
UCHWAŁA NR XLI/319/17 
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., 
poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1-2 i art. 23 ust. 1-2 ustawy z dnia 9 października 2015r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1. Gminny Program Rewitalizacji, stanowiący załącznik do Uchwały nr XVIII/210/16 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Nasielsk otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała NR XXXIII/257/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Id: 4A8E8A99-9FE1-424B-A842-464C4EB65469. Uchwalony Strona 1
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1. WYKAZ SKRÓTÓW

GPR - Gminny Program Rewitalizacji
RPO WM - Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

NGO - Organizacje pożytku publicznego
NOK - Nasielski Ośrodek Kultury

ZGKiM - Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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2. SŁOWNICZEK

Rewitalizacja stanowi 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.

Gminny Program Rewitalizacji oznacza sporządzany przez miasto Nasielsk wieloletni 

program działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, którego celem jest 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz stworzenie warunków do wyprowadzenia go ze 

stanu kryzysowego we współpracy ze społeczeństwem lokalnym.

Obszar priorytetowy to obszar gminy, o szczególnym znaczeniu dla jej dalszego rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Działania w nim podejmowane mają kluczowe znaczenie dla 

realizacji celu głównego oraz celów pośrednich.

Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

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

znaczenie dla rozwoju Gminnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar 

rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez 

więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony 

na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
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Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji 

w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo 

w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą burmistrza.

Misja rozumiana jako kierunek podejmowanych działań zmierzających do rozwiązania 

problemów na obszarze kryzysowym oraz określenie potrzeb zamieszkujących ten obszar 

mieszkańców. Misja wskazuje sposób działania samorządu i podstawowy cel Programu, 

generalne przesłanki i kierunki podejmowanych działań1.

Cele stanowią odzwierciedlenie przedstawionych w misji wartości i wskazują podstawowe 

kierunki rozwoju oraz czynniki wpływające na możliwość realizacji konkretnych działań 

rewitalizacyjnych. Stanowią również podstawę do oceny osiąganych postępów i modyfikacji 

oraz korygowaniu działań w przypadku niepowodzenia lub napotkania nieoczekiwanych 

barier.

Cel główny (kierunkowy) wyraża zasadnicze kierunki rozwoju i wskazuje działania 

realizacyjne oraz wynikający z założeń Programu sposób wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Cele strategiczne są konkretyzacją celu głównego i wskazują priorytetowe dziedziny 

zaspokajania potrzeb.

Cele operacyjne zawierają pożądane z punktu widzenia społeczności lokalnej 

potrzeby. Przyporządkowane są do nich określone zestawy zadań realizacyjnych (cele 

szczegółowe).

1 Penc J. , Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. 
Formułowania misji i strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 47.
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Działania rewitalizacyjne stanowią odpowiedź samorządu na zdiagnozowane problemy, 

składają się z projektów, których realizacja pozwala na osiągnięcie założonych celów 

Programu.

Projekt jest to jednorazowe przedsięwzięcie złożone z szeregu powiązanych ze sobą 

czynności posiadających datę realizacji (czas rozpoczęcia i zakończenia), określone cele 

wynikające z Programu oraz budżet w ramach którego są one realizowane.
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3. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

3.1. U S TA W A  O R E W IT A L IZ A C JI2

Ustawa o rewitalizacji wprowadza do praktyki formalnoprawne zasady dotyczące 

przygotowania i realizacji procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Poza 

zdefiniowaniem kluczowych pojęć, ustawodawca ustanowił i ujednolicił dowolnie dotąd 

pojmowany przez samorządy proces przygotowania programu rewitalizacji i koordynowania 

podejmowanych działań. Ustawa reguluje również zawartość i tryb powstawania gminnego 

programu rewitalizacji, wskazując interesariuszy podejmowanych procesów rewitalizacji. 

Szczególne miejsce w zasadach ogólnych poświęcone zostało zasadom uspołecznienia 

procesu rewitalizacji i partycypacji społecznej na każdym etapie podejmowanych działań. 

Ustawa daje samorządom dodatkowe instrumenty planowania przestrzennego dla obszarów 

zdegradowanych w postaci wprowadzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz miejscowego 

planu rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk zgodny jest 

z założeniami Ustawy w zakresie realizacji zasad ogólnych, przewidzianych zasad i form 

konsultacji społecznych, wyznaczenia obszaru priorytetowego, obszaru zdegradowanego

1 obszaru rewitalizacji oraz wymaganej struktury i zawartości Programu. Szczegółowy opis 

zgodności z ustawą zawarty został w punkcie 3 Programu (Zakres i założenia Programu).

3.2. S T R A TE G IA  R O Z W O JU  PO W IA TU  N O W O D W O R SK IEG O  N A  L A T A  

2015-20303

Wizja powiatu nowodworskiego zakłada, iż Powiat nowodworski rozwija się 

dynamicznie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Mieszkańcy powiatu mają 

dostęp do walorów środowiska, edukacji na wysokim poziomie, miejsc pracy, kultury, 

wypoczynku, opieki zdrowotnej przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa publicznego. 

Kapitał społeczny mieszkańców powiatu i wysoki poziom usług publicznych są gwarantem

2
Ustawa z dnia 9 października 2015 roku rewitalizacji (Dz. U. 2015poz. 1777)
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030. Uchwała Rady Powiatu 

Nowodworskiego NR XIV/89/2016 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
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rozwoju demograficznego oraz wysokiego poziomu życia. W strategii wyznaczono 7 celów 

strategicznych:

Cel 1. Wzmacnianie tożsamości lokalnej i integracji społecznej

Cel 2. Przeciwdziałanie bezrobociu

Cel 3. Wspieranie procesów przedsiębiorczości

Cel 4. Rozwój usług publicznych

Cel 5. Rozwój infrastruktury technicznej

Cel 6. Bezpieczeństwo

Cel 7. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego.

Cele te prowadzić mają do stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz zamieszkania.

Wizja zawarta w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Nasielska zgodna jest 

z kierunkami rozwoju wskazanymi w Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego -  

zarówno w zakresie wyznaczonej wizji, jak tez celów strategicznych. W założeniach 

Programu znalazły się odniesienia do celów operacyjnych realizowanych w ramach 

wskazanych celów strategicznych. Spójność dotyczy:

• celu strategicznego I (Wzmacnianie tożsamości lokalnej i integracji społecznej) -  

w zakresie celu operacyjnego 1 (Wykorzystanie potencjału kulturowego dla rozwoju 

powiatu -  w tym organizowanie, koordynowanie wydarzeń promujących lokalne 

dziedzictwo) oraz celu operacyjnego 2 (Integracja społeczna -  w tym wspieranie 

powstawania miejsc integracji społecznej, zwłaszcza nastawionych na rozwijanie 

działalności artystycznej i kulturalnej oraz wdrażanie aktywnej komunikacji 

dwustronnej pomiędzy zarządzającymi a społecznością lokalną)

• celu strategicznego III (wspieranie procesów przedsiębiorczości), głównie w zakresie 

celu operacyjnego 2 (Rozwój współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami),

• celu strategicznego IV (Rozwój usług publicznych), w tym cel operacyjny 1 (Poprawa 

dostępności i jakości usług publicznych -  głównie inicjowanie i współpraca 

w tworzeniu oferty korzystania z usług publicznych skierowanej do osób 

niepełnosprawnych, starszych i rodzin wielodzietnych) oraz celu 2 (Rozwój e-usług,
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w tym zwiększenie katalogu i zakresu e-usług oferowanych przez Starostwo 

Powiatowe i urzędy gmin z terenu powiatu),

• celu strategicznego V (Rozwój infrastruktury technicznej), głównie w zakresie celu 

operacyjnego 2 (Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej -  poprzez 

modernizację obiektów użyteczności publicznej w kierunku pełnego dostosowania dla 

osób niepełnosprawnych i wspieranie powstawania miejsc integracji społecznej) oraz 

cel operacyjny 3 (Rozwój infrastruktury sportowej -  głównie poprzez budowę, 

rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej)

• celu strategicznego VI (Bezpieczeństwo) w zakresie celu operacyjnego 2 (Wzrost 

bezpieczeństwa publicznego poprzez monitoring w miejscach szczególnego 

zagrożenia), celu 4 (Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez 

kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych) 

oraz 5 (Tworzenie warunków do wspierania dziecka i jego rodziny poprzez 

kształtowanie warunków sprzyjanych aktywności fizycznej i rekreacji oraz wspieranie 

działań z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem).

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk zgodny jest z założeniami 

Strategii Rozwoju Powiatu. Nawiązuje do najważniejszych problemów i sposobów ich 

rozwiązania.

3.3. S T R A TE G IA  Z R Ó W N O W A Ż O N E G O  R O Z W O JU  G M IN Y  N A SIELSK  

DO 2020 R O K U

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku jest instrumentem 

długoterminowej polityki kompleksowego i zrównoważonego rozwoju gminy Nasielsk. Wizja 

podkreśla najważniejsze cele i kierunki rozwoju gminy, w oparciu o posiadany potencjał 

społeczny oraz atuty wynikające z położenia. Celem nadrzędnym wskazanym w Strategii jest 

podniesienie jakości życia i realizacja aspiracji mieszkańców gminy Nasielsk.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk uwzględnia założenia Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020. Założenia rewitalizacji zgodne są
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z wizją gminy Nasielsk, która odnosi się do jej rozwoju gospodarczego i społecznego. 

Spójność działań dotyczy:

• celu strategicznego 1 (Integracja społeczności, rozwój kapitału ludzkiego 

i wykorzystanie potencjału społeczności gminy -  głównie w zakresie celu 

operacyjnego 1.1. Integracja społeczności gminy i podnoszenie poziomu jej 

identyfikacji z miejscem zamieszkania);

• celu strategicznego 2 (Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych 

zasobów -  głównie w zakresie celu operacyjnego 2.1. Bardziej aktywne i efektywne 

pozyskiwanie funduszy zewnętrznych);

• cel strategicznego 4 Podniesienie atrakcyjności gminy w oczach mieszkańców -  

w tym głównie cel operacyjny 4.2. Rozwój i podniesienie jakości przestrzeni 

publicznej.

W ramach tego celu wyznaczono sześć zadań, które realizowane będą również przez 

władze samorządowe z współudziałem organizacji społecznych i mieszkańców 

w ramach działań rewitalizacji w obszarze kryzysowym:

4.2.1. Rewitalizacja centrum Nasielska,

4.2.2. Stworzenie strefy pieszej przy parku w Nasielsku,

4.2.3. Tworzenie/rozwój przestrzeni publicznej -  ze szczególnym zwróceniem uwagi

na przestrzeń w obszarze kryzysowym,

4.2.4. Poprawa estetyki Nasielska poprzez rozwój małej architektury, remonty 

chodników,

4.2.6. Wyczyszczenie koryta i zagospodarowanie brzegów Nasielnej w Nasielsku 

(aleja spacerowa wzdłuż rzeki od mostu przy kościele do mostu przy Domu 

Pomocy Społecznej, ławki, siłownia ‘pod chmurką’).

W strategii podkreślono, iż na terenie gminy strefą intensywnego rozwoju funkcji osadniczo- 

usługowych jest obszar miasta oraz sąsiadujących z nim jednostek osadniczych. Uznano 

również, iż ta strefa przestrzenno-funkcjonalna wyznacza kierunki zagospodarowania, 

a inwestycje z zakresu celów publicznych powinny zostać skoncentrowane na terenie miasta.
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3.4. S T R A TE G IA  R O ZW IĄ ZY W A N IA  P R O B LE M Ó W  S P O Ł E C Z N Y C H  

D L A  G M IN Y  N A S IELS K  N A  L A T A  2013-2017

Strategia rozwiązywania problemów społecznej powstała w celu rozszerzenia form 

pracy socjalnej oraz współpracy podejmowanej przez samorząd z różnymi instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej. Misja gminy 

Nasielsk w sferze polityki społecznej przyjęła formę następującego stwierdzenia:

Opracowanie instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych instrumentów 
umożliwiających wdrażanie programów pozwalających na skuteczne:

• przeciwdziałanie ubóstwu
• wsparcie rodziny
• zmniejszenie zjawiska bezrobocia
• wsparcie osób bezrobotnych
• wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
• przeciwdziałanie uzależnieniom

Celem strategii jest określenie kierunków działań zmierzających do łagodzenia 

skutków dominujących problemów społecznych oraz sformułowanie zadań programowych 

i ich realizacja. Cel ten uszczegółowiony został przez sześć celów strategicznych i przypisane 

do nich cele operacyjne:

1. Działania mające na celu redukowanie ubóstwa -  w tym głównie aktywizacja 

świadczeniobiorców pomocy społecznej

2. Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezrobotnych

• Ograniczanie zjawiska bezrobocia wśród młodzieży

• Zwiększanie zatrudnienia wśród kobiet

• Wspieranie osób w wieku 50+ na rynku pracy

• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych

• Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

3. Wspieranie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i warunków funkcjonowania 

rodzin

• Podniesienie świadomości opiekuńczo-wychowawczej rodziny
12



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

• Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu

• Wzmocnienie relacji rodzinnych poprzez prawidłowe spędzanie wolnego czasu

4. Budowa sytemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych.

• Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej

• Ułatwienie funkcjonowania w środowisku Gminnym osób starszych

5. Przeciwdziałania problemom uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży szkolnej

• Przeciwdziałanie i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych

• Ograniczenia zjawiska narkomanii

• Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej w zakresie działań profilaktycznych

• Rozwój modelu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców

6. Rozwijanie współpracy między różnymi aktorami społeczności lokalnej w celu 

wspólnego rozwiązywania problemów społecznych -  cele realizowany głównie poprzez 

rozwój partnerstwa i współpracy.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk zgodny jest z założeniami w/w 

strategii. Nawiązuje do najważniejszych problemów społecznych, podkreślając iż znaczna 

część z nich skoncentrowana jest na wyznaczonym w Programie obszarze kryzysowym. 

Zagadnienie to szerzej omówione zostanie w punkcie 6. Obszary kryzysowe.

3.5. STUDIUM  U W A R U N K O W A Ń  I K IER U N K Ó W

ZA G O SP O D A R O W A N IA  P R Z E S T R Z E N N E G O  G M IN Y  N A S IELS K 4

Podstawową zasadą realizacji poszczególnych rodzajów projektów w ramach 

programu rewitalizacji jest ich z założeniami dokumentów dotyczących zagospodarowania 

przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Nasielsk zawarte zostały najważniejsze kierunki zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Nasielsk. W oparciu o diagnozę stanu istniejącego czynniki inspirujące rozwój

4 Uchwała nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 r. załącznik nr 
3
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przestrzenny oraz go ograniczające. Szczegółowe rozpoznanie stanu zagospodarowania 

przestrzennego pozwoliło na identyfikację głównych problemów w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Wśród problemów istotnych z punktu widzenia 

GPR wyodrębniono:

1. Problemy środowiska kulturowego, w tym m.in.:

• trudności w zachowaniu i ochronie obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 

pozostałych obiektów wartościowych kulturowo i wymagających ochrony,

• niski stopień zachowania historycznych układów przestrzennych oraz szlaków 

(traktów) historycznych,

• brak określenia (i realizacji) standardów w zakresie zabudowy, zarówno w sensie 

kształtu, jak i technologii budowania,

• niska atrakcyjność miejsc i obiektów o wartościach kulturowych,

• problemy z zachowaniem i ochroną zabytków sztuki ludowej (chaty wiejskie, krzyże 

i kapliczki przydrożne) oraz z gromadzeniem i ochroną zabytków ruchomych.

