wykluczenie społeczne, bezrobocie, 
bezpiecze stwo publiczne)  

• Gospodarczej (przedsi biorczo ć, rolnictwo, 
zatrudnienie i rynek pracy, atrakcyjno ć i 
zdolno ć inwestycyjna gminy,  turystyka)  

• rodowiskowej (kopaliny, woda, gleby, 
przyroda i jej ochrony, powietrze, hałas)  

• Przestrzenno-funkcjonalnej (struktura 
funkcjonalno-przestrzenna, infrastruktura 
społeczna)  

• Technicznej (infrastruktura techniczna, 
mieszkalnictwo, ochrona konserwatorska)   

 

Diagnoza stanowi podstaw  do wyznaczenia 
obszarów zdegradowanych/przeznaczonych do 
rewitalizacji  

Pełny tekst diagnozy na stronie: http://www.siedliszcze.pl/images/stories/rewitalizacja/LPR_Siedliszcze_Diagnoza_09.02.2017.pdf 



SFERA SPOŁECZNA – problemy i potencjały 

 niekorzystna struktura wieku 
    mieszka ców w wyniku zbyt małej liczby 
    urodze  oraz zwy kuj cego udziału  
    ludno ci wieku poprodukcyjnym; 
 odpływ ludno ci (migracje) z wi kszo ci 
    sołectw i obr bów Gminy; 
 pogarszaj ca si  sytuacja dotycz ca jako ci 
    ycia społecze stwa – dotyczy zwłaszcza 
    ubo enia ludno ci, przy czym nale y  
    wyra nie podkre lić, e w wi kszo ci  
    sołectw odnotowano wzrost liczby rodzin  
    i osób otrzymuj cych zasiłek z pomocy  
    społecznej z tytułu bezrobocia,    
    niepełnosprawno ci, ubóstwa; 
 bierno ć i bezradno ć społeczna  
    mieszka ców osiedla popegeerowskiego  
    w sołectwie Brzeziny 

  du y odsetek gospodarstw domowych  
     utrzymuj cych si  z niezarobkowych  
     ródeł utrzymania; 

  wzrost zało onych Niebieskich Kart, co 
     obrazuje skal  rosn cej przemocy  

 wzrost liczby ludno ci w Gminie 

NAJWA NIEJSZE USTALENIA Z DIAGNOZY ROZWOJU GMINY  



SFERA GOSPODARCZA – problemy i potencjały 

 znaczny potencjał w zakresie terenów 
   inwestycyjnych, w tym przeznaczonych pod 
   kopalni  w gla kamiennego w sołectwie 
   Kulik; 

 zwi kszaj ca si  liczba podmiotów  
   gospodarczych; 

 spadek liczby bezrobotnych, w tym  
    długotrwale bezrobotnych; 
 pr nie inwestuj ce, na terenie gminy,  
    przedsi biorstwa znane w całym kraju,  
    w tym Mosso Kwa niewscy, czy Centrum 
    Rehabilitacji Medica Poland 

 dobra sytuacja finansowa gminy 

 wysokie umiej tno ci w pozyskiwaniu  
    rodków finansowych z zewn trznych  
    ródeł 
 obecno ć terenów atrakcyjnych  
    turystycznie, umo liwiaj cy rozwój m.in.  
    turystyki aktywnej czy te  pieszej; 

 niewielka liczba zarejestrowanych  
    podmiotów gospodarki narodowej; 
 zbyt wolno rozwijaj ca si  przedsi biorczo ć 
    lokalna (przejawiaj ca si  m.in. nisk   
    dynamik  powstawania nowych firm) 
 niski wska nik zatrudnienia 

 wzrost liczby bezrobotnych w grupie  
   wiekowej 25 – 34 

 wysokie bezrobocie w ród osób  
    z wykształceniem zawodowym, co wiadczy 
    o niedopasowaniu wykształcenia  
    kierunkowego do rzeczywistych potrzeb  
    lokalnego rynku pracy 