2. Problemy społeczne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące bezrobocie

3. Problemy strukturalne, w tym m.in.:

• niedostateczny poziom wyposażenia w infrastrukturę społeczną i techniczną, 

przy jednoczesnym rozdrobnieniu sieci osadniczej,

• rozproszenie obiektów i urządzeń usługowych oraz ich niski standard, 

przy zwiększonych potrzebach wynikających z możliwości obsługi użytkowników 

terenów letniskowych,

• niska aktywność gospodarcza oraz mała liczba podmiotów gospodarczych 

w kontekście sąsiedztwa i potrzeb aglomeracji warszawskiej,

• niedobór terenów (będących własnością komunalną) wyposażonych w odpowiednią 

infrastrukturę techniczną o właściwej lokalizacji dla realizacji celów publicznych,

• relatywnie stara struktura zasobów mieszkaniowych (ok.25 % mieszkań sprzed 1945 

roku wymaga wymiany, modernizacji), dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych 

centrum miasta - mała efektywność prac konserwatorsko-remontowych,

• niedoinwestowanie w zakresie obiektów kultury, sportu i rekreacji.
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W strukturze wewnętrznej gminy wyodrębniono cztery obszary funkcjonalno 

przestrzenne. U podstaw podziału legły zróżnicowania przestrzenne, przyrodnicze, 

społeczno-ekonomiczne i techniczno-infrastrukturalne. Z punktu widzenia GPR istotna jest 

strefa miejska oznaczona jako Strefa A -  strefa intensywnego rozwoju funkcji osadniczo- 

usługowych

i produkcyjnych, posiadająca możliwości rozwoju. Strefę tworzy miasto Nasielsk oraz 

sąsiadujące z nią ośrodki wiejskie -  Mazewo Włościańskie, Kosewo, Stare Pieścirogi, Nowe 

Pieścirogi, Mogowo, Siennica i Pniewo. Uznano, iż głównym kierunkiem zagospodarowania 

przestrzennego powinno stać się stworzenie warunków niezbędnych do wzmocnienia 

organizmu miejskiego Nasielska jako ośrodka obsługi (również w zakresie przetwórstwa 

rolno - spożywczego) dla terenów wiejskich północnej części powiatu nowodworskiego oraz 

bazy obsługi ruchu turystycznego. Do realizacji tego celu niezbędne jest podjęcie szeregu 

działań -  w Studium wskazano główne ich kierunki, w tym:

1. Podniesienie atrakcyjności strefy miejskiej poprzez:

• przekształcenie i rehabilitację centralnej części miasta z ukierunkowaniem na cele 

usługowo-mieszkaniowe, uwzględniające obsługę ruchu turystyczno- 

wypoczynkowego rejonu. Dla obszaru wyznaczony został miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta (również 

obszaru objętego ochroną konserwatorską), uwzględniającego szczegółowe wytyczne 

konserwatorskie,

• poprawa struktury funkcjonalno - przestrzennej szczególnie w kontekście powiązania 

funkcjonalnego centrum miasta z terenem dworca i węzła kolejowego,

• ukształtowanie zorganizowanego systemu terenów zielonych (w tym „odwrócenie” 

zabudowy frontem do doliny rzeki), sportu i rekreacji, w powiązaniu z planowanym 

zbiornikiem wodnym na rzece Nasielnej,

• dostosowanie nowych inwestycji do skali, rozwiązań funkcjonalnych, kształtu 

i technologii budowlanej zachowanych, wartościowych kulturowo obiektów.

• kreowanie wizerunku miasta poprzez odtworzenie i utrzymanie historycznych 

układów przestrzennych wraz z pozostałościami dawnego układu parcelacyjnego,
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odbudowę i dbałość o miejsca stanowiące tożsamości miasta -  teren i otoczenie 

grodziska, zespól sakralny, teren rynku i najstarszej części miasta, cmentarze.

2. Tworzenie warunków dla aktywizacji gospodarczej w oparciu o korzystne położenie 

w układzie komunikacji drogowej i kolejowej oraz korzystne uwarunkowania 

hydrogeologiczne,

3. Rozwój zorganizowanej bazy ogólnodostępnej dla obsługi ruchu turystycznego, 

stanowiącej uzupełnienie oferty regionu, o odmiennym charakterze w stosunku 

do budownictwa letniskowego i gospodarstw agroturystycznych,

4. Przygotowanie oferty terenów -  ukierunkowanie gospodarki gruntami na tworzenie 

zasobów komunalnych z przeznaczeniem na poszczególne funkcje, intensyfikacja 

użytkowania terenów przy równoczesnym likwidowaniu konfliktów funkcjonalno - 

przestrzennych,

5. Usprawnienie tranzytowego ruchu drogowego przebiegającego przez miasto 

przy równoczesnym uwzględnieniu konieczności optymalnej obsługi terenów 

rozwojowych,

6. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej w celu podniesienia standardu istniejącej 

zabudowy oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenia infrastrukturalnego terenów 

rozwojowych miasta,

7. Zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta poprzez

zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz lokalizowanie nowych w sposób 

ułatwiający przewietrzanie terenu, tj. równolegle do kierunków wiatrów

przewietrzających,

Obszar objęty GPR jest zgodny z zapisami studium -  wskazuje obszary wymagające

rehabilitacji i rewitalizacji na obszarze centrum miasta wyznaczonym jako obszar kryzysowy.

Zbieżne są również główne kierunki podejmowanych na terenie obszaru działań. Ocena

zgodności działań rewitalizacyjnych z zapisami zawartymi w Studium możliwa będzie

dopiero na etapie ich projektowania.
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3.6. INNE D O K U M E N T Y  S T R A T E G IC Z N E

Na terenie gminy Nasielsk realizowane są założenia wieloletnich programów 

wspierających rozwój społeczno-gospodarczy. Z punktu widzenia GPR i zidentyfikowanych 

w nim potrzeb społeczeństwa miasta na szczególną uwagę zasługują:

• Senioralna Strategia Miasta Nasielsk na lata 2015-2020, której celem jest 

zdiagnozowanie sytuacji osób starszych mieszkających w Nasielsku. Problemy 

tej grupy wiekowej zidentyfikowane w trzech obszarach: zdrowie i rekreacja, edukacja 

i kultura oraz sfera obywatelska. Cele te możliwe są do realizacji poprzez poprawę 

i rozszerzenie działań ukierunkowanych na wspieranie aktywności fizycznej, ochronę 

zdrowia, dostęp do oferty edukacyjnej nasielskich seniorów, rozbudowę infrastruktury 

pozwalającej osobom starszym na aktywność fizyczną oraz wzrost świadomości 

seniorów na temat wpływu i rodzaju aktywności fizycznej na ich zdrowie. Ważnym 

elementem podejmowanych działań powinien stać się również wzrost partycypacji 

osób starszych w kształtowaniu oferty edukacyjnej i kulturalnej miasta oraz działań 

w podejmowanych w sferze obywatelskiej.

GPR nawiązuje do problemów wskazanych w dokumentach strategicznych gminy. 

Przeprowadzona diagnoza obszaru priorytetowego oraz obszaru kryzysowego pozwoliła na 

zdiagnozowanie problemów wskazywanych również we wspomnianych programach.
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4. DIAGNOZA PROBLEMÓW NA TERENIE GMINY

Gmina Nasielsk położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego. Jest 

to gmina wiejsko miejska leżąca w granicach administracyjnych powiatu nowodworskiego 

(część północna powiatu). Od południowego-zachodu graniczy z gmina Pomiechówek 

i Zakroczym (powiat nowodworski), od południowego wschodu z gminą Serock (powiat 

legionowski), od północnego-wschodu z gminą Winnica i Świercze (powiat pułtuski), a od 

północnego-zachodu z gminą Nowe Miasto i Joniec (powiat płoński). Położenie gminy 

powoduje, iż bardzo silne jest oddziaływanie sąsiednich miast -  Nowego Dworu 

Mazowieckiego (odległość 20 km od miasta Nasielsk), Legionowa (27 km), Płońska (33 km) 

oraz Warszawy (51 km).

Powierzchnia gminy Nasielsk wynosi aż 205,57 km2. Na obszarze tym znajdują się aż 62 

miejscowości, obejmujące jedno miasto i 65 sołectw. Gmina Nasielsk jest drugą co do ilości 

sołectw gminą w Polsce (pierwsze miejsce w tej kategorii zajmuje Wałcz), a pierwszą 

w grupie gmin miejsko-wiejskich i wśród gmin mazowieckich.

Gęstość zaludnienia gminy wynosi 96 osób na km2, a więc jest na poziomie 2/3 gęstości 

zaludnienia Mazowsza (145 osób na km2). Znacznie niższą gęstość ma wiejska część gminy: 

63 osoby na km2, jednak jest ona wyższa niż ta dla obszarów wiejskich Mazowsza (55 osób 

na km2). Miasto Nasielsk, liczące 7.475 mieszkańców (aż 38% ludności gminy), stanowi 

główny ośrodek osadniczy. Mimo to znaczna część osadnictwa ma charakter bardzo 

rozproszony -  około 37% populacji gminy zamieszkuje aż w 44 niewielkich miejscowościach 

-  liczących poniżej 200 mieszkańców, a inne niż Nasielsk bardziej znaczące demograficznie 

ośrodki są stosunkowo nieliczne -  są to: Nowe Pieścirogi (1.208 mieszkańców), Mogowo 

(825), Stare Pieścirogi (765) i Cieksyn (493).
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Tabela 1. Dane dot. powierzchni i liczby mieszkańców miejscowości Gminy Nasielsk

Nazwa miejscowości Ludność w 2010 r. Ludność w 2014 r. Powierzchnia
Lp. w ha
1 Andzin 347 338 367,05
2 Borkowo 194 196 450,99
3 Budy Siennickie 141 152 234,27
4 Cegielnia Psucka 267 278 545,90
5 Chechnówka 80 76 67,44
6 Chlebiotki 86 86 282,34
7 Chrcynno 195 186 758,80
8 Cieksyn 485 498 735,32
9 Czajki 124 117 230,44
10 Dąbrowa 20 15 86,40
11 Dębinki 267 270 477,45
12 Dobra Wola 158 148 345,15
13 Głodowo Wielkie 114 112 423,92
14 Jackowo Dworskie 188 203 426,30
15 Jackowo Włościańskie 135 139 227,29
16 Jaskółowo 175 180 615,42
17 Kątne 227 226 272,80
18 Kędzierzawice 111 112 373,32
19 Konary 113 115 221,08
20 Kosewo 346 343 286,16
21 Krogule 158 150 381,81
22 Krzyczki Pieniążki 117 116 348,24
23 Krzyczki Szumne 50 47 215,96
24 Krzyczki Żabiczki 119 118 295,58
25 Lelewo 134 135 424,55
26 Lorcin 152 149 317,71
27 Lubomin 193 190 408,52
28 Malczyn 111 110 283,58
29 Mazewo Dworskie A 191 207 268,37
30 Mazewo Dworskie B 76 84 113,23
31 Mazewo Włościańskie 121 121 125,47
32 Miękoszyn 250 272 299,29
33 Miękoszynek 152 145 110,53 1
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34 Młodzianowo 46 43 119,91
35 Mogowo 846 825 396,00
36 Mokrzyce Dworskie 29 24 204,83
37 Mokrzyce Włościańskie 48 51 70,41
38 Morgi 211 213 384,62
39 Nasielsk 7510 7475 1257
40 Nowa Wrona 87 79 420,47
41 Pieścirogi Nowe 1210 1208 89,78
42 Nowiny 40 48 173,19
43 Nuna 290 278 834,67
44 Paulinowo 244 253 311,51
45 Pianowo Bargły 30 28 154,08
46 Pianowo Daczki 184 170 499,22
47 Pniewo 78 79 178,74
48 Popowo Borowe 295 307 851,45
49 Popowo Północ 103 95 236,09
50 Psucin 329 330 742,31
51 Ruszkowo 56 47 104,20
52 Siennica 318 339 248,07
53 Słustowo 98 102 118,86
54 Pieścirogi Stare 775 765 229,66
55 Studzianki 407 449 354,23
56 Toruń Dworski 135 135 409,96
57 Toruń Włościański 135 61 72,07
58 Wągrodno 98 97 204,70
59 Wiktorowo 76 75 139,81
60 Winniki 38 37 129,86
61 Zaborze 171 171 198,27
62 Żabiczyn 145 158 402,19
RAZEM 19629 19576 20556,84

Źródło: Opracowanie własne UM w Nasielsku

20



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

Mapa 1. Podział terytorialny Gminy Nasielsk
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Źródło: Opracowanie własne UM w Nasielsku

Gmina na charakter rolniczy, a dominującym elementem krajobrazu są pola uprawne. 

Nieliczne są łąki i zbiorowiska bagienne oraz zbiorowiska leśne (poziom zalesienia gminy 

sięga 11,7%). Struktura powierzchni gminy nie zapewnia warunków niezbędnych do odnowy 

i równowagi ekologicznej, typowej dla rolniczych obszarów nizinnych. Ograniczone są 

również obszary cenne przyrodniczo, w tym również obszarów chronionych (21,5%). Mało 

atrakcyjne są również wody powierzchniowe i ich otoczenie (rzeka Wkra w zachodniej części
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gminy oraz rzeka Nasielna, której zlewnia stanowi 40% gminy) oraz zbiorniki wód stojących 

(naturalne twory, głównie w stadium zaniku).

Gminę charakteryzują również niekorzystne zjawiska demograficzno-społeczne, 

głównie starzenie się społeczeństwa. Brak miejsc pracy na terenie gminy oraz 

niewystarczająco wysoki poziom samo zatrudnienia powodują, iż znaczna część społeczności 

gminy korzysta z pomocy społecznej.

Na obszarze miasta ludność ma bardziej niekorzystna strukturę -  relatywnie mniej 

dzieci i młodzieży oraz więcej osób starszych. Znajduje to odzwierciedlenie we wskaźnikach 

obciążenia ekonomicznego -  zwłaszcza w odniesieniu do osób wieku poprodukcyjnym. 

Bardziej niekorzystny jest również przyrost naturalny oraz saldo migracji, co w efekcie 

przyczynia się do depopulacji miasta. Dzieje się tak mimo korzystniejszych warunków życia 

(liczba mieszkań na 1000 mieszkańców oraz wyposażenie w sieć wodociągową, 

kanalizacyjna i gazową). Wyższy jest również poziom przedsiębiorczości, ale jednocześnie 

prowadzenie działalności jest znacznie trudniejsze -  świadczy o tym większa niż na terenach 

wiejskich liczba podmiotów wyrejestrowanych z systemu REGON.

Sytuację obszaru gminy charakteryzują następujące wskaźniki:

1. Struktura wiekowa mieszkańców
W porównaniu z podregionem warszawskim wschodnim (obejmującym powiaty: 

legionowski, miński, nowodworski, otwocki i wołomiński) wzrost liczby mieszkańców gminy 

jest znacznie niższy od średniej wynoszącej 16,7%, podobnie jak w gminie Nasielsk 

kształtuje się wskaźnik dla całego powiatu nowodworskiego -  7,8%. Jedynie samo miasto 

Nasielsk ma wskaźnik na poziomie zbliżonym do podregionu i znacznie wyższy niż średnio 

w powiecie. Oznacza to, że powiat nowodworski i gmina Nasielsk nie rozwijały się pod 

względem ludnościowym w ostatnim ćwierćwieczu tak dynamicznie jak cały podregion. 

Wzrost liczby ludności na niektórych obszarach podregionu wynikał dotychczas ze znacznie 

większej presji migracyjnej -  zarówno z aglomeracji warszawskiej, jak i z innych obszarów 

kraju, skąd osiedlają się osoby szukające zatrudnienia w aglomeracji. Są jednak symptomy 

z ostatniej dekady, że również gmina Nasielsk (a zwłaszcza miasto) staje się obszarem coraz 

bardziej interesującym dla osób poszukujących miejsca zamieszkania w obszarze 

oddziaływania aglomeracji warszawskiej. Należy dodać, że również w poszczególnych
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sołectwach na obszarze wiejskim gminy Nasielsk zmiany ludnościowe były zróżnicowane. 

W przypadku części miejscowości widoczny jest stały spadek liczby mieszkańców -  jest 

to szczególnie wyraźne w mniejszych sołectwach. Są też takie sołectwa, w których 

następował w ostatnich latach stały wzrost liczby mieszkańców -  ten proces jest 

najwyraźniejszy w dużych sołectwach. Jest to korzystne zjawisko koncentracji populacji, 

ułatwiające objęcie jak największego jej odsetka usługami publicznymi i zmniejszające ich 

koszty. Poniżej przedstawiony został podział ludności gminy na ekonomiczne grupy 

wiekowe, w porównaniu z Mazowszem, podregionem warszawskim wschodnim i powiatem 

nowodworskim (w podziale na miasto i wieś).

Rysunek 1. Ludność wg ekonomicznych grup wiekowych w gminie Nasielsk, na Mazowszu, 
w podregionie warszawskim wschodnim i w powiecie nowodworskim w podziale na miasto 
i wieś (stan na 31.12.2013)

w wieku przedprodukcyjnym
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Źródło: Opracowanie własne UM w Nasielsku
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Na tej podstawie można zatem wnosić, iż społeczeństwo na terenie miasta starzeje się 

znacznie szybciej niż na terenach wiejskich gminy. Oznacza to konieczność dostosowania 

usług socjalnych oraz oferowanych form spędzania wolnego czasu do stosunkowo dużej 

liczby osób starszych.

2. Zmiany w liczbie ludności:

• Liczba urodzeń żywych na terenie miasta w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest na 

terenie miasta nieznacznie niższa od gminy i terenów wiejskich. Wskaźnik urodzeń na 

terenach wiejskich jest wyższy niż dla obszaru całej gminy.

• Wskaźnik zgonów wyznaczony na 1000 mieszkańców jest na terenie miasta wyższy 

niż na obszarze gminy -  w mieście na każdy 1000 mieszkańców przypada 10,5 zgonu, 

natomiast na terenie gminy -  9,8. Na terenach wiejskich wskaźnik ten osiąga wielkość 

9,3 zgonu, co oznacza iż w mieście na każde 1000 mieszkańców umiera ponad 1 osoba 

więcej niż na wsi.

• Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi zaledwie 0,7 osoby. 

Jest on znacznie niższy niż przyrost naturalny w gminie (1,5 osoby) oraz na terenach 

wiejskich (2,0).

• Na terenie gminy widoczne są negatywne tendencje w zakresie migracji -  w roku 2014 

saldo migracji osiągnęło wynik -23 osoby, co oznacza, iż z gminy więcej osób 

wyjeżdża niż się w niej osiedla. Jest to przede wszystkim problem miasta, gdzie 

wskaźnik ten osiągnął wielkość -29 osób, przy dodatnim wskaźniku dla terenów 

wiejskich (+6 osób). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców wskaźnik migracji dla 

terenu gminy wynosi -1,2 osoby, dla terenu miasta aż -3,8 osoby (przy +0,5 osoby na 

terenach wiejskich).
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Rysunek 2. Urodzenia żywe w gminie Nasielsk w latach 1995-2013.

Źródło: Opracowanie własne UMw Nasielsku

Biorąc pod uwagę wielkość wskaźników stwierdzić można iż na terenie miasta dochodzi do 

stopniowej depopulacji ludności. Przyrost naturalny na terenie gminy przewyższa straty 

wynikające z ujemnego salda migracji, co powoduje, iż liczba mieszkańców gminy rośnie. 

W przypadku terenów wiejskich w 2014 roku notowane było zarówno dodatnie saldo 

migracji, jak też dodatni przyrost naturalny -  chociaż nie są to wartości wysokie, to jednak 

w efekcie liczba ludności na terenach wiejskich rośnie szybciej niż przeciętna dla całej gminy. 

W przypadku miasta zanotowano niewielki przyrost naturalny, który jednak nie jest w stanie 

zrekompensować strat wynikających z wyjazdów migracyjnych.

3. Rynek pracy i przedsiębiorczość:

• Na terenie miasta znacznie większa jest przedsiębiorczość mieszkańców -  

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w roku 2014 do systemu REGON wpisane było 

113 podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta -  dla porównania na
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terenach wiejskich były to zaledwie 64 podmioty. Różnica ta zmniejsza się nieco, 

kiedy uwzględni się przedsiębiorczość mieszkańców, mierzoną przez liczbę osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest to 89 osób na terenie miasta i 57 na terenach 

wiejskich. Przeciętna dla całego obszaru gminy to 69 osób.

• Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta wiąże się z większym 

ryzykiem i trudnościami. W efekcie liczba osób kończących prowadzących 

działalność gospodarczą jest na terenie miasta znacznie wyższa niż na terenie gminy 

oraz obszarach wiejskich. W roku 2014 udział podmiotów wyrejestrowanych 

w ogólnej liczbie podmiotów w systemie REGON wynosił 7,9% i był o 0,6 pp wyższy 

niż na terenie całej gminy oraz 1,1pp niż na ternach wiejskich.

Można zatem stwierdzić, iż mimo wysokiego poziomu aktywności gospodarczej na terenie 

miasta, wysoka jest rotacja działających na jego terenie przedsiębiorstw. Oznaczać to może 

konieczność podjęcia działań, które ograniczą negatywne tendencje i zmniejszą odsetek 

przedsiębiorstw zawieszanych i kończących działalność gospodarczą.

4. Jakość życia mieszkańców:

• Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców jest na terenie miasta znacznie wyższa niż na 

terenie gminy i obszarów wiejskich. Na każde 1000 mieszkańców miasta w 2014 roku 

przypadało 362,7 mieszkania. W tym samym czasie na terenach wiejskich było to 

o ponad 63 mieszkania mniej, a na terenie gminy -  o 39 mieszkań mniej.

• Na terenie miasta dostęp do wodociągu mieli niemal wszyscy mieszkańcy (99,3%). 

Chociaż wskaźnik ten na terenach wiejskich był w roku 2014 stosunkowo wysoki, to 

z wodociągu korzystać mogło 87,3% mieszkańców. Było to o 4,5 pp mniej niż 

przeciętny udział dla gminy.

• Znaczące dysproporcje widoczne są w dostępie do sieci kanalizacyjnej. Na terenie 

miasta z kanalizacji korzystać mogło 71,8% mieszkańców, na terenach wiejskich -  

zaledwie 13,5%. W efekcie na obszarze gminy z kanalizacji mogło korzystać zaledwie 

35,9% mieszkańców.

• Wysokie dysproporcje widoczne są także w dostępie do gazociągu -  mogło z niego 

korzystać 29,8% mieszkańców miasta i zaledwie 3,4% mieszkańców wsi.
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5. Bezrobocie

Rysunek 3. Zmiana liczby bezrobotnych w gminie Nasielsk w latach 2003-2013.

Jak pokazuje wykres, systematyczny spadek liczby bezrobotnych następujący w latach 2003

2008, został odwrócony w warunkach światowego kryzysu i w latach 2009-2010 nastąpił 

wzrost liczby bezrobotnych. Na tym poziomie bezrobocie w gminie Nasielsk utrzymywało się 

do 2013 roku, przy niewielkiej tendencji spadkowej.

Poniżej w tabeli przedstawione zostały najważniejsze dane na koniec 2013 roku, zgodnie 

z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Tabela 2. Bezrobotni według gmin w powiecie nowodworskim (stan na koniec 2 półrocza 
2013r.)

Gmina RAZEM KOBIETY Będący w 
szczególnej 
sytuacji na 
rynku 
pracy

do 25
roku
życia

powyżej 
50 roku 
życia

długotrwale
bezrobotni

N o w y  D w ó r  M a z . 1 3 0 9 6 3 2 1 1 9 8 1 8 5 3 6 8 6 3 8
C z o s n ó w 3 4 2 1 3 7 3 1 3 5 2 1 0 6 1 4 6
L e o n c i n 1 9 8 8 7 1 8 6 4 3 6 0 8 7
N a s i e l s k 1 1 7 1 5 1 6 1 0 8 6 2 4 9 2 9 0 5 9 7
P o m i e c h ó w e k 4 2 5 1 9 5 3 9 5 6 6 1 1 6 1 9 5
Z a k r o c z y m 3 7 3 1 6 2 3 5 2 6 1 1 1 4 2 0 3
R A Z E M 3 8 1 8 1 7 2 9 3 5 3 0 6 5 6 1 0 5 4 1 8 6 6
U d z i a ł  g m .  N a s i e l s k 3 0 , 7 % 2 9 , 8 % 3 0 , 8 % 3 8 , 0 % 2 7 , 5 % 3 2 , 0 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze
Mazowieckim.

Wg stanu na 31 grudnia w 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze 

Mazowieckim było zarejestrowanych jako szukający zatrudnienia 1.171 mieszkańców gminy 

Nasielsk (516 kobiet i 655 mężczyzn). Stanowiło to ponad 30% bezrobotnych 

zarejestrowanych w powiecie (mieszkańcy gminy Nasielsk stanowią ok. 25% mieszkańców 

powiatu). Znacząco wyższy jest odsetek osób wkraczających na rynek pracy -  38% 

wszystkich bezrobotnych w tej grupie w powiecie.

6. Pomoc społeczna
Istotną rolę wśród zadań własnych i zleconych gminy odgrywa pomoc społeczna. Wydatki 

na to zadanie stanowią drugą co do wielkości pozycję w budżecie gminy. W okresie 2009

2013 ich wartość rosła, za wyjątkiem 2011 roku, w którym nieco spadła w stosunku do 

poprzedniego roku. Stale rosły wydatki gminy ze środków własnych na ten cel, przy 

malejącym udziale dotacji.
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Tabela 3. Wydatki na pomoc społeczną w Gminie Nasielsk w okresie 2009-2013 i źródła ich 
finansowania.

Rok

Wydatki na 
pomoc 
społeczną 
(GOPS)

Źródła finansowania

Dotacje na 
zadania zlecone

Dotacje na 
zadania własne

Środki własne 
gminy

Udział % dotacji 
w wydatkach

2009 7 637 620 zł 5 719 435 zł 556 245 zł 1 361 940 zł 82

2010 8 382 549 zł 6 162 293 zł 726 900 zł 1 493 756 zł 82

2011 8 361 033 zł 6 166 849 zł 622 851 zł 1 571 333 zł 81

2012 8 563 668 zł 6 098 017 zł 737 296 zł 1 728 355 zł 80

2013 8 767 063 zł 6 127 031 zł 781 579 zł 1 858 453 zł 79

Źródło: Dane MOPS Nasielsk,

Dane za lata 2009-2013, dotyczące liczby osób, którym przyznano świadczenie, liczby 

objętych nim rodzin oraz liczby osób w tych rodzinach nie wykazują jednolitego trendu 

w analizowanym okresie.

Tabela 4. Liczba mieszkańców Gminy Nasielsk korzystających z pomocy społecznej w okresie 
2009-2013.

Rok Liczba osób, którym 
przyznano świadczenie Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach
2009 543 337 1024

2010 797 490 1474

2011 747 450 1373

2012 729 441 1277

2013 766 466 1365

Źródło: Dane MOPS Nasielsk,

7. Zasoby mieszkaniowe

Mieszkaniowy zasób Gminy Nasielsk według stanu na 31 grudnia 2013 roku tworzy 264 
lokale o łącznej powierzchni 9 751,19 m .

W mieszkaniowym zasobie Gminy, zasób lokali socjalnych tworzy 6 lokali. Zasób 
mieszkaniowy Gminy wyposażony jest w większości w instalacje techniczno -  sanitarne.
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Tabela 5. Wyposażenie mieszkań w budynkach stanowiących 100% własność Gminy 
w instalacje techniczno -  sanitarne.

Liczba mieszkań
Wyposażenie z określonym 

wyposażeniem

Wodociąg 87

Kanalizacja 87

Centralne ogrzewanie 25

Łazienka/WC 79

Ciepła woda 0

Kuchnia bez okna 3

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Budynki stanowiące własność lub współwłasność Gminy, zlokalizowane są na jej 

terenie. Większość z nich wybudowana została przed 1950 rokiem. Zasoby mieszkaniowe 

charakteryzuje niski standard wyposażenia. Zróżnicowane wiekowe budynki przedstawiają 

konstrukcyjnie różnorodny poziom wyeksploatowania. Znaczne zużycie funkcjonalne 

i techniczne budynków ma duży wpływ na koszty remontu . Przy dochodzeniu do założonych 

standardów budynków i lokali komunalnych, według wstępnych ocen, około 70 % zasobów 

mieszkaniowych wymaga remontów o różnym zakresie rzeczowym.

Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale rozmieszczone na terenie miasta i gminy 

Nasielsk

Biorąc pod uwagę wskaźniki techniczne wyznaczające jakość życia, stwierdzić można, iż 

znacznie lepsze warunki stworzone zostały mieszkańcom miasta. Na podstawie dokonanej 

diagnozy stwierdzić należy, iż obszar miasta charakteryzują negatywne tendencje w obszarze 

demograficzno - społecznym. Dzieje się tak mimo relatywnie lepszych warunków życia 

i możliwości zdobycia pracy.
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Przeprowadzona w oparciu o dane statystyczne diagnoza obszaru gminy pozwala na 

określenie problemów, z jakimi boryka się gmina. Problemy te można podzielić na trzy 

podstawowe grupy:

Problemy demograficzno-społeczne
• Niski poziom przedsiębiorczości i mała aktywność gospodarcza mierzona liczbą 

podmiotów gospodarczych. Na terenie miasta brakuje rozwiązań w zakresie 

aktywizacji gospodarczej -  w tym również rozwoju funkcji przemysłowych oraz 

rozwoju usług niezbędnych do pełnienia ośrodka obsługującego tereny wiejskie gminy 

w zakresie przetwórstwa rolno -  spożywczego. Problemy gminnego rynku pracy 

pogarsza niekorzystny klimat dla rozwoju małych zakładów produkcyjnych. Nie 

zostały również stworzone warunki do rozwoju gminy jako ośrodka obsługi ruchu 

turystyczno -  wypoczynkowego -  mimo potencjalnie istniejących na terenie gminy 

warunków.

• Depopulacja -  problemy gminy związane z niedostatecznym poziomem jakości życia 

wynikającym z niedoinwestowania w sferze mieszkalnictwa, infrastruktury 

technicznej i terenów do wypoczynku wpływa negatywnie na stan demograficzny. 

Procesowi zmniejszania się liczby mieszkańców towarzyszą niekorzystne tendencje 

w zakresie przyrostu naturalnego (spadek liczby urodzeń i wzrost liczby zgonów) oraz 

migracji. W efekcie widoczny jest dynamiczny wzrost udziału osób starszych oraz 

zmniejszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym oraz dzieci i młodzieży. 

W przypadku tej ostatniej grupy widoczne jest zmniejszenie się liczby młodzieży 

w wieku gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym.

• Zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznej znacznej części społeczności 

lokalnej -  problemy wynikają w znacznej mierze z wysokiego poziomu ubóstwa 

i znacznej liczby osób korzystających z pomocy MOPS. Niepokojący jest również 

wysoki poziom patologii oraz zagrożenie poczucia bezpieczeństwa.

Problemy środowiska i zagospodarowania przestrzennego
• Zły stan zasobów mieszkaniowych połączony z wysokim kosztem zachowania 

i ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wartościowych
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kulturowo i wymagających ochrony. W efekcie problemem staje się rosnąca 

dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych oraz spadek atrakcyjności zarówno 

obiektów o wartościach kulturowych, jak też miejsc w ich otoczeniu.

• Zbyt mała liczba dostępnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz możliwości 

korzystania z walorów środowiska przyrodniczego miasta.

Problemy strukturalne
• Niedostateczna jakość życia mieszkańców mierzona poziomem wyposażenia 

w sieć kanalizacyjną i gazową. Na negatywną ocenę jakości życia mieszkańców 

wpływa również zbyt mała liczba miejsc do wypoczynku oraz zbyt mały standard 

usług w zakresie sportu i rekreacji oraz niedostateczne zagospodarowanie obszaru 

i wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną,

• Problemy w zakresie komunikacji i infrastruktury drogowej -  niedostatecznie 

rozwinięta sieć dróg oraz bardzo zła jakość dróg gminnych pod względem stanu 

i parametrów technicznych. Dla mieszkańców problemem są również niefunkcjonalne 

rozwiązania komunikacyjne na terenie miasta oraz połączenia miasta z terenami 

wiejskimi. Dotyczy to również powiązania komunikacyjnego miasta z węzłem 

kolejowym. Rozwiązanie problemu wymaga od gminy poniesienia znacznych 

nakładów związanych nie tylko z poprawą stanu technicznego i parametrów 

użytkowych istniejącego systemu dróg i ulic, ale również z poprawą dostępności 

komunikacyjnej miasta i większą niż do tej pory integracją miasta z terenem dworca 

i węzła kolejowego. Przebudowa dróg powiązana powinna zostać z wyznaczeniem 

tras i ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych.