 wzrastaj cy udział osób bezrobotnych  
   z wykształceniem wy szym 

NAJWA NIEJSZE USTALENIA Z DIAGNOZY ROZWOJU GMINY  



SFERA RODOWISKOWA – problemy i potencjały 

 du a zasobno ć Gminy w zło a kopalin, dot. 
    zwłaszcza udokumentowanych złó  w gla  
    kamiennego – Gmina Siedliszcze poło ona 
    jest w centralnej cz ci Lubelskiego  
    Zagł bia W glowego; 
 urozmaicona rze ba tereny we wschodniej  
    cz ci gminy, poło onej w obr bie 
    mezoregionu Pagóry Chełmskie; 
 obecno ć obszarów prawnie chronionych. 

 zanieczyszczenie atmosfery przez zjawisko 
   niskiej emisji 

 osuszanie i zarastanie terenów wodno –  
    błotnych, torfowisk oraz trwałych u ytków 
    zielonych,  

 pogarszaj cy si  stan wód  
    powierzchniowych 

 obecno ć obszarów prawnie chronionych, 
    stanowi cych ograniczenie dla rozwoju  
    turystyki i rekreacji gminy oraz rozwoju  
    infrastruktury zwi zanej z 
    wykorzystaniem OZE 

  brak wytyczonych cie ek dydaktyczno- 
     przyrodniczych i spacerowych oraz  
     szlaków daj cych mo liwo ć  
     zorganizowanego aktywnego wypoczynku 

  niezagospodarowane wyrobiska 
     poeksploatacyjne 

NAJWA NIEJSZE USTALENIA Z DIAGNOZY ROZWOJU GMINY  



SFERA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA– problemy i potencjały 

 obecno ć terenów atrakcyjnych 
przyrodniczo, stanowi cy potencjał do 
wykorzystania rekreacyjnego; 

 cały obszar gminy obj ty obowi zuj cymi 
planami miejscowymi; 

 dobra dost pno ć do usług z zakresu 
ochrony zdrowia i opieki medycznej; 

 szeroko prowadzona działalno ć kulturowa 

 korzystne poło enie komunikacyjne 

 brak placówki zapewniaj cej opiek  dla dzieci w 
wieku do lat 3; 

Niewystarczaj ce wyposa enie w infrastruktur  
słu c  wychowaniu dzieci na poziomie 
przedszkolnym; 

 sieć kanalizacyjna obsługuj ca jedynie miasto 
Siedliszcze oraz sołectwa: Bezek i Bezek – Kolonia; 

 brak utwardzenia bitumicznego wielu odcinków 
dróg gminnych; 
 izolacja przestrzenna osiedla popegeerowskiego 
w sołectwie Brzeziny, z uwagi na bardzo niski 
standard nawierzchni komunikacyjnej; 

brak wydzielonych specjalnych ci gów 
komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów; 
brak reprezentacyjnego i funkcjonalnego 
Centrum Gminy 

zła jako ć przestrzeni publicznych, ograniczaj ca 
jako ć wiadczonych w gminie usług społecznych; 
brak odpowiednio zagospodarowanych miejsc 
sp dzania czasu wolnego i organizacji imprez 
integracyjnych dla mieszka ców 

NAJWA NIEJSZE USTALENIA Z DIAGNOZY ROZWOJU GMINY  



SFERA TECHNICZNA– problemy i potencjały 

 niezainwestowane rezerwy w planach 
miejscowych – dot. terenów przeznaczonych 
pod funkcje mieszkaniow ; 
wzrost liczny mieszka  oraz izb; 
poprawa sytuacji mieszkaniowej 
mieszka ców Gminy, o czym wiadcz  
wzrastaj ce wska niki opisuj ce zasoby 
mieszkaniowe 

 zdegradowana tkanka mieszkaniowa  
w gminie, w tym osiedla popegeerowskiego  
w sołectwie Brzeziny 