• Niedostateczny poziom ładu przestrzennego -  brak uporządkowania 

zagospodarowania przestrzennego terenów gminy stanowi źródło potencjalnych 

konfliktów wynikających z różnych sposobów użytkowania.

• Lokalnie podwyższony poziom hałasu oraz stan zanieczyszczenia powietrza, 

zwłaszcza na terenie miasta. Problem związany jest z brakiem wdrożenia w życie 

rozwiązań technicznych dotyczących gospodarki cieplnej na obszarach zwartej 

zabudowy jednorodzinnej oraz niedoboru alternatywnych, przyjaznych środowisku
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źródeł ciepła. Zbyt wysoki poziom hałasu i zanieczyszczeń koncentruje się również w 

sąsiedztwie węzłów i ciągów komunikacyjnych (głównie dróg wojewódzkich). 

Wymaga to przeprowadzenia przekraczających możliwości gminy Nasielsk inwestycji 

w zakresie inżynierii ruchu drogowego (budowa północnej i południowej obwodnicy 

Nasielska). Rozwiązaniem podejmowanym przez władze samorządowe stać się może 

wykorzystanie urbanistycznych i budowlanych środków ochrony przed hałasem -  

głównie zadrzewienia i zakrzewienia.

Wskazane problemy wpływają negatywnie na szanse rozwoju gminy w przyszłości. 

Dla zatrzymania negatywnych tendencji w zakresie procesów społeczno-gospodarczych 

konieczne jest podjęcie przez samorząd zdecydowanych działań, których celem jest 

stworzenie korzystnych warunków do osiedlania się i prowadzenia działalności gospodarczej.
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5. ANALIZA WYSTĘPOWANIA ZJAWISK
NEGATYWNYCH

5.1. M E T O D A  W Y Z N A C Z A N IA  O BSZRÓ W  Z D E G R A D O W A N Y C H

Określenie wskaźników oceny

Określając wskaźniki pozwalające na wyznaczenie obszaru zdegradowanego 

uwzględniono problemy, które zdiagnozowano na terenie gminy. Uwzględniono również 

dostępność danych niezbędnych do wyznaczenia miarodajnych wskaźników.

Szczególne znaczenie nadano wskaźnikom pozwalającym ocenić potencjał 

ludnościowy. Uznano, iż kryterium demograficzno-społeczne wyznacza rangę społeczno- 

gospodarczą ośrodka, ponieważ odnosi się bezpośrednio do zjawiska depopulacji. 

Zmniejszanie się ludności na wyznaczonym obszarze nie tylko odzwierciedla zachodzące 

procesy społeczno-kulturalne, ale również oddziałuje w długim okresie na atrakcyjność 

mieszkaniową i sferę gospodarczą. W krótkim i średnim okresie potencjał demograficzny 

oraz struktura wiekowa mieszkańców decyduje o chłonności rynku oraz profilu 

zapotrzebowania na usługi publiczne. Pozostałe wymiary analizy dotyczyły negatywnych 

zjawisk o charakterze społeczno-gospodarczym. Oceną objęto poziom ubóstwa oraz 

bezpieczeństwo publiczne. Wyznaczone w ten sposób kryterium społeczno-ekonomiczne 

pozwoliło na ujęcie większości obecnych na terenie objętym oceną negatywnych tendencji 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Kryteria te pozwolą na wskazanie obszaru kryzysowego. 

Dla każdego z wymiarów skalkulowano wskaźniki koncentracji standaryzowane liczbą 

ludności.

Do przeprowadzenia diagnozy kryzysowości obszaru zastosowano następujące 

wskaźniki:
I. SFERA SPOŁECZNA

1. zmiana liczby ludności -  uwzględnione zostały zmiany w zakresie liczby ludności 

w latach 2010-2014 -  za kryzys zostaną uznane wartości mniejsze od średniej gminy,
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2. poziom ubóstwa -  uwzględniona została liczba osób korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej wyliczona w oparciu o dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

w tym:

• liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - za kryzys zostaną uznane wartości 

większe od średniej gminy,

• liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - za kryzys zostaną uznane wartości 

większe od średniej gminy,

• liczba osób powyżej 18 roku życia korzystających z dożywiania w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców - za kryzys zostaną uznane wartości większe od średniej 

gminy,

3. liczba czynów karalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - za kryzys zostaną 

uznane wartości większe od średniej gminy,
II. SFERA GOSPODARCZA

• liczba przedsiębiorstw wyrejestrowanych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - 

za kryzys zostaną uznane wartości większe od średniej gminy,
III. SFERA TECHNICZNA

• liczba lokali komunalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - za kryzys 

zostaną uznane wartości większe od średniej gminy,

W przyjętych wskaźnikach przeważają wskaźniki społeczne, ponieważ z diagnozy 

gminy wynikało, iż są to najważniejsze zjawiska problemowe. Uwzględniono przy tym 

dostępność danych pozwalających na dokonanie wiarygodnej oceny wyznaczonych obszarów. 

Przyjęto również, iż dla uznania obszaru za zdegradowany konieczne jest wystąpienie co 

najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych lub technicznych. We wskaźnikach 

ilościowych nie uwzględniono zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych, ale przyjęty wskaźnik 

techniczny wpisuje się w ten obszar analizy, bowiem zjawiska kryzysowe w obydwu sferach 

współistnieją ze sobą. Nie uwzględniono również negatywnych zjawisk środowiskowych -
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mimo ich istnienia terenie gminy. Wynika to przed wszystkim z faktu braku miarodajnych 

danych do wyznaczenia wskaźników. Nie ma takich danych dla poszczególnych sołectw oraz 

obszarów miasta, nie jest zatem możliwe dokonanie wiarygodnej analizy zróżnicowania 

wewnętrznego w tym zakresie.

Wszystkie wskaźniki odniesione zostały do wysokości wskaźników wyliczonych 

dla obszaru gminy. Przedstawiona konstrukcja pozwoliła na wyznaczenie granic obszaru 

zdegradowanego obejmującego tereny o wysokim zagrożeniu depopulacją oraz wyższą niż 

przeciętna dla gminy koncentracją negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych.

5.2 ANALIZA WSKAŹNIKOWA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH

Przeprowadzenie analizy wskaźnikowej wymagało zebrania danych liczbowych dla 

wszystkich analizowanych wskaźników -  dla poszczególnych miejscowości Gminy Nasielsk. 

Przyjęto stan na 31 grudnia 2014 roku, opierając się na danych otrzymanych z Urzędu Stanu 

Cywilnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji w Nasielsku oraz 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wszystkim jednostkom przyporządkowano liczbę mieszkańców -  informacja ta 

stanowiła odniesienie do wskazania wielkości wskaźnika, ze względu na znaczne 

zróżnicowanie liczby ludności na poszczególnych obszarach. Dla każdego obszaru 

wyznaczoną wartość nominalną odnoszono do liczby mieszkańców danego obszaru.
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Tabela 6. Analiza wskaźnikowa obszarów -  strefa społeczna

M ie jsco w o ść Z m ia n a  liczb y liczb a  o só b liczb a  o só b  k o rzy sta ją c y ch liczb a  o só b  p o w y że j 18 liczb a  c zy n ó w liczb a  w sk a ź n ik ó w
lu d n o śc i k o rzy sta ją c y ch  z z p o m o cy  sp o łe cz n e j z ro ku  ży cia k a ra ln y ch  w o d b ie g a ją cy c h  od

p o m o cy  sp o łe cz n e j z p o w o d u  b e zro b o c ia  w k o rzy sta ją c y ch  z p rz e lic ze n iu  na 1 0 00 n o rm y
p o w o d u p rze lic ze n iu  na 1 0 00 d o ż y w ia n ia  w m ie szk a ń c ó w

n ie p e łn o sp ra w n o śc i m ie szk a ń c ó w p rz e lic ze n iu  na 1 0 00
na 1 0 00 m ie szk a ń c ó w

m ie szk a ń c ó w

Andzin 97,41 23,67 17,75 5,92 112,43 5
Borkowo 101,03 20,41 10,20 0,00 45,92 2
Budy Siennickie 107,80 6,58 0,00 0,00 65,79 1
Cegielnia Psucka 104,12 7,19 14,39 3,60 17,99 1
Chechnówka 95,00 0,00 0,00 0,00 26,32 1
Chlebiotki 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Chrcynno 95,38 10,75 10,75 0,00 86,02 2
Cieksyn 102,68 12,05 18,07 0,00 44,18 2
Czajki 94,35 34,19 51,28 0,00 34,19 3
Dąbrowa 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Dębinki 101,12 11,11 33,33 0,00 51,85 2
Dobra Wola 93,67 40,54 6,76 0,00 20,27 2
Głodowo Wielkie 98,25 26,79 17,86 0,00 17,86 3
Jackowo Dworskie 107,98 9,85 34,48 0,00 34,48 1
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Jackowo
Włościańskie

102,96 21,58 14,39 0,00 64,75 2

Jaskółowo 102,86 5,56 27,78 0,00 38,89 2
Kątne 99,56 35,40 17,70 4,42 30,97 4
Kędzierzawice 100,90 17,86 53,57 0,00 0,00 2
Konary 101,77 0,00 17,39 0,00 26,09 1
Kosewo 99,13 8,75 5,83 2,92 8,75 2
Krogule 94,94 46,67 33,33 0,00 13,33 3
Krzyczki Pieniążki 99,15 8,62 34,48 0,00 17,24 2
Krzyczki Szumne 94,00 0,00 0,00 0,00 63,83 2
Krzyczki Żabiczki 99,16 59,32 25,42 0,00 33,90 3
Lelewo 100,75 22,22 29,63 0,00 96,30 3
Lorcin 98,03 13,42 6,71 0,00 13,42 1
Lubomin 98,45 31,58 21,05 0,00 236,84 4
Malczyn 99,10 18,18 0,00 0,00 18,18 2
Mazewo Dworskie A 108,38 0,00 0,00 0,00 14,49 0
Mazewo Dworskie B 110,53 23,81 59,52 11,90 47,62 4
Mazewo
Włościańskie

100,00 24,79 16,53 0,00 8,26 2

Miękoszyn 108,80 7,35 14,71 0,00 29,41 0
Miękoszynek 95,39 6,90 0,00 0,00 41,38 2
Młodzianowo 93,48 0,00 0,00 0,00 23,26 1
Mogowo 97,52 18,18 19,39 1,21 13,33 3
Mokrzyce Dworskie 82,76 41,67 0,00 0,00 41,67 3
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Mokrzyce
Włościańskie

106,25 0,00 19,61 0,00 19,61 1

Morgi 100,95 9,39 23,47 0,00 18,78 1
Nasielsk 99,53 17,26 15,92 1,87 38,39 5
Nowa Wrona 90,80 12,66 12,66 0,00 12,66 1
Pieścirogi Nowe 99,83 6,62 12,42 1,66 31,46 1
Nowiny 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Nuna 95,86 7,19 7,19 0,00 61,15 2
Paulinowo 103,69 11,86 27,67 0,00 11,86 1
Pianowo Bargły 93,33 0,00 0,00 0,00 71,43 2
Pianowo Daczki 92,39 5,88 11,76 0,00 29,41 1
Pniewo 101,28 0,00 0,00 0,00 50,63 1
Popowo Borowe 104,07 16,29 13,03 0,00 42,35 2
Popowo Północ 92,23 21,05 0,00 0,00 94,74 3
Psucin 100,30 0,00 3,03 0,00 54,55 1
Ruszkowo 83,93 0,00 0,00 0,00 42,55 2
Siennica 106,60 20,65 17,70 5,90 35,40 3
Słustowo 104,08 49,02 29,41 0,00 19,61 2
Pieścirogi Stare 98,71 20,92 18,30 2,61 37,91 4
Studzianki 110,32 11,14 8,91 0,00 26,73 0
Toruń Dworski 100,00 0,00 0,00 0,00 51,85 1
Toruń Włościański 45,19 16,39 16,39 0,00 16,39 3
Wągrodno 98,98 0,00 0,00 0,00 30,93 1
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Wiktorowo 98,68 40,00 26,67 0,00 0,00 3
Winniki 97,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Zaborze 100,00 11,70 23,39 0,00 23,39 1
Żabiczyn 108,97 0,00 18,99 0,00 18,99 1

średnia dla Gminy 
Nasielsk

99,73 15,43 15,89 1,38 38,11 -

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk
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Analizując powyższe dane zauważyć należy, że miejscowość Andzin oraz miasto 

Nasielsk ma jedne z najmniej korzystnych wskaźników obszarów, gdzie z pięciu wskaźników 

odnoszących się do sfery społecznej pięć przyjmuje wartości niższe (wskaźnik zmiany liczby 

ludności) oraz wyższe (pozostałe wskaźniki) niż średnia dla wszystkich jednostek 

osadniczych w znajdujących się w Gminie Nasielsk. W czterech z pięciu wskaźników 

niekorzystną sytuację zdiagnozowano w miejscowościach: Kątne, Lubomin, Mazewo 

Dworskie "B" oraz Pieścirogi Stare, natomiast trzy z pięciu wskaźników zanotowano dla 

miejscowości: Czajki, Głodowo Wielkie, Krogule, Krzyczki Żabiczki, Lelewo, Mogowo, 

Mokrzyce Dworskie, Popowo Północ, Siennica, Toruń Włościański, Wiktorowo.

Dla lepszego zobrazowania zakresu występowania obszarów kryzysowych według 

przyjętych wskaźników opracowano poniższe mapy. Na mapach kontynuując kolorystykę, 

kolorem czerwonym zaznaczono jednostki referencyjne, w których wartości przyjętych 

wskaźników są niższe (wskaźnik zmiany liczby ludności) oraz wyższe (pozostałe wskaźniki) 

niż wartości średnie dla całego obszaru Gminy Nasielsk.
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Mapa 2. Natężenie wskaźnika zmiana liczby ludności

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Analizując powyższą mapę należy stwierdzić, że największy odpływ ludności 

zaobserwowano w miejscowościach Andzin, Chechnówka, Chrcynno, Czajki, Dąbrowa, 

Dobra Wola, Głodowo Wielkie, Kątne, Kosewo, Krogule, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki 

Szumne, Krzyczki Żabiczki, Lorcin, Lubomin, Malczyn, Miękoszynek, Młodzianowo, 

Mogowo, Mokrzyce Dworskie, Nasielsk, Nowa Wrona, Nuna, Pianowo Bargły, Pianowo
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Daczki, Popowo Północ, Ruszkowo, Pieścirogi Stare, Toruń Włościański, Wągrodno, 

Wiktorowo, Winniki.

Mapa 3. Natężenie wskaźnika liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Analizując powyższą mapę należy stwierdzić, że największa liczba osób korzystająca

z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności mieszka w miejscowościach Andzin,
44



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

Borkowo, Czajki, Dobra Wola, Głodowo Wielkie, Jackowo Włościańskie, Kątne, 

Kędzierzawice, Krogule, Krzyczki Żabiczki, Lelewo, Lubomin, Malczyn, Mazewo Dworskie 

B, Mazewo Włościańskie, Mogowo, Mokrzyce Dworskie, Nasielsk, Popowo Borowe, 

Popowo Północ Siennica, Słustowo, Pieścirogi Stare, Toruń Włościański, Wiktorowo.

Mapa 4. Natężenie wskaźnika liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 
bezrobocia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk
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Analizując powyższą mapę należy stwierdzić, że największa liczba osób korzystająca z 

pomocy społecznej z powodu bezrobocia mieszka w miejscowościach Andzin, Cieksyn, 

Czajki, Dębinki, Głodowo Wielkie, Jackowo Dworskie, Jaskółowo, Kątne, Kędzierzawice, 

Konary, Krogule, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki, Lelewo, Lubomin, Mazewo 

Dworskie B, Mazewo Włościańskie, Mogowo, Mokrzyce Włościańskie, Morgi, Nasielsk, 

Paulinowo, Siennica, Słustowo, Pieścirogi Stare, Toruń Włościański, Wiktorowo, Zaborze, 

Żabiczyn.

Mapa 5. Natężenie wskaźnika liczba osób powyżej 18 roku życia korzystających z dożywiania 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk
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Analizując powyższą mapę należy stwierdzić, że największa liczba osób powyżej 18 roku 

życia korzystająca z dożywiania mieszka w miejscowościach Andzin, Cegielnia Psucka, 

Kątne, Kosewo, Mazewo Dworskie B, Nasielsk, Pieścirogi Nowe, Siennica, Pieścirogi Stare.