 niezadowalaj cy stopie  wyposa enia 
mieszka  w urz dzenia techniczno – sanitarne 

 stosowanie nieekonomicznych rozwi za  
ograniczaj cych efektywno ć obiektów 
budowlanych 

 zły stan niektórych obiektów zabytkowych, 
ograniczaj cy rozwój funkcji turystycznej, w 
tym zespół dworsko – parkowy w sołectwie 
Chojeniec oraz Brzeziny; 

 zły stan kapliczek i krzy y przydro nych; 
 post puj ce zjawisko degradacji obiektów 
wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

NAJWA NIEJSZE USTALENIA Z DIAGNOZY ROZWOJU GMINY  



ZASADY DELIMITACJI OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU 
REWITALIZACJI 



OBSZAR ZDEGRADOWANY¹ 

 Obszar na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy 
to najcz ciej obszarów miejskich, ale tak e wiejskich.  

 

 Obszar zdegradowany mo e być podzielony na podobszary, w 
tym podobszary nieposiadaj ce ze sob  wspólnych granic pod 
warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na ka dym  
z podobszarów. 

 

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



JAK WYZNACZYĆ OBSZAR ZDEGRADOWANY? 

Metodyka wyznaczania obszarów zdegradowanych na terenie gminy 
Siedliszcze została sporz dzona w oparciu o wyniki dwóch odr bnych 
analiz, tj.: 

 

 analizy jako ciowej obejmuj cej obszar całej gminy w formie diagnozy, 
która obj ła 5 sfer: społeczn , gospodarcz , przestrzenno-funkcjonaln , 
techniczn  i rodowiskow ; 

 analizy wska nikowej, obejmuj cej obszar całej gminy, ale w podziale 
administracyjnym na sołectwa/obr by, który pozwolił na prezentacj  
wybranych wska ników na konkretnych obszarach w gminie i 
porównaniu ich do redniej referencyjnej warto ci danego wska nika 
dla całej gminy.  

 



JAK WYZNACZYĆ OBSZAR ZDEGRADOWANY? 



OBSZAR REWITALIZACJI¹ 

 Obszar obejmuj cy cało ć lub cz ć obszaru zdegradowanego, 
cechuj cego si  szczególn  koncentracj  negatywnych zjawisk,  
o których mowa w pkt 2, na którym, z uwagi na istotne znaczenie 
dla rozwoju lokalnego, zamierza si  przeprowadzić rewitalizacj . 

 Obszar rewitalizacji mo e być podzielony na podobszary, w tym 
podobszary nieposiadaj ce ze sob  wspólnych granic, lecz nie mo e 
obejmować terenów wi kszych ni  20% powierzchni gminy oraz 
zamieszkałych przez wi cej ni  30% mieszka ców gminy.  

 W skład obszaru rewitalizacji mog  wej ć obszary wyst powania 
problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe  
(w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, 
wył cznie w przypadku, gdy przewidziane w nich działania s  
ci le powi zane z celami rewitalizacji dla danego obszaru 

rewitalizacji. 

 

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



JAK WYZNACZYĆ OBSZAR REWITALIZACJI? 

Ograniczenia: 20% powierzchni gminy, 30% ludno ci gminy 



GMINA SIEDLISZCZE 

Gmina Siedliszcze – jednostki analityczne 
 

 

 

 

26 sołectw 

Adolfin Lechówka 

Anusin, Lipówki 
Bezek, Majdan Zahorody ski 
Bezek-Kolonia, Marynin 

Bezek D bi ski Mogilnica 

Brzeziny, Chojno Nowe Pierwsze 

Chojeniec Chojno Nowe Drugie 

Chojeniec-Kolonia,  Romanówka 

Dobromy l Stare Chojno 

Kamionka Stasin Dolny 

Krowica Wola Korybutowa Pierwsza 

Kulik Wola Korybutowa Druga 

Kulik-Kolonia Wola Korybutowa Kolonia 

3 obr by geodezyjne 

Siedliszcze 

Siedliszcze-Kolonia 

Siedliszcze Osada 



WSKA NIKI WYKORZYSTANE PRZY 
DELIMITACJI 

•    g sto ć zaludnienia, 
•dynamika zmiany liczby ludno ci w latach 

2010/2015, 
•liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 

mieszka ców; 
•liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 

mieszka ców; 
•liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (przed i 

poprodukcyjny) na 100 osób w wieku 
produkcyjnym; 

•liczba osób w rodzinach pobieraj cych zasiłki z 
pomocy społecznej ogółem na 100 mieszka ców, 

•liczba osób w rodzinach pobieraj cych zasiłki z 
pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 100 
mieszka ców, 

•przyrost naturalny 
•wska nik salda migracji na 1000 osób; 
•liczba przest pstw kryminalnych na 100 

mieszka ców, 
•liczba interwencji domowych na 100 mieszka ców, 
•frekwencja mieszka ców w wyborach 

samorz dowych w 2014 roku 
•liczba organizacji pozarz dowych na 100 

mieszka ców; 
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WSKA NIKI WYKORZYSTANE PRZY 
DELIMITACJI 

SFERA 
GOSPODARCZA 

• poziom 
zanieczyszczenia 
benzo/a/pirenem 

• ilo ć odpadów 
zawieraj cych 
odpady azbestowe 
niezb dne do 
unieszkodliwienia 

SFERA 
RODOWISKOWA 

• liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 
na 100 mieszka ców, 

• liczba podmiotów 
nowozarejestrowanych na 
100 mieszka ców; 

• liczba podmiotów 
gospodarczych 
wyrejestrowanych na 100 
mieszka ców; 

• liczba bezrobotnych na 
100 mieszka ców; 

• udział  długotrwale 
bezrobotnych w liczbie 
bezrobotnych 

• liczba osób bezrobotnych 
w wieku produkcyjnym w 
ogólnej liczbie 
bezrobotnych 
 

SFERA 
PRZESTRZENNO - 
FUNKCJONALNA 

• udział budynków bez 
dost pu do sieci 
wodoci gowej; 

• udział budynków bez 
dost pu do sieci 
kanalizacyjnej 

• dost pno ć 
komunikacyjna 

SFERA 
TECZHNICZNA 

• udział budynków 
wymagaj cych 
remontu 
(ocieplenie, 
wymiana okien) 



SFERA SPOŁECZNA – G STO Ć ZALUDNIENIA 



SFERA SPOŁECZNA – DYNAMIKA ZMIANY LUDNO CI W LATACH 2015-2010 



SFERA SPOŁECZNA – WSKA NIK STARO CI DEMOGRAFICZNEJ 



SFERA SPOŁECZNA – WSKA NIK MŁODO CI DEMOGRAFICZNEJ 



SFERA SPOŁECZNA – WSKA NIK OBCI ENIA DEMOGRAFICZNEGO 



SFERA SPOŁECZNA – POZIOM UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 



SFERA SPOŁECZNA – PRZYROST NATURALNY 



SFERA SPOŁECZNA – WSKA NIK SALDA MIGRACJI 



SFERA SPOŁECZNA – POZIOM PRZEST PCZO CI I NARUSZE  PRAWA 



SFERA SPOŁECZNA – FREKWENCJA W WYBORACH SAMORZ DOWYCH 



SFERA SPOŁECZNA – ILO Ć ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH 



SFERA SPOŁECZNA 
Koncentracja negatywnych zjawisk 



SFERA GOSPODARCZA- POZIOM AKTYWNO CI GOSPODARCZEJ 



SFERA GOSPODARCZA- POZIOM BEZROBOCIA 



SFERA RODOWISKOWA – POZIOM ZANIECZYSZCZENIA  

                                                                                                  BENZO/A/PIRENEM 



SFERA RODOWISKOWA – ODPADY ZAWIERAJ CE 
WYROBY AZBESTOWE 



SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 
Stopie  wyposa enia w infrastruktur  techniczn  