Mapa 6. Natężenie wskaźnika liczba czynów karalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Analizując powyższą mapę należy stwierdzić, że największa liczba czynów karalnych miała 

miejsce w Andzinie, Borkowie, Budach Siennickich, Chrcynnie, Cieksynie, Dębinkach,
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Jackowie Włościańskim, Jaskółowie, Krzyczkach Szumnych, Lelewie, Lubominie, Mazewie 

Dworskim B, Miękoszynku, Mokrzycach Dworskich, Nasielsku, Nuna, Pianowie Bargły, 

Pniewie, Popowie Borowym, Popowie Północ, Psucinie, Ruszkowie, Toruniu Dworskim.

Tabela 7. Analiza wskaźników obszarów— strefa gospodarcza.

Obszar Liczba wyrejestrowanych podmiotów 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Andzin 0,00
Borkowo 5,10
Budy Siennickie 6,58
Cegielnia Psucka 3,60
Chechnówka 0,00
Chlebiotki 0,00
Chrcynno 5,38
Cieksyn 2,01
Czajki 0,00
Dąbrowa 0,00
Dębinki 0,00
Dobra Wola 0,00
Głodowo Wielkie 0,00
Jackowo Dworskie 9,85
Jackowo Włościańskie 0,00
Jaskółowo 0,00
Kątne 0,00
Kędzierzawice 8,93
Konary 8,70
Kosewo 0,00
Krogule 6,67
Krzyczki Pieniążki 0,00
Krzyczki Szumne 0,00
Krzyczki Żabiczki 0,00
Lelewo 0,00
Lorcin 0,00
Lubomin 5,26
Malczyn 0,00
Mazewo Dworskie A 4,83
Mazewo Dworskie B 0,00
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Mazewo Włościańskie 0,00
Miękoszyn 0,00
Miękoszynek 6,90
Młodzianowo 0,00
Mogowo 0,00
Mokrzyce Dworskie 0,00
Mokrzyce Włościańskie 0,00
Morgi 0,00
Nasielsk 6,82
Nowa Wrona 3,95
Pieścirogi Nowe 0,00
Nowiny 0,00
Nuna 12,66
Paulinowo 13,03
Pianowo Bargły 0,00
Pianowo Daczki 0,00
Pniewo 0,00
Popowo Borowe 0,00
Popowo Północ 9,80
Psucin 3,92
Ruszkowo 6,68
Siennica 0,00
Słustowo 0,00
Pieścirogi Stare 0,00
Studzianki 13,33
Toruń Dworski 0,00
Toruń Włościański 0,00
Wągrodno 12,66
Wiktorowo 4,55
Winniki 0,00
Zaborze 5,10
Żabiczyn 6,58
Średnia dla Gminy Nasielsk 3,60

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk
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Mapa 7. Natężenie wskaźnika liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
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Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Analizując powyższą mapę należy stwierdzić, że najwięcej podmiotów gospodarczych zostało 

wyrejestrowanych w następujących miejscowościach: Borkowo, Budy Siennickie, Chrcynno, 

Jackowo Dworskie, Kędzierzawice, Konary, Krogule, Lubomin, Mazewo Dworskie "A", 

Miękoszynek, Nasielsk, Nowa Wrona, Nuna, Paulinowo, Popowo Północ, Psucin, Ruszkowo, 

Studzianki, Wągrodno, Wiktorowo, Zaborze, Żabiczyn.
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Tabela 8. Analiza wskaźników obszarów— strefa techniczna

Obszar Liczba mieszkań 
komunalnych

Liczba mieszkań 
komunalnych na 1000 

mieszkańców
Andzin 0 0
Borkowo 0 0
Budy Siennickie 0 0
Cegielnia Psucka 0 0
Chechnówka 0 0
Chlebiotki 0 0
Chrcynno 3 16,12
Cieksyn 5 10,40
Czajki 0 0
Dąbrowa 0 0
Dębinki 0 0
Dobra Wola 0 0
Głodowo Wielkie 0 0
Jackowo Dworskie 0 0
Jackowo Włościańskie 0 0
Jaskółowo 0 0
Kątne 0 0
Kędzierzawice 0 0
Konary 0 0
Kosewo 0 0
Krogule 0 0
Krzyczki Pieniążki 0 0
Krzyczki Szumne 0 0
Krzyczki Żabiczki 0 0
Lelewo 0 0
Lorcin 0 0
Lubomin 0 0
Malczyn 0 0
Mazewo Dworskie A 0 0
Mazewo Dworskie B 0 0
Mazewo Włościańskie 0 0
Miękoszyn 0 0
Miękoszynek 0 0
Młodzianowo 0 0
Mogowo 5 6,06
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Mokrzyce Dworskie 0 0
Mokrzyce Włościańskie 0 0
Morgi 0 0
Nasielsk 233 31,17
Nowa Wrona 0 0
Pieścirogi Nowe 8 6,62
Nowiny 0 0
Nuna 0 0
Paulinowo 0 0
Pianowo Bargły 0 0
Pianowo Daczki 0 0
Pniewo 0 0
Popowo Borowe 3 3,92
Popowo Północ 0 0
Psucin 0 0
Ruszkowo 0 0
Siennica 0 0
Słustowo 0 0
Pieścirogi Stare 11 14,38
Studzianki 0 0
Toruń Dworski 0 0
Toruń Włościański 0 0
Wągrodno 0 0
Wiktorowo 0 0
Winniki 0 0
Zaborze 0 0
Żabiczyn 0 0
Średnia dla Gminy Nasielsk 13,52

Źródło: Opracowanie własne UMw Nasielsku
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Mapa 8. Natężenie wskaźnika liczba mieszkań komunalnych na 1000 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Na podstawie powyższej mapy zauważyć należy, że największe stężenie wskaźnika 

obszarów odnoszącego się do strefy technicznej znajduje się w następujących 

miejscowościach: Chrcynno, Pieścirogi Stare i Nasielsk.
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5.3 Wyznaczenie Obszaru Zdegradowanego

Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki dla stref społecznej, gospodarczej i technicznej należy 

stwierdzić, że Obszar Zdegradowany -  to obszary, w których analiza wykazała występowanie 

minimum 3 stanów kryzysowych natury społecznej oraz minimum 1 stanów kryzysowych 

natury gospodarczej i technicznej. Finalnie do Obszaru Zdegradowanego zaliczono 

następujące miejscowości: Krogule, Lubomin, Nasielsk, Popowo Północ, Pieścirogi Stare 

oraz Wiktorowo.

Tabela 9. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego w gminie Nasielsk

Obszar

Liczba wskaźników 
powyżej średniej 

gminy 
OBSZARY 
KRYZYSU 

SPOŁECZNEGO

Liczba wskaźników 
powyżej średniej 

gminy 
OBSZARY 
KRYZYSU 

GOSPODARCZO- 
TECHNICZNEGO

OBSZAR
ZDEGRADOWANY

Andzin 5 0 -

Borkowo 2 1 -

Budy Siennickie 1 1 -

Cegielnia Psucka 1 0 -

Chechnówka 1 0 -

Chlebiotki 0 0 -

Chrcynno 2 2 -

Cieksyn 2 0 -

Czajki 3 0 -

Dąbrowa 1 0 -

Dębinki 2 0 -

Dobra Wola 2 0 -

Głodowo Wielkie 3 0 -

Jackowo Dworskie 1 1 -
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Jackowo Włościańskie 2 0 -

Jaskółowo 2 0 -

Kątne 4 0 -

Kędzierzawice 2 1 -

Konary 1 1 -

Kosewo 2 0 -

Krogule 3 1 oz

Krzyczki Pieniążki 2 0 -

Krzyczki Szumne 2 0 -

Krzyczki Żabiczki 3 0 -

Lelewo 3 0 -

Lorcin 1 0 -

Lubomin 4 1 oz

Malczyn 2 0 -

Mazewo Dworskie A 0 1 -

Mazewo Dworskie B 4 0 -

Mazewo Włościańskie 2 0 -

Miękoszyn 0 0 -

Miękoszynek 2 1 -

Młodzianowo 1 0 -

Mogowo 3 0 -

Mokrzyce Dworskie 3 0 -

Mokrzyce
Włościańskie

1 0 -

Morgi 1 0 -

Nasielsk 5 2 oz

Nowa Wrona 1 1 -

Pieścirogi Nowe 1 0 -
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Nowiny 0 0 -

Nuna 2 1 -

Paulinowo 1 1 -

Pianowo Bargły 2 0 -

Pianowo Daczki 1 0 -

Pniewo 1 0 -

Popowo Borowe 2 0 -

Popowo Północ 3 1 oz

Psucin 1 1 -

Ruszkowo 2 1 -

Siennica 3 0 -

Słustowo 2 0 -

Pieścirogi Stare 4 1 oz

Studzianki 0 1 -

Toruń Dworski 1 0 -

Toruń Włościański 3 0 -

Wągrodno 1 1 -

Wiktorowo 3 1 oz

Winniki 1 0 -

Zaborze 1 1 -

Żabiczyn 1 1 -
Źródło: Opracowanie własne UMw Nasielsku

56



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

Mapa 9. Obszar zdegradowany Gminy Nasielsk

Źródło: Opracowanie własne UM w Nasielsku

5.4 WSKAZANIE OBSZARÓW O NAJWYŻSZYM STOPNIU DEGRDACJI -  
WYZNACZENIE OBSZARU DO REWITALIZACJI.

Obszar Zdegradowany (OZ) gminy Nasielsk składa się z 6 miejscowości 

obejmujących Krogule, Lubomin, Nasielsk, Stare Pieścirogi, Popowo Północ, Wiktorowo. 

Łącznie powierzchnia OZ zajmuje 12,91 % powierzchni całej gminy, a zamieszkiwany jest

57



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

przez 8 750 mieszkańców, co stanowi 44,7 % populacji gminy. Obszar Zdegradowany 

obejmuje teren całych miejscowości. Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji oraz „Wytycznymi w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” obszar rewitalizacji 

obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, 

zamierza się prowadzić rewitalizację -  nie może obejmować terenów większych niż 20% 

powierzchni gminy oraz nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% jej mieszkańców. 

Obszar przeznaczony do rewitalizacji powinien zawierać głównie obszary zamieszkiwania. 

Zatem Obszar Zdegradowany Gminy Nasielsk nie może w całości zostać włączony do 

Obszaru Rewitalizacji. Należy oznaczyć w nim te tereny, które charakteryzują się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, a także gospodarczo technicznych, następnie 

określić ich powiązania funkcjonalne. Tereny o najwyższym poziomie stanu kryzysowego, 

których rewitalizacja społeczna, gospodarcza i techniczna ma istotne znaczenie zarówno na 

poziomie lokalnym dla poszczególnych miejscowości, jak i gminnym oraz wyższym dla całej 

gminy, stanowić będą podobszary rewitalizacji.

Wyznaczony w ten sposób obszar zdegradowany jest niejednorodny pod względem 

ilości negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej i technicznej. Niejednorodność 

ta dotyczy głownie Nasielska. Intensyfikacja niekorzystnych zjawisk w Nasielsku wskazuje 

na konieczność przeprowadzenia tam pogłębionej analizy obszaru zdegradowanego. W tym 

celu Nasielsk został podzielony na mniejsze obszary:

OBSZAR 1 obejmujący centrum miasta. Wyznaczony obszar ograniczony jest 

przebiegiem ulic Folwark (numery porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru:2, 4, 6, 

8, 10, 10A, 10B, 12, 14), Cmentarnej (numery porządkowe budynków wchodzące w skład 

obszaru: 3, 5, 7, 9, 11, 11/13, 15), Płońskiej (numery porządkowe budynków wchodzące 

w skład obszaru:1-10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35A, 37, 39, 41, 45) do 

ulicy Dębowej, wzdłuż ulicy Dębowej do ulicy Kościuszki, wzdłuż ulicy Kościuszki (numery 

porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 22/24, 

26, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 38, 40, 40A, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 

74, 76, 78, 78A, 78B, 80, 82, 82A, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 

112) do skrzyżowania z ulicą Polskiej Organizacji Wojskowej, wzdłuż ulicy Polskiej
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Organizacji Wojskowej (numery porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 1, 3, 3E, 

5, 7, 11, 13, 15A, 15B, 17, 17A, 19, 19A, 19B, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 45, 47, 51, 53, 53A, 55, 

57, 59, 63, 67, 69, 71/73) do ulicy 11 Listopada, wzdłuż ulicy 11 Listopada, dalej wzdłuż 

byłego toru kolei wąskotorowej do ulicy Ogrodowej, wzdłuż ulicy Ogrodowej (numery 

porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 2, 4, 6, 8, 8A, 12F, 12C, 12G, 12H, 12I, 

14A, 14B, 14E, 14H, 14K, 16) do ulicy Warszawskiej, wzdłuż ulicy Warszawskiej (numery 

porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 1-12, 7A, 12A, 13, 14, 14A, 15, 16, 18, 

18A, 20, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 38B, 40, 44, 46, 46A, 48, 48A, 50, 52, 

52A, 52B, 52C, 56, 58, 58A, 60, 60A, 60B, 62A, 62B, 64) do ulicy Starzyńskiego, wzdłuż 

ulicy Starzyńskiego (numery porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 1, 3, 5, 7), 

do ulicy Tylnej, wzdłuż ulicy Tylnej do ulicy Młynarskiej, wzdłuż ulicy Młynarskiej (numery 

porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru:1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 17, 

19, 21, 23, 23B, 25, 27, 29, 31) do ulicy Folwark. W skład obszaru w całości wchodzą 

następujące ulice: Andersa, Armii Krajowej, Bajkowa, Bema, Cicha, Cmentarna, 

Czereśniowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Elektronowa, Folwark, Garbarska, Jagodowa, 

Kasztanowa, Kilińskiego, Klonowa, Kościelna, Kozia, Kręta, Krótka, Lipowa, Malinowa, 

Mała, Polna, Poniatowskiego, Prosta, Rostkowskiej, Rynek, Składowa, Sportowa, Staszica, 

Szkolna, Św. Wojciecha, Traugutta, Tuwima, Tylna, Waryńskiego, Wąska, Wiśniowa, 

Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury oraz część ulicy Piłsudskiego (numery porządkowe 

budynków wchodzące w skład obszaru: 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/16A, 

12/16B, 12/16C, 12/16D, 12/16E, 13, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 24A, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 41, 43, 45, 47, 47A, 49, 51, 53, 

55, 57, 59, 61)

• OBSZAR 2 -  północno-zachodnia część miasta. Wyznaczony obszar ograniczony 

jest przebiegiem ulicy Młynarskiej (numeryporządkowe budynków wchodzące w skład 

obszaru:33, 35, 37, 39A, 39B, 39C, 43, 45, 45f, 47, 49, 51, 55A, 55B, 61, 63, 63C, 

63D, 65b) od granic miasta do ulicy Folwark, wzdłuż granic

z obszarem 1(wzdłuż ulicy Folwark (numery porządkowe budynków wchodzące 

w skład obszaru: 1, 3, 5, 9, 11, 11A, 13, 17, 19), Cmentarnej (numery porządkowe 

budynków wchodzące w skład obszaru:16, 18, 20a, 20b) i Płońskiej (numery
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porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 18, 20, 24A, 24B, 24C, 24D) 

do ulicy Dębowej, wzdłuż ulicy Dębowej do Kościuszki oraz przebiegiem ulicy 

Kościuszki (numery porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru:33A, 33B, 

33C, 33D, 37, 39, 41, 47, 55, 57, 61, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 

138,) -  do skrzyżowania z ulicą Kolejową), wzdłuż ulicy Kolejowej (numery

porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 2,4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 38, 48, 

50, 54, 60, 60A, 74, 74A, 74B, 76, 78, 80, 82, 84A, 84B, 84C) do granic miasta. 

Pozostałe granice obszaru wyznaczają granice administracyjne miasta. W skład 

obszaru w całości wchodzą następujące ulice: Broninek, Tęczowa, Słoneczna, 

Przemysłowa, Ślepa, Gwiaździsta, Lazurowa, Bakaliowa, Orzechowa, Sezamkowa, 

Spokojna, Wspólna, Łączna.