SFERA TECHNICZNA- UDZIAŁ BUDYNKÓW 
WYMAGAJ CYCH REMONTU 



KONCENTRACJA NEGATYWNYCH ZJAWISK 
W 5 SFERACH 

Sfera społeczna 
Sfera gospodarcza, rodowiskowa, 
przestrzenno – funkcjonalna, techniczna 



KONCENTRACJA NEGATYWNYCH ZJAWISK 



OBSZAR ZDEGRADOWANY GMINY SIEDLISZCZE 

Obszar zdegradowany obejmuje 4 podobszary 
Powierzchnia wyznaczonego obszaru stanowi 29,87% powierzchni gminy 
i jest zamieszkiwany przez 40,87% mieszka ców gminy.  



OBSZAR ZDEGRADOWANY GMINY SIEDLISZCZE 

  OBSZAR ZDEGRADOWANY 
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Powierzchnia (ha) 1041,6 32,1 523,2 453,8 436,4 644,9 616,1 336,2 485,6 15297,24 

Powierzchnia podobszaru  (ha) 2487,1 1261 336,2 3,17 

% powierzchni gminy 6,81 0,21 3,42 2,97 2,85 4,22 4,03 2,2 485,6 

Odsetek powierzchni 

podobszaru w ogólnej 
powierzchni gminy (%) 

16,26 8,24 2,2 3,17 

Liczba ludno ci (2015 r.) 1160 106 223 224 223 326 243 111 229 6963 

Liczba ludno ci podobszaru 
(2015 r.) 

1936 569 1,59 3,29 

% ludno ci gminy 16,66 1,52 3,2 3,22 3,2 4,68 3,49 111 229 

Odsetek ludno ci podobszaru w 
ludno ci ogółem gminy (%) 27,80 8,17 1,59 3,29 



OBSZAR ZDEGRADOWANY GMINY SIEDLISZCZE  
OCZEKIWANIA MIESZKA CÓW GMINY 

Które sołectwa/obręby Gminy Siedliszcze stanowią obszar zdegradowany - w których sołectwach/obrębach 
Pani/Pana zdaniem jest najwięcej problemów przestrzennych, infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych? 

0 5 10 15 20

sołectwo Bezek Dębiński
sołectwo Lipówki

sołectwo Wola Korybutowa Kolonia
sołectwo Adolfin

sołectwo Chojeniec-Kolonia
sołectwo Lechówka
sołectwo Chojeniec

sołectwo Krowica
sołectwo Kulik-Kolonia

sołectwo Romanówka
sołectwo Stasin Dolny
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OBSZAR REWITALIZACJI GMINY SIEDLISZCZE - 
OCZEKIWANIA MIESZKA CÓW GMINY SIEDLISZCZE 

Które sołectwa/obręby Gminy Siedliszcze, spośród wcześniej wskazanych jako zdegradowane, powinny być 
Pani/Pana zdaniem poddane procesowi rewitalizacji? (proszę wybrać maksymalnie 3 sołectwa/obręby) 



OBSZAR REWITALIZACJI GMINY SIEDLISZCZE 

Obszar rewitalizacji obejmuje 1 podobszar 
Powierzchnia wyznaczonego obszaru stanowi 13,41% powierzchni gminy  
(2050,7ha) i jest zamieszkiwany przez 24,6% mieszka ców gminy (1713 osób) 

OBSZAR REWITALIZACJI GMINY SIEDLISZCZE 
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Powierzchnia (ha) 1041,6 32,1 523,2 453,8 

Powierzchnia obszaru  rewitalizacji (ha) 2050,7 

% powierzchni gminy 6,81 0,21 3,42 2,97 

Odsetek powierzchni obszaru  rewitalizacji w 

ogólnej powierzchni gminy (%) 
13,41 

Liczba ludno ci (2015 r.) 1160 106 223 224 

Liczba ludno ci obszaru  rewitalizacji (2015 r.) 

% ludno ci gminy 16,66 1,52 3,2 3,22 

Odsetek ludno ci obszaru rewitalizacji w 

ludno ci ogółem gminy (%) 



PROPOZYCJA CELÓW 

Cel ogólny:  

 OGRANICZENIE SKALI WYST POWANIA NEGATYWNYCH ZJAWISK  

 I PROCESÓW NA OBSZARZE REWITALIZACJI W GMINIE SIEDLISZCZE  

ORAZ  

 WZMOCNIENIE  WEWN TRZNEGO POTENCJAŁU TEGO OBSZARU W CELU 
ZAPEWNIENIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU CAŁEJ GMINY 

 



Podobszar Miasto Siedliszcze 

Cel strategiczny 
1. Funkcjonalna i estetyczna przestrze  tworz ca warunki do 
zamieszkania, rekreacji i wypoczynku społeczno ci lokalnej 

Cele operacyjne 

1. Kształtowanie to samo ci lokalnej i budowanie wi zi społecznych 

2. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu kapitału społecznego 

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych 

4. Poprawa jako ci przestrzeni ycia mieszka ców 

5. Poprawa poziomu bezpiecze stwa publicznego mieszka ców 

Cel strategiczny 2. Stwarzanie warunków dla wzmacniania potencjału gospodarczego 

Cele operacyjne 

1. Rozwój przedsi biorczo ci i aktywizacja zawodowa mieszka ców 

2. Budowanie produktu turystycznego wokół dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego 



Podobszar Sołectwo Brzeziny 

Cel strategiczny 

1. Integracja społeczno ci lokalnej, racjonalne kształtowanie przestrzeni 
oraz zapewnienie dost pno ci do infrastruktury słu cej zaspokajaniu 
potrzeb mieszka ców 

Cele operacyjne 

1. Aktywizacja zawodowa mieszka ców, w tym osób nieaktywnych 

zawodowo oraz innych grup społecznych zagro onych wykluczeniem 

społecznym, czynnikiem eliminuj cym dysfunkcje społeczne 

2. Aktywizacja mieszka ców w celu wzmocnienia poczucia to samo ci 
lokalnej i identyfikacji z miejscem zamieszkania 

3. Integracja przestrzenno – funkcjonalna obszaru oraz poprawa jako ci 
rodowiska przyrodniczego 



Obr b geodezyjny: 
Siedliszcze; 
Siedliszcze Osada; 
Siedliszcze Kolonia. 

Cel strategiczny 1 

Funkcjonalna i estetyczna przestrze  tworz ca warunki do 
zamieszkania, rekreacji i wypoczynku społeczno ci lokalnej 

MIASTO SIEDLISZCZE 

Cel operacyjny 1.1. Kształtowanie to samo ci lokalnej i budowanie wi zi społecznych 

wiod ce kierunki interwencji: 
wzmocnienie to samo ci lokalnej i kulturowej oraz podniesienie poziomu  
   integracji społecznej mieszka ców poprzez utworzenie atrakcyjnej oferty  
   sp dzania czasu wolnego 
 aktywizacja społeczna mieszka ców poprzez wykorzystanie walorów  
   kulturowych; 
 integracja wewn trzpokoleniowa i mi dzypokoleniowa; 
 stymulowanie oddolnych inicjatyw mieszka ców; 
 wzmacnianie roli trzeciego sektora w realizacji usług społecznych 
 propagowanie zdrowego stylu ycia i wspierania oferty ogólnorozwojowych zaj ć 
   pozalekcyjnych 
 



Obr b geodezyjny: 
Siedliszcze; 
Siedliszcze Osada; 
Siedliszcze Kolonia. 