• OBSZAR 3 północno-wschodnia część miasta. Obszar wyznaczony został 

przebiegiem ulicy Młynarskiej (numery porządkowe budynków wchodzące w skład 

obszaru: 16, 18, 22, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 52A, 54, 56, 

58, 62, 62A, 62C, 62D, 68B, 74A, 74c, 74D, 74E, 74F, 78) od granic miasta do ulicy 

Tylnej, przebiegiem granic obszaru 1 (wzdłuż ulicy Tylnej, odcinka ulicy 

Starzyńskiego (numery porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 8, 9, 11, 

6, 4A, 4B, 4, 4C, 4D, 2) od Tylnej do Kilińskiego do ulicy Warszawskiej oraz 

przebiegiem ulicy Warszawskiej (numery porządkowe budynków wchodzące w skład 

obszaru:17-21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41/49A, 41/49B, 41-49C, 41/49E, 

41/49F, 41/49G, 41/49D, 41/49H, 41/49J, 51-53A, 51/53B, 51/53C, 51/53D, 55, 55A, 

57, 57A, 59, 61, 61B, 63, 67/69, 71/73, 79, 81, 85, 89, 91, 95/97, 99, 101, 103, 105, 

105A, 107/109, 111/113, 115) do granic miasta. Pozostałe granice obszaru 

wyznaczają granice administracyjne miasta. W skład obszaru w całości wchodzą 

następujące ulice: Kwiatowa, Miętowa, Pniewska Górka, Świerkowa, Brzozowa, 

Topolowa, Nowa, Oliwkowa, Kokosowa, Figowa, Dolna, Działkowa, Wierzbowa, 

Jesionowa.

• OBSZAR 4 południowo-wschodnia część miasta. Obszar wyznaczony został 

przebiegiem ulicy Warszawskiej (numery porządkowe budynków wchodzące w skład 

obszaru: 66, 68, 68B, 70, 72, 76, 78, 80, 80A, 82A, 82B, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 100,
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102, 104, 106, 108, 108A, 110, 114, 12, 128) od granic miasta do ulicy Ogrodowej 

(numery porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 1, 3, 3A, 5A, 5C, 5D, 9, 

11, 13, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 17) wzdłuż granic obszaru 1 (ulica Ogrodowa, 

wzdłuż torów kolei wąskotorowej do ul. 11 Listopada, wzdłuż ulicy 11 Listopada 

(numery porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 6, 8, 10, 12) do ulicy 

Polskiej Organizacji Wojskowej), przebiegiem ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 

(numery porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 75, 77, 79, 83a, 83, 91, 

93/95, 93/95A, 97/99, 101, 103, 123, 125, 127/129, 133, 139) do granic miasta. 

Pozostałe granice obszaru wyznaczają granice administracyjne miasta. W skład 

obszaru w całości wchodzą następujące ulice: Krańcowa, Mickiewicza, Reymonta, 

Długa, Owocowa, Miodowa, Wielokwiatowa, Chmielna, Jodłowa, Cisowa, Sosnowa, 

Grabowa, Leśna, Jaworowa, Sadowa, Gajowa oraz część ulicy Piłsudskiego (numery 

porządkowe budynków wchodzące w skład obszaru: 42, 67, 67B, 44, 67A, 46, 48, 48A, 

52, 77)

• OBSZAR 5 południowo-zachodnia część miasta. Obszar wyznaczony został 

przebiegiem ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (numery porządkowe budynków 

wchodzące w skład obszaru: 2, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 18, 20, 22, 24A, 24B, 26, 28, 

30, 32, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 76B, 78, 80, 

82, 84, 84A, 86, 90, 98, 100, 102, 104, 106, 106A, 106B, 110, 114, 116A, 116, 120, 

122, 126, 128, 130, 140, 144, 146, 152, 160, 162, 164) od granic miasta do ulicy 

Kościuszki, wzdłuż ulicy Kościuszki (numery porządkowe budynków wchodzące w 

skład obszaru: 1, 3, 5A, 5B, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23A, 25, 31A, 31B, 31C, 

31D, 31E) do ulicy Kolejowej oraz przebiegiem ulicy Kolejowej (numeryporządkowe 

budynków wchodzące w skład obszaru: 1, 27, 27A) do granic miasta. Pozostałe granice 

obszaru wyznaczają granice administracyjne miasta. W skład obszaru w całości 

wchodzą następujące ulice: Graniczna, Piaskowa, Łąkowa, Wiejska, Nowa Wieś, 

Podmiejska, Przechodnia, Królowej Bony, Dąbrówki, Osińskiego, Kazimierza 

Wielkiego, Mieszka I, Łokietka, Chrobrego, Jagiełły, Jagiellonki, Królowej Jadwigi, 

Krupki, Jaśminowa
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Mapa 10. Obszar zdegradowany opracowany dla pogłębionej analizy

Źródło: Opracowanie własne UMw Nasielsku
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Tabela 10. Charakterystyka statystyczna obszaru zdegradowanego

Wyszczególnienie
liczba 

ludności 2010
liczba 

ludności 2014

liczba osób 
korzystających z 

pomocy społecznej

liczba 
przedsiębiorstw, 
które zakończyły 

działalność w 2014 r.

liczba lokali 
komunalnych w 

przeliczeniu na 1000 
mieszkańców.

CHARAKTERYSTYKA STATYSTYCZNA

Krogule 158 150 12 1 0

Lubomin 193 190 10 1 0

Nasielsk -  obszar 1 3852 3627 102 31 220

Nasielsk -  obszar 2 526 628 3 4 1

Nasielsk -  obszar 3 1652 1576 42 7 12

Nasielsk -  obszar 4 486 554 9 4 0

Nasielsk -  obszar 5 1096 1090 16 2 0

Popowo Północ 103 95 2 0 0

Pieścirogi Stare 775 765 32 3 11

Wiktorowo 76 75 5 1 0

Obszar zdegradowany 8917 8750 233 54 244

Źródło: Opracowanie własne UM w Nasielsku
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Tabela 11. Analiza wskaźnikowa obszaru zdegradowanego

Wyszczególnienie Zmiana 
liczby ludności

liczba osób, 
którym udzielono 

pomocy społecznej na 
1000 mieszkańców

liczba
przedsiębiorstw, które 

zakończyły 
działalność w 2014 r. 

w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców

liczba osób, którym 
udzielono pomocy społecznej na 

1000 mieszkańców

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Krogule 94,94 80,00 6,67 0,00

Lubomin 98,45 52,63 5,26 0,00

Nasielsk -  obszar 1 94,16 28,12 8,55 60,66

Nasielsk -  obszar 2 119,39 4,78 6,37 1,59

Nasielsk -  obszar 3 95,40 26,65 4,44 7,61

Nasielsk -  obszar 4 113,99 16,25 7,22 0,00

Nasielsk -  obszar 5 99,45 14,68 1,83 0,00

Popowo Północ 92,23 21,05 0,00 0,00

Pieścirogi Stare 98,71 41,83 3,92 14,38

Wiktorowo 98,68 66,67 13,33 0,00

Obszar zdegradowany średnia 98,13 26,63 6,17 27,89

Źródło'. Opracowanie własne UM w Nasielsku 64
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Mapa 11. Analiza zmiany liczby ludności na obszarze zdegradowanym

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Analizując powyższą mapę należy zauważyć, że najbardziej niekorzystne zmiany liczby 

ludności na obszarze zdegradowanym zaobserwowano w Nasielsku Obszar 1, Obszar 3, 

w Krogulach i w Popowie Borowym.
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Mapa 12. Analiza liczby osób, którym udzielono pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców na obszarze zdegradowanym

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Na podstawie powyższej mapy zauważyć należy, że największe stężenie wskaźnika zmiany 

liczby osób, którym udzielono pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na 

obszarze zdegradowanym znajduje się w Nasielsku Obszar 1, Obszar 3, Lubominie, 

Pieścirogach Starych, Krogulach i Wiktorowie.
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Mapa 13. Analiza liczby przedsiębiorstw, które zakończyły działalność w 2014r. 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na obszarze zdegradowanym

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Analizując powyższą mapę należy zauważyć, że najbardziej niekorzystne zmiany liczby 

przedsiębiorstw, które zakończyły działalność w 2014r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

na obszarze zdegradowanym, którym udzielono pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców na obszarze zdegradowanym zaobserwowano w Nasielsku Obszar 1, Obszar 2, 

Obszar 4, Krogulach i Wiktorowie.
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Mapa 14. Analiza liczby lokali komunalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na 
obszarze zdegradowanym

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Na podstawie powyższej mapy zauważyć należy, że największe stężenie wskaźnika liczby 

lokali komunalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na obszarze zdegradowanym 

znajduje się w Nasielsku Obszar 1.
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Biorąc pod uwagę przeprowadzoną pogłębioną analizę wskaźnikową obszarów 

zdegradowanych, a także uwzględniając przestrzenną lokalizację problemów 

na obszarze uznano, iż Obszar 1 uznany zostanie za obszar rewitalizacji.

Mapa 15. Wskazanie obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego

Jackowo Dworskie
Lubomi

Kędzierzawić*Slustowo
Pianowo Daczki

Jackowo
.Włościański*

M azewo 
Dworskie „A"

Winni ki M azewo 
Dworskie „B" N Głodowo Wielkie

Nasielsk 
OBSZAR 2Konary

Krzyczki
Nasielsk 
OBSZAR 3Kosewo

Chlebiotki Krzyczki
Pieniążki

Nasielsk 
OBSZAR 5 Krzyczki

Zabiczki

Nasielsk 
OBSZAR 4

Ruszkowo
.Pieścirogii

Cieksyn Mokrzyce 
Dworskie I

Siennica
Paulinowo

Popowo

Dobra Woli Mogowo
Nowa
Wrona

Wągrodno

Borkowo
KroguleLelewo Jaskółow

Budy Siennicki* .MłodzianowolNowiny Dębinki

Studzianki
Popowo
Borowe

Zaborze Psucka

Miękoszyn

Toruń Dworski

Granice jednostki referencyjnej
Włościański

Obszar zdegradowany

Obszar rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk
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5.2. C H A R A K T E R Y S T Y K A  O B SZAR U  R E W IT A LIZ A C JI

Jako obszar rewitalizacji wskazany został Obszar 1 -  centrum miasta, które stanowi 

jednocześnie centrum gminy. Zamieszkuje go 18,52% mieszkańców gminy (3627 osób) 

i obejmuje on teren 0,63% powierzchni gminy (129,5 ha)

Charakteryzuje go przeciętnie wyższa niż dla obszaru gminy wielkość wybranych do 

analizy wskaźników. Obszar 1 charakteryzuje depopulacja liczby ludności -  w ciągu 4 lat 

liczba ludności zmniejszyła się w granicach obszaru o 5,85%. Ludność zamieszkująca 

wyznaczony obszar jest przeciętnie bardziej uboga niż na pozostałym obszarze. Poziom 

ubóstwa mierzony był liczbą osób korzystających z pomocy MOPS -  na każdy 1000 

mieszkańców z pomocy korzysta 28 osób. Mimo iż obszar rewitalizacji obejmuje centrum 

miasta, to liczba przedsiębiorstw zanotowanych na tym obszarze jest przeciętnie niższa niż na 

obszarze gminy. Stosunkowo wysoki jest również poziom przedsiębiorstw kończących 

działalność. Jest to zjawisko niepokojące, bowiem na obszarze rewitalizacji widoczna jest 

koncentracja obiektów usług publicznych, na obszarze skupione są placówki świadczące 

usługi komercyjne.

Układ funkcjonalno -  przestrzenny obszaru zorganizowany jest w ramach biegnących przez 

centrum miasta głównych osi kompozycyjnych, tj.: oś wschód -  zachód z ulicą Warszawską, 

Kilińskiego i Kościuszki (z odgałęzieniem ulicy Płońskiej) oraz oś południe-północ wzdłuż 

ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej i Młynarskiej z przyległym rynkiem.
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Obszar rewitalizacji charakteryzują następujące cechy:

• koncentracja funkcji usługowych, zarówno komercyjnych, jak i publicznych. 

W centrum miasta skupione są usługi w zakresie kultury i nauki (Nasielski Ośrodek 

Kultury, Gimnazjum w Nasielsku) handlu (głównie wśród arterii), większość 

placówek gastronomicznych, usługi świadczone przez administrację publiczną (Urząd 

Miejski i MOPS), funkcje sakralne,

• skupienie działalności gastronomicznych w ciągu ul. Rynek,

• koncentracja obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatora zabytków -  

znaczące dla miasta walory architektoniczne oraz unikalne założenia urbanistyczne 

miasta,

• wysoka intensywność zwartej zabudowy mieszkaniowej z parterami 

wykorzystywanymi na funkcje usługowo-handlowe,

• niewystarczające wyposażenie zasobów mieszkaniowych w infrastrukturę techniczną 

połączone ze złym stanem technicznym samych budynków -  stopniowa degradacja 

stanu technicznego budynków.

WSKAŹNIKI SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Wyznaczony obszar cechuje relatywnie wysoki poziom zaludnienia. Zamieszkuje 

go 48,52% mieszkańców miasta (dane na 31 grudnia 2014) i 18,53% mieszkańców gminy.

Tabela 12. Liczba mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji w odniesieniu do liczby 
mieszkańców obszaru gminy

Wyszczególnienie 2014

Ogółem gmina 19576

Obszar rewitalizacji 3627

% mieszkańców gminy 18,53
Źródło: na podstawie danych UM
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Jednym ze wskaźników pozwalających na wyznaczenie obszaru rewitalizacji jest 

depopulacja obszaru zdegradowanego. W latach 2010-2014 liczba mieszkańców gminy 

spadła o 0,27%. W tym samym czasie na terenie miasta zanotowano zmniejszenie liczby 

ludności o 1,8%. Na obszarze rewitalizacji liczba ludności zmniejszyła się o 5,85%. 

W analizowanym okresie spadła atrakcyjność osiedleńcza ulic skoncentrowanych wokół 

rynku i kościoła św. Wojciecha (ulica Rynek, Folwark, Kościelna, Kozia, Starzyńskiego, 

św. Wojciecha, Wąska, Żwirki i Wigury), w kwartale wyznaczonym przez ulicę Kościuszki 

i Płońską (ulica Kościuszki, Klonowa, Kręta, Prosta, Sportowa) i w kwartale wyznaczonym 

przez dwie główne arterie -  POW i Warszawską oraz tory kolejowe (Armii Krajowej, 

Garbarska, Dąbrowskiego, Jagodowa, Kilińskiego, Poniatowskiego, Piłsudskiego, Staszica, 

Traugutta, Warszawska).

Tabela 13. Wskaźniki charakteryzujące obszar rewitalizacji

Wyszczególnienie obszar rewitalizacji

zmiana liczby ludności 5,85

liczb osób, którym udzielono pomocy 
społecznej na 1000 mieszkańców

28

liczba przedsiębiorstw, które zakończyły 
działalność w 2014 r. w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców

8,55

liczba lokali komunalnych w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców

60,66

Źródło: na podstawie danych UM
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Obszar kryzysowy charakteryzuje relatywnie wysoki udział ubóstwa -  mieszka na nim 

59% osób objętych pomocą MOPS. Negatywnym zjawiskiem jest utrzymywanie się ubóstwa, 

bowiem zdecydowana większość osób objętych pomocą korzysta 

z niej 3 lata i dłużej. Wskaźnik określający wielkość ubóstwa w postaci liczby osób, którym 

udzielono pomocy na 1.000 mieszkańców jest zdecydowanie wyższy niż na pozostałym 

terenie miasta. Dla całego obszaru priorytetowego wskaźnik ten wyznaczony został 

na 23 osób na każde 1.000 mieszkańców. W obszarze rewitalizacji osiągnął on wielkość 28 

osoby.