MIASTO SIEDLISZCZE 

Cel operacyjny 1.2. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu kapitału społecznego 

wiod ce kierunki interwencji: 
Modernizacja placówek kultury i poszerzenie ich oferty; 
Upowszechnianie dorobku kultury oraz zwi kszenie obecno ci kultury w yciu 
codziennym; 
Rewitalizacja obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizacji. 
 

Cel operacyjny 1.3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych 

wiod ce kierunki interwencji: 
 poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznych oraz 
    terenów zielonych poprzez efektywne wykorzystanie funkcji obszaru jako  
    istotnego aspektu podniesienia jako ci ycia mieszka ców; 
 nadanie nowych funkcji terenom niezagospodarowanym i zdegradowanym; 
 zagospodarowanie otoczenia obiektów u yteczno ci publicznej; 
 poprawa atrakcyjno ci osiedle czej obszaru rewitalizacji; 
 budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. 
 



Obr b geodezyjny: 
Siedliszcze; 
Siedliszcze Osada; 
Siedliszcze Kolonia. 

MIASTO SIEDLISZCZE 

Cel operacyjny 1.4. Poprawa jako ci przestrzeni ycia mieszka ców 

wiod ce kierunki interwencji: 
 adaptacja obiektów do pełnienia nowych funkcji społeczno  - gospodarczych; 
 termomodernizacja, remonty, przebudowy, rozbudowy obiektów u yteczno ci 
    publicznej; 
 poprawa warunków zamieszkania, w tym stanu budynków, ich estetyki oraz 
    otoczenia; 
 wdro enie programu niskiej emisji wraz z edukacj  ekologiczn ; 
 kontynuacja programu likwidacji odpadów zawieraj cych wyroby azbestowe 
 

Cel operacyjny 1.4. Poprawa poziomu bezpiecze stwa publicznego mieszka ców 

wiod ce kierunki interwencji: 
 przebudowa infrastruktury komunikacyjnej, słu cej wsparciu rewitalizacji; 
 poprawa bezpiecze stwa komunikacyjnego poprzez budow  chodników, realizacj  
   o wietlenia ulicznego, zwłaszcza miejsc niebezpiecznych; 
 budowa cie ek rowerowych; 
 budowa parkingów 



Obr b geodezyjny: 
Siedliszcze; 
Siedliszcze Osada; 
Siedliszcze Kolonia. 

MIASTO SIEDLISZCZE 

Stwarzanie warunków dla wzmacniania potencjału gospodarczego 

Cel strategiczny 2 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój przedsi biorczo ci i aktywizacja zawodowa mieszka ców 

wiod ce kierunki interwencji: 
 wzrost aktywno ci gospodarczej w oparciu o wykorzystanie zasobów rodowiska 
    naturalnego 
 wzmocnienie lokalnej gospodarki, utrzymanie istniej cych i tworzenie nowych 
    miejsc pracy 
 utworzenie inkubatora przedsi biorczo ci wraz z niezb dn  infrastruktur  
 aktywizacja zawodowa mieszka ców obszaru rewitalizacji (współpraca z PUP,  
    sta e, szkolenia, doradztwo; 
 podnoszenie kompetencji osób dorosłych (kształcenie ustawiczne, przeciwdziałanie 
    wykluczeniu cyfrowemu); 
 realizacja programów przekwalifikowania osób długotrwale bezrobotnych w 
    porozumieniu z pracodawcami 
 dostosowanie kwalifikacji osób do potrzeb lokalnego rynku pracy 
 



Obr b geodezyjny: 
Siedliszcze; 
Siedliszcze Osada; 
Siedliszcze Kolonia. 

MIASTO SIEDLISZCZE 

Stwarzanie warunków dla wzmacniania potencjału gospodarczego 

Cel strategiczny 2 

Cel operacyjny 2.2. Budowanie produktu turystycznego wokół dziedzictwa przyrodniczego i 
historycznego 

wiod ce kierunki interwencji: 
 poprawa warunków dla rozwoju funkcji usługowych, równie  z sektora kultury  
   i turystyki; 
modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej, w tym szlaków turystycznych, 
rowerowych, pieszych oraz wsparcie bazy turystycznej (np. infrastruktura noclegowa 
i gastronomiczna)’; 
identyfikacja i kreacja produktów turystycznych; 
wykorzystanie dziedzictwa historycznego dla wzmacniania wi zi społecznych  
   i ró nicowania oferty turystycznej; 



SOŁECTWO BRZEZINY 

Integracja społeczno ci lokalnej, racjonalne kształtowanie przestrzeni oraz 
zapewnienie dost pno ci do infrastruktury słu cej zaspokajaniu potrzeb 
mieszka ców 

Cel strategiczny 1 

Cel operacyjny 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszka ców, w tym osób nieaktywnych 
zawodowo oraz innych grup społecznych zagro onych wykluczeniem społecznym, czynnikiem 
eliminuj cym dysfunkcje społeczne 

wiod ce kierunki interwencji: 
 tworzenie działalno ci podmiotów ekonomii społecznej; 
 realizacja programów aktywizacji zawodowej osób dotkni tych bierno ci   
    i wykluczeniem społecznym; 
 stymulowanie przedsi biorczo ci mieszka ców; 
 tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsi biorczo ci 

 



SOŁECTWO BRZEZINY 

Integracja społeczno ci lokalnej, racjonalne kształtowanie przestrzeni oraz 
zapewnienie dost pno ci do infrastruktury słu cej zaspokajaniu potrzeb 
mieszka ców 

Cel strategiczny 1 

Cel operacyjny 1.2. Aktywizacja mieszka ców w celu wzmocnienia poczucia to samo ci 
lokalnej i identyfikacji z miejscem zamieszkania 

wiod ce kierunki interwencji: 
 realizacja programów aktywizacji i integracji społecznej; 
poprawa dost pu do usług społecznych; 
zwi kszenie poziomu bezpiecze stwa (monitoring); 
przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych i wykluczeniu społecznemu 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzie y na obszarze rewitalizacji 

 



SOŁECTWO BRZEZINY 

Integracja społeczno ci lokalnej, racjonalne kształtowanie przestrzeni oraz 
zapewnienie dost pno ci do infrastruktury słu cej zaspokajaniu potrzeb 
mieszka ców 

Cel strategiczny 1 

Cel operacyjny 1.3. Integracja przestrzenno – funkcjonalna obszaru oraz poprawa jako ci 
rodowiska przyrodniczego 

wiod ce kierunki interwencji: 
 poprawa warunków zamieszkania, w tym stanu budynków, ich estetyki oraz 
   otoczenia 
 poprawa podstawowej infrastruktury drogowej, słu cej wsparciu rewitalizacji; 
 poprawa bezpiecze stwa komunikacyjnego poprzez budow  chodników,  
   bezpiecznych przej ć, o wietlenia ulicznego zwłaszcza miejsc niebezpiecznych; 
 wdro enie programu niskiej emisji wraz z edukacj  ekologiczn ; 
 kontynuacja programu likwidacji odpadów zawieraj cych wyroby azbestowe; 

 

 



ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ SPOŁECZNY, GOSPODARCZY I 
PRZESTRZENNY W OBSZARZE REWITALIZACJI, NASTAWIONY 
NA POTRZEBY MIESZKA CÓW, PROWADZ CY DO INTEGRACJI 
I WZMACNIANIA WI ZI SPOŁECZNYCH, STWARZAJ CY 
WARUNKI DLA ROZWOJU W OPARCIU O POSIADANY KAPITAŁ 
LUDZKI, ZAPEWNIAJ CY WYSOK  JAKO Ć PRZESTRZENI I 

RODOWISKA 

WIZJA  
STANU 
DOCELOWEGO  
OBSZARU 
PODDANEGO 
REWITALIZACJI 



PRZERWA 