Rysunek 4. Analiza rodzin objętych pomocą MOPS w 2015 roku z uwzględnieniem powodu 
przyznania pomocy na obszarze rewitalizacji
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Źródło: na podstawie danych UM

Znalazło to swój wymierny wyraz w poziomie ubóstwa, bowiem ci mieszkańcy 

dominowali również wśród pobierających świadczenia z MOPS z tytułu ubóstwa. Relatywnie 

duże znaczenie ma również niepełnosprawność, przy czym stosunkowo dużo osób mieszka 

na ulicy Sportowej. Wśród problemów społecznych na uwagę zasługuje również bezradność 

w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, przy czym dotyczy to zarówno rodzin 

wielodzietnych, jak też niepełnych i rozbitych.
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Według danych CEIDG na obszarze rewitalizacji w 2014 r. działało 55,1 % 

wszystkich przedsiębiorstw aktywnych z terenu miasta. Obszar rewitalizacji charakteryzuje 

wysoka fluktuacja prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem wskaźnik przedsiębiorstw 

wyrejestrowanych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców sięga na obszarze rewitalizacji 8,55 

przedsiębiorstwa (przy wielkości przeciętnej dla miasta 6,42).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBSZARU

Na obszarze rewitalizacji zlokalizowana jest zdecydowana większość budynków 

stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (budynki stanowiące własność lub współwłasność 

gminy). Większość z nich wybudowana została przed 1950 rokiem, charakteryzuje je niski 

standard wyposażenia. Zróżnicowane wiekowo budynki przedstawiają konstrukcyjnie 

różnorodny poziom wyeksploatowania. Znaczne zużycie funkcjonalne i techniczne budynków 

ma duży wpływ na koszty remontu i eksploatacji. Przy dochodzeniu do założonych 

standardów budynków i lokali komunalnych, według wstępnych ocen, około 70 % zasobów 

mieszkaniowych wymaga remontów o różnym zakresie rzeczowym.

Tabela 14. Rozmieszczenie mieszkaniowego zasobu gminy na obszarze rewitalizacji na dzień 
31 grudnia 2013 roku

liczba
budynkówUlica nr budynku liczba lokali

Elektronowa 8/10 1 6
Garbarska 7 1 4
Kilińskiego 1/3; 5; 6; 9; 29A; 29B 6 23
Mała 9 1 5
Młynarska 1; 9 2 6
Piłsudskiego 17 1 6
Rynek 4; 4A; 10; 13/15; 22; 29; 30; 34; 37 9 24
Sportowa 4A; 4B; 4C; 6; 8; 10; 10A; 10B; 12A; 

12B
10 59

Starzyńskiego 3; 7 3 18
Warszawska 1; 3; 8; 10; 12; 14A; 20; 20A; 52; 52B; 

52C;60
14 62

Wąska 6 1 7
Źródło: Załącznik do Uchwały Nr L/352/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 lutego 
2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Nasielsk na lata 2014- 2019
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Gmina odzyskuje lokale poprzez tzw. „ruch ludności” (eksmisje, zgony, 

wyprowadzenie się najemcy) przeznaczając je na realizację potrzeb mieszkaniowych. 

Niestety odzyskane lokale charakteryzują się obniżonym standardem, wymagają remontów

0 znacznych nakładach. Często nie spełniają wymogów technicznych dla lokalu 

mieszkalnego. Jednym z celów Programu jest poprawa stanu technicznego mieszkaniowego 

zasobu gminy, która wymagać będzie dokonania remontów i modernizacji budynków 

oraz rozbiórkę budynków zagrożonych katastrofą budowlaną, w złym stanie technicznym 

lub których remont jest nieopłacalny. W tym drugim przypadku poza wymiernym 

zmniejszeniem kosztów utrzymania nieruchomości, możliwe stanie się wytworzenie nowych 

funkcji oraz polepszenie warunków życia mieszkańców. Dotychczasowe działania 

w tym zakresie były zbyt małe w stosunku do potrzeb, a głównym problemem 

w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym były problemy finansowe -  w tym również 

związane z ubóstwem mieszkańców oraz zaległościami najemców w opłatach za lokale 

mieszkalne. Optymalizacja gospodarki finansowej i zarządzania zasobem gminnym połączona 

z działaniami przewidzianymi w GPR powinna przyśpieszyć prace w tym zakresie

1 przyczynić się zarówno do zatrzymania zarówno dalszej degradacji zasobów 

mieszkaniowych, jak też depopulacji obszaru objętego programem.

Statystyczne zestawienie negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczym uzasadnia -  

zgodnie z przyjętymi założeniami metodycznymi związanymi z wyznaczeniem obszarów 

kryzysowych (depopulacja, bezrobocie, ubóstwo, bezpieczeństwo publiczne) za uznanie 

wskazanego obszaru za zdegradowany. Podkreślić należy przy tym, iż problemy społeczne 

pozostają w ścisłym związku z czynnikiem technicznym, bowiem kumulacja osób 

pozostających bez pracy i wymagających wsparcia zamieszkuje zasoby mieszkaniowe gminy. 

Oznacza to, iż obszar najbardziej zaniedbany charakteryzują relatywnie wysokie wskaźniki 

wyznaczające obszar rewitalizacji.
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CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA OBSZARU 

REWITALIZACJI

Na terenie obszaru rewitalizacji znajduje się ok. 60 obiektów wpisanych do Gminnej 

Ewidencji Zabytków (w tym 4 obiekty wpisane do rejestru zabytków), co powoduje 

konieczność objęcia ochroną znaczna liczbę obiektów zabytkowych. Do zabytków wpisanych 

do rejestru zabytków należy:

• kościół parafialny pw. Św. Wojciecha murowany z ok. 1900 roku z XIX wieku - 

wpisany decyzją numer 158 z dnia 04.10.1972r.,

• dom murowany - obecnie budynek Biblioteki Miejsko-Gminnej przy ul. Piłsudskiego 

6 wpisany decyzją numer 994 z dn. 23.11.2010r.,

• budynek szkoły przy ul. Staszica 1 z ok. 1925 roku wpisany w dniu decyzją numer 

1068 z dnia 13.07.2009 r.

• Dom nauczyciela ul. Szkolna 1A z ok. 1925 roku wpisany decyzją numer 827 z dnia 

15.12.2008r.

Wśród obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków przeważają domy 

mieszkalne, zarówno drewniane, jak i murowane z końca XIX i początku XX wieku.

Tabela 15. Wykaz obiektów ujętych w Gminnej ewidencji zabytków dla gminy Nasielsk

Ulica nr budynku nazwa obiektu rok budowy
Kilińskiego 6; 8; 9; 13 

14; 15 domy murowane początek XX wieku 
1920

Kościelna 19; 24 
14; 22; domy drewniane koniec XIX wieku 

początek XX wieku
6; domy murowane początek XX wieku

Kościuszki 2;
4/6/8; 30 domy murowane

1920
1926
początek XX wieku

Lipowa cmentarz wojenny z 1915 roku
Młynarska 15; 9 domy murowane początek XX wieku
P.O.W. 3

5
domy murowane 1930

1925
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25 początek XX wieku
Piłsudskiego 33; 17 

2; 35
dom murowany początek XX wieku 

1925
Rynek 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 17; 19; 21; 
22; 27; 30; 32/33;

domy murowane początek XX wieku

35/36
16
23

1892
1928

Składowa 1 dom murowany 1920
św. Wojciecha 1 domy murowane 1900

3 1920
9 początek XX wieku
zespół kościoła parafialnego pw św. Wojciecha, w tym: cmentarz 
parafialny z XIX wieku, park przykościelny, plebania murowana z 
XVIII/XIX wieku, kiosk z dewocjonaliami drewniany z początku XX 
wieku oraz ogrodzenie murowane z pocz. XX wieku

Warszawska 1 domy murowane ok.1920
2 1900
15 1910
16; 17; 18 początek XX wieku 

1926
Żwirki i Wigury 2 dom drewniany początek XX wieku

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

W związku z koniecznością objęcia ochroną wskazanych budynków na terenie miasta 

ustalona została tzw. strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej -  obejmuje ona tereny 

zwartej zabudowy Starego Miasta położone w granicach obszaru zdegradowanego. Strefa 

konserwatorska obejmuje kościół parafialny pw. Św. Wojciecha i najbardziej wartościowy 

obszar układu urbanistycznego starego miasta oraz cmentarz żołnierzy z I Wojny Światowej 

i cmentarz żydowski (poza granicami obszaru zdegradowanego). W związku z tym 

w granicach układu urbanistycznego obowiązuje:

• ochrona historycznego układu ulic i placów, podziałów parcelacyjnych, historycznego 

sposobu zabudowy posesji, historycznych nawarstwień kulturowych pod współczesną 

powierzchnią gruntu, układu zieleni, ukształtowania terenu -  ochrona ta w znaczący 

sposób utrudnia realizację działań remontowych i modernizacyjnych na terenie 

zdegradowanym.
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• priorytet wymogów konserwatorskich -  oznacza to, że wszelkie zamierzenia 

inwestycyjne i prace remontowe prowadzone w granicach wyznaczonej strefy ochrony 

wymagają uzgodnienia i uzyskania warunków oraz wytycznych konserwatorskich 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków -  warunek ten powoduje przedłużenie 

procesu inwestycyjnego, ze względu na konieczność dokonania wspólnych ustaleń 

wynikających z realizacji inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców 

oraz ochrony konserwatorskiej obszarów, na których prowadzone mają być działania 

rewitalizacyjne,

• konieczność uzgadniania wymiany budynków w złym stanie technicznym 

oraz wszelkich prac remontowych ze służbami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków -  obowiązek ten nałożony został dla wszystkich obiektów nie wpisanych 

do rejestru zabytków, a położonych na terenie w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej.

Problemem dotyczącym obszaru rewitalizacji jest stopniowa degradacja

wartościowych dla miasta obiektów zabytkowych. Chociaż wskazane budynki objęte ochroną 

budują tożsamość kulturową miasta, są w zbyt małym stopniu wykorzystane 

przez organizacje pozarządowe i instytucje kulturalne działające na terenie miasta. Znaczna 

część zabudowy obszaru pochodzi z początku XX wieku, dlatego wskazana jest szybka 

interwencja celem ratowania tkanki historycznej miasta. Dużą szansą jest zatem podjęcie prac 

o charakterze kompleksowym, zainicjowane działania rewitalizacyjne mogą przyczynić się do 

stałej zmiany nie tylko wizerunku tej części miasta ale również pomóc odbudować jej 

historyczne funkcje centrum miasta.

Szansą dla obszaru jest zatem podjęcie szybkiej interwencji o charakterze 

kompleksowym. Bodźcem inicjującym rozwój obszaru stać się może przy tym dozwolona 

na obszarze objętym ochrona konserwatorską zabudowa plomb w historycznym układzie 

parcel oraz lokalizacja usług nieuciążliwych w parterach budynków lub w innych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego. Podjęte na obszarze zdegradowanym działania 

rewitalizacyjne mogą przyczynić się do stałej zmiany nie tylko wizerunku tej części miasta, 

ale również odbudowy jej historycznych funkcji centrum miasta.
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5.3. A N A L IZ A  SW O T O B SZA R U  R E W IT A LIZ A C JI

Wyznaczony obszar charakteryzuje się trudniejszą niż przeciętna dla całego miasta 

sytuacją społeczno-gospodarczą, mierzoną we wszystkich wymiarach analizy. Rewitalizacja 

społeczno-gospodarcza i przestrzenna planowana na obszarze oparta powinna zostać 

o kompleksowe rozwiązania w zakresie negatywnych zjawisk społecznych związanych 

między innymi z depopulacją, bezrobociem, ubóstwem i przestępczością, w oparciu

0 potencjał jaki ten obszar posiada. W aspekcie fizycznej odnowy konieczne jest również 

rozwiązanie problemów z nadmiernym ruchem pojazdów samochodowych, wysokim 

poziomem hałasu, brakiem miejsc parkingowych, niezadawalającym stanem chodników

1 ulic.

Tabela 16. Mocne i słabe strony obszaru REWITALIZACJI

Mocne strony Słabe strony

SFERA SPOŁECZNA

• lokalizacja organizacji i instytucji 
aktywnie uczestniczących w życiu 
społeczno-kulturalnym miasta

• ubóstwo mieszkańców obszaru -  wysoki 
odsetek osób korzystających z pomocy 
społecznej

• nagromadzenie i zróżnicowanie 
problemów społecznych

• mało zróżnicowana oferta w zakresie 
spędzania wolnego czasu -  oferta 
rekreacyjno rozrywkowa dla dzieci, 
młodzieży i osób starszych

• słaba integracja pomiędzy mieszkańcami 
poszczególnych części miasta powiązana 
z kontrastami społecznymi 
i rozwarstwieniem społecznym

• niższy poziom życia mieszkańców 
w porównaniu z resztą miasta

ZAGOSPODAROWAł IE PRZESTRZENNE

• poza zabudową mieszkaniową 
funkcjonują na obszarze liczne 
obiekty użyteczności publicznej i 
edukacyjnej (w tym instytucje 
samorządowe i pomocy społecznej

• duże zróżnicowanie obszaru, które 
powoduje konieczność podejmowania 
kompleksowych
i wieloaspektowych działań

• najbardziej zurbanizowana część miasta -  
znajduje się tu większość budynków
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• obiekty zabytkowe, znajdujące się w 
gminnej ewidencji zabytków oraz 
objętych ochroną konserwatorską

• zróżnicowane tereny zielone, w tym 
skwery miejskie, parki

• obszar stanowi pełni ważną funkcję 
komunikacyjną dla całej gminy

• zagospodarowanie przestrzeni 
wspólnie z innymi użytkownikami -  
tereny kościelne, tereny spółdzielni 
mieszkaniowej

• opracowane miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru -  możliwość zmiany funkcji 
wybranych obszarów

mieszkalnych wymagających remontu 
i modernizacji

• niefunkcjonalny system komunikacyjny
• niski standard budynków, w tym również 

stanowiących zasób mieszkaniowy gminy 
-  ograniczony dostęp do centralnego 
ogrzewania, kanalizacji i sieci gazowej

• zachowane układy urbanistyczne mimo 
wpisania do rejestru zabytków nie 
stanowią atrakcji turystycznej

• degradacja przestrzenna obszaru -  
w zakresie terenów zielonych 
i substancji mieszkaniowej

• niewielkie obszary występowania 
zwartych form zielni w połączeniu z 
trudnymi do zagospodarowania terenami 
nad rzeką

• ograniczenia w zakresie możliwości 
remontów i modernizacji wynikające 
z ochrony konserwatorskiej oraz wpisania 
budynków do rejestru zabytków

• SFERA GOSPODARCZA

• liczne obiekty usług publicznych 
i komercyjnych -  głównie placówki 
handlowe zlokalizowane wzdłuż 
głównych arterii komunikacyjnych 
obszaru

• niewielki potencjał inwestycyjny obszaru
• zbyt mały wpływ instytucji prywatnych 

na wartość istniejącej na obszarze 
zabudowy oraz zagospodarowania 
przestrzeni

• niewielka liczba lokali na nową 
działalność gospodarczą -  znaczna część 
zabudowy wymaga od inwestora 
poniesienia dużych nakładów na remonty 
(również elewacji) oraz doposażenie 
budynków w sieci infrastrukturalne

• niski poziom aktywności gospodarczej 
mieszkańców

• nieuregulowany stan części gruntów
Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Wybrany obszar wymaga podjęcia kompleksowych działań w każdej z trzech 

wskazanych sfer. Problemem jest wieloletni deficyt prac remontowych, który doprowadził
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do zdegradowania znacznej części zasobów mieszkaniowych. Na przestrzeni lat centralna 

część miasta traciła swoje funkcje, a brak zdecydowanych działań przez władze samorządowe 

przyczyniła się do obecnego, negatywnego stanu centrum miasta. Rewitalizacja ma stać się 

sposobem na odzyskanie tych funkcji oraz stworzenie nowych, zgodnych z potrzebami 

mieszkańców.

Tabela 17. Szanse i zagrożenia dla rozwoju obszaru rewitalizacji

SZANSE ZAGROŻENIA

• obszar zdegradowany jest dużą i 
znaczącą przestrzenią miasta, 
położoną w centrum miasta i gminy

• podejmowane wcześniej inwestycje 
w infrastrukturę komunalną stanowią 
dobry punkt wyjścia do planowanej 
rewitalizacji

• atrakcyjny obiekt sportowy -  stadion 
miejski

• możliwość zagospodarowania 
przestrzeni publicznej w partnerstwie 
z inwestorami prywatnymi, parafią 
oraz spółdzielnią mieszkaniową

• możliwość zmiany lub określenia 
funkcji w istniejącym planie 
zagospodarowania przestrzennego

• atrakcyjnie położone miejsca dla 
rekreacji i wypoczynku

• możliwość organizacji imprez 
kulturalnych

• potencjał gospodarczy głównych 
arterii miasta

• problemy z zagospodarowaniem 
otoczenia na obszarze kryzysowym 
wynikające z ochrony 
konserwatorskiej

• nieuregulowany stan prawny gruntów
• istniejące plany zagospodarowania 

przestrzennego tylko w części 
dostosowane są potrzeb związanych z 
rewitalizacją obszarów kryzysowych

• ograniczenia w zakresie modernizacji 
i remontów budynków znajdujących 
się w gminnej ewidencji zabytków

• niska jakość kapitału społecznego 
wynikająca z wysokiego wskaźnika 
ubóstwa

• wysoki poziom przestępczości 
i bezpieczeństwa publicznego

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

5.4. Z ID E N T Y FIK O W A N E  P R O B L E M Y

Obszar wyznaczony do rewitalizacji stanowi centrum miasta i gminy. Z tego powodu 

obszar ten gromadzi największą liczbę sprzeczności i konfliktów rozwojowych. Wieloletnie
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zaniedbania spowodowały, iż doszło do degradacji technicznej obszaru oraz nadmiernej 

kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, w tym:

• spadek liczby ludności w centrum miasta,

• niskie kwalifikacje zawodowe oraz brak wykształcenia mieszkańców,

• wykluczenie dzieci i młodzieży w zakresie edukacji,

• wysoki poziom ubóstwa z tendencją do stabilizacji problemów w niektórych 

środowiskach,

• wysoki poziom bezrobocia,

• wysoki poziom przestępczości, zwłaszcza kradzieży i uszkodzenia mienia,

• niski poziom bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich biegnących przez centrum 

miasta,

• niski poziom przedsiębiorczości.

Występuje tutaj największa koncentracja mieszkańców, a jednocześnie nie zostały 

stworzone warunki zapewniające wysoką jakość życia. Na omawianym terenie brakuje ładu 

przestrzennego, niska jest również estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznej. 

Negatywnym czynnikiem jest również wzmożony ruch kołowy oraz brak miejsc 

parkingowych. Wybrany obszar znajduje się w stanie kryzysowym nie tylko z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, ale również przestrzenno-funkcjonalnych, 

w tym:

• niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną,

• zły stan techniczny istniejącej na obszarze infrastruktury,

• brak dostępu do usług publicznych dla różnych grup społecznych (dzieci, młodzież, 

osoby starsze),

• niedostosowanie istniejących rozwiązań urbanistycznych oraz podejmowanych 

w przeszłości decyzji w zakresie zagospodarowania przestrzennego do zmieniających 

się funkcji obszaru,

• zbyt mała powierzchnia terenów publicznych.

Na obszarze rewitalizacji brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby spędzić

wolny czas, co dodatkowo utrudnia ukształtowanie i utrwalenie więzi społecznych. Funkcji
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tej nie spełnia teren zlokalizowany wokół stadionu, który mógłby tworzyć jedną 

z ważniejszych atrakcji miasta. Znaczna część ogólnodostępnych obszarów zielonych 

to tereny zaniedbane, wymagające znacznej interwencji. Degradacja obszaru widoczna jest 

również w postaci negatywnych zjawisk o charakterze technicznym, w tym:

• postępująca degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, zarówno 

o charakterze mieszkaniowym, jak i usługowym,

• niefunkcjonalność istniejących rozwiązań technicznych, które utrudniają korzystanie 

z obiektów budowlanych -  dotyczy to zarówno energooszczędności, jak też ochrony 

środowiska

Aby realizować projekty wymagane jest dostosowanie zagospodarowania terenów i 

obiektów do aktywnego wspierania mieszkańców w realizacji ich projektów oraz dla grup 

wykluczonych, w tym dla niepełnosprawnych. Miejsca, gdzie aktywnie wspierane są 

działania lokalnej społeczności wpłyną na zaradność życiową mieszkańców, poszerzając ich 

kwalifikacje zawodowe, edukując społecznie, co wpłynie na redukcję zjawisk kryzysowych.

W obszarach rewitalizacji ma poprawić się także bezpieczeństwo poprzez realizację 

projektów infrastrukturalnych polegających na likwidacji bądź redukcji barier przestrzennych 

oraz poprawie funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznej.

Bardzo duża liczba osób korzysta z różnych form pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nasielsku. Brak wykształcenia, a co za tym idzie bezrobocie jest przyczyną 

wielu bardzo niepokojących zjawisk społecznych (ubóstwa, dysfunkcji społecznych, 

przestępczości czy uzależnień). Aktywizacja osób bezrobotnych przyczyni się do 

zmniejszenia liczby osób dotkniętych ubóstwem i innymi negatywnymi zjawiskami 

społecznymi. Przełoży się również na spadek liczny osób korzystających z pomocy 

społecznej.
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6. KIERUNKI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH

6.1. M ISJA I W IZJA

Cel generalny wyraża istotę wizji rozwoju obszaru rewitalizacji, którego osiągnięcie 

będzie możliwe poprzez realizację odpowiednich zadań i działań. Cel nadrzędny to:

W ZROST POZIOM U ŻYCIA  M IESZKAŃCÓW

- O ŻYW IENIE SPO ŁECZN O -GO SPO D ARCZE OBSZARU
REW ITALIZACJI

Aby sprostać problemom zidentyfikowanym w diagnozie, niezwykle istotne jest 

przeprowadzenie działań pozwalających na realizację programów ożywienia społeczno- 

gospodarczego, a w szczególności na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości mieszkańców oraz 

rozwiązania zidentyfikowanych kwestii społecznych. Projekty z zakresu rewitalizacji 

realizowane będą jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów danego 

obszaru. Celem długofalowym działań rewitalizacyjnych jest zrównanie rozwoju obszarów 

obecnie kryzysowych z obszarami znajdującymi się poza obszarem. Zakłada się, że

W ROKU 2020 W W YNIKU W IELO LETN IEGO  PROCESU ZMIAN  
W YNIKAJĄCYCH Z REALIZOW ANYCH W RAMACH GM INNEGO  
PROGRAMU REW ITALIZACJI DZIAŁAŃ O BSZAR  REW ITALIZACJI 
JEST ATRAKCYJN YM  MIEJSCEM DO PRACY, ZA M IESZKAN IA  I 
W YPOCZYNKU.

W YELIM IN O W AN E ZO STA LY ZID EN TYFIKO W AN E PROBLEM Y  
ORAZ NEGATYW NE O D D ZIAŁYW AN IE NA ŚROD OW ISKO  
IN STYTU CJO N ALN O -PR ZESTR ZEN N E I SPOŁECZN E OBSZARU  
REW ITALIZACJI.
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DZIĘKI W ŁĄCZEN IU M IESZKAŃCÓW  W PROW ADZONE  
D ZIAŁAN IA EFEKTEM O ŻYW IEN IA  SPOŁECZN OŚCI 
ZAM IESZKU JĄCEJ O BSZAR  REW ITALIZACJI JEST AKTYW N Y  
UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM  I GOSPODARCZYM  NA OBSZARZE  
REW ITALIZACJI.

D ZIAŁAN IA SKIEROW AN E NA W SZECH STRO N N Y ROZW ÓJ 
PRZYCZYN IŁY SIĘ DO PO D N IESIEN IA ATR AKCYJN O ŚCI

w r

OBSZARU R EW ITALIZACJI DLA M IESZKANCÓW  I INW ESTORÓW . 
STAŁO SIĘ TO DZIĘKI W YELIM IN O W AN IU  PROBLEM ÓW  
SPOŁECZN YCH, A KTYW IZA CJĘ M IESZKAŃCÓW  I ICH W ŁĄCZEN IE  
W D ZIAŁANIE NA RZECZ DOBRA W SPÓLN EGO , 
U PO RZĄDKO W AN IE PRZESTRZENI I PRZYGOTOW ANIE JEJ DO 
PEŁN IEN IA FUNKCJI GOSPO DARCZYCH, M IESZKALNYCH I 
REKREACYJNYCH

6.2. C E L E  P R O G R A M U

W celu zapobieganiu dalszej degradacji terenu, planowane są działania zmierzające 

do przekształcenia i wykorzystania obszarów problemowych do celów społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych oraz kulturalnych. Rewitalizacja gospodarcza

ukierunkowana zostanie na działania w obszarze wsparcia przedsiębiorczości

i samozatrudnienia, wspierania gospodarki społecznej, podejmowania lokalnych inicjatyw na 

rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników. Natomiast w zakresie 

rewitalizacji fizycznej realizowane będą zadania dotyczące głębokiej przebudowy i adaptacji 

zdegradowanych obiektów i obszarów. Uznano przy tym, iż w każdym ze wskazanych 

obszarów -  obok działań skierowanych bezpośrednio na ograniczenie występujących 

problemów, niezbędne jest podjęcie działań przeciwdziałających. Takimi działaniami jest 

przede wszystkim budowanie poczucia tożsamości lokalnej i tworzenie warunków 

sprzyjających długotrwałej aktywizacji przedsiębiorczości i postaw obywatelskich oraz 

działania na rzecz wzrostu integracji społecznej, kształtowania poczucia odpowiedzialności 

społeczności lokalnej za własne miejsce zamieszkania oraz ich działania na rzecz dobra 

wspólnego.
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Komplementarność funkcjonalna i przestrzenna sformułowanych pozwala na 

wskazanie celów operacyjnych oraz wyszczególnionych w ich ramach celów szczegółowych:

Strefa społeczna

Cel strategiczny:
Poprawa jakości życia

mieszkańców obszaru 
rewitalizacji oraz wspieranie 
przedsiębiorczości na terenie 

rewitalizacji

Cele operacyjne:
1.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa mieszkańców 
obszaru rewitalizacji (w tym 
podnoszenie kwalifikacji, 
kompetencji oraz
wykształcenia).

1.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu dzieci
i młodzieży w zakresie 
edukacji.

1.3 Wsparcie rozwoju
działalności gospodarczej.

1.4 Zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa publicznego.

Strefa przestrzenno- 
funkcjonalna

Cel strategiczny:
Uatrakcyjnienie obszaru 

rewitalizacji dla mieszkańców i 
turystów oraz dostosowanie 
przestrzeni do różnych form 

aktywności

Cele operacyjne:
2.1 Rozwój infrastruktury 
technicznej i społecznej na rzecz 
aktywizacji i poprawy 
warunków życia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji
2.2 Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego
2.3 Rewaloryzacja terenów 
zieleni urządzonej

Strefa techniczna

Cel strategiczny
Poprawa stanu technicznego 

zabudowy na obszarze 
rewitalizacji

Cele operacyjne:
3.1 Poprawa parametrów 
energetycznych obiektów 
użyteczności publicznej
3.2 Poprawa warunków
bytowych ludności poprzez 
inwestycje w rozwój 
infrastruktury technicznej
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6.3. P LA N O W A N E  D ZIA ŁA N IA  DO R O K U  2020

Samorząd gminny wykonuje zadania własne w granicach wyznaczonych przez prawo. 

Celem podejmowanych działań jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Diagnoza obszaru 

kryzysowego pokazuje, iż na terenie miasta istnieje wyraźne zróżnicowanie w zakresie 

warunków życia. Planowane zadania w ramach rewitalizacji stanowią podstawę 

do zniwelowania tych różnic i uzyskania trwałej poprawy w sferze społecznej oraz jakości 

przestrzeni publicznej. Będzie to możliwe zarówno dzięki działaniom o charakterze 

społecznym skierowanym bezpośrednio do mieszkańców obszaru -  do zidentyfikowanych 

grup problemowych, jak też dzięki przedsięwzięciom o charakterze infrastrukturalnym 

rozwijającym bazę instytucjonalną obszaru kryzysowego i umożliwiającą realizację zadań

0 charakterze społecznym. Samorząd Gminy uwzględnia przy tym fakt, iż powinien stać się 

koordynatorem przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych przez różnych interesariuszy, 

a nie tylko ich wykonawcą. Jednocześnie jednak, uwzględniając zakres zmian koniecznych do 

dokonania na obszarze rewitalizacji, przewiduje do realizacji szereg działań o charakterze 

infrastrukturalnym. Ich celem nie jest jednak uzyskanie szybkiego efektu poprawy estetyki 

zdegradowanej części miasta, ale stworzenie podstaw do długofalowych działań, których 

zasięg czasowy wykracza znacznie poza ramy tworzonego Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Głównym celem realizacji zadań infrastrukturalnych jest bowiem stworzenie 

miejsca niezbędnego dla aktywizacji różnych grup społecznych i podejmowania 

przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniać się będą do ograniczania 

problemów zidentyfikowanych w obszarze kryzysowym.

Szczególne miejsce w podejmowanych działaniach zajmują osoby zamieszkujące 

obszar rewitalizacji. Realizowane projekty -  wskazane jako działania do realizacji do roku 

2020 -  skierowane są w pierwszej kolejności do osób zagrożonych marginalizacją

1 wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze rewitalizacji. Osoby z tego obszaru 

będą traktowane jako grupa priorytetowa w przypadku projektów „miękkich”, jak również 

przy zatrudnianiu podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Dotyczy to również 

wszystkich wydarzeń realizowanych w nowo planowanych obiektach infrastrukturalnych. 

Informacje na temat takich osób (w każdej grupie wiekowej z uwzględnieniem problemów 

przez nie zgłaszanych) identyfikowane będą dzięki informacjom dostarczanym przez Ośrodek
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Pomocy Społecznej, szkoły biorące udział w programie oraz współpracujące z Urzędem 

Miejskich organizacje pozarządowe.

Wskazane projekty rewitalizacyjne w znacznej mierze stanowią kontynuację działań 

podejmowanych na obszarze miasta, W trakcie realizacji jest przedsięwzięcie pod nazwą 

„Rozbudowa i przebudowa budynku klubu sportowego na stadionie miejskim w Nasielsku” 

(obiekt w obszarze kryzysowym), na który gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 

pond 610 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W latach 2012-2014 realizowany był 

projekt „Edukacja Twoją Szansą -  wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Nasielsk 

„(dofinansowanie z EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Obecnie planowane działania 

są skoncentrowane na obszarze kryzysowym.
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LISTA PROJEKTÓW GŁÓWNYCH

Zadanie 1. Projekt „Pakiet Startowy - poradnictwo konstruowania ścieżki zawodowej 
i kariery nasielskich Gimnazjalistów”

1. Nazwa projektu: „Pakiet Startowy - poradnictwo konstruowania ścieżki 
zawodowej i kariery nasielskich Gimnazjalistów”

2. Miejsce realizacji - ulice 
(charakterystyka miejsca):

Publiczne Gimnazjum Nr 1 
ul. Staszica 1 
05-190 Nasielsk

3. Opis stanu istniejącego: Diagnoza przeprowadzona na potrzeby programu 
rewitalizacji gminy Nasielsk wykazała, niski wskaźnik 
rozwoju przedsiębiorczości, wysoki wskaźnik ubóstwa 
oraz bezrobocia na obszarze zdegradowanym i obszarze 
rewitalizacji. Projekt jest próbą wsparcia zorientowania 
uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie dalszej 
drogi edukacyjno-zawodowej. Celem głównym projektu 
jest przygotowanie uczniów klas gimnazjalnych do 
trafnego wyboru dalszego kształcenia 
ponadgimnazjalnego i określenia własnej drogi 
zawodowej dopasowanego do potrzeb i możliwości 
regionalnego rynku pracy.

4. Opis zadań, które są do 
wykonania w ramach projektu

Projekt przewiduje:
- utworzenie Międzyszkolnego Punktu Informacji 
i Kariery;
- doradztwo zawodowo-edukacyjne grupowe oraz 
indywidualne (zajęcia z doradcą zawodowym, 
psychologiem i pedagogiem);

5.Cel rewitalizacji realizowany 
przez projekt

1.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży 
w zakresie edukacji.

6. Nazwa i adres głównego 
realizatora projektu 
(beneficjenta)

Gmina Nasielsk 
ul. Elektronowa 3 
05-190 Nasielsk

7. Inne podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu (jeśli

Nie dotyczy
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istnieją)

8. Przewidywany termin 
rozpoczęcia i zakończenia 
projektu

Realizacja projektu w latach 2016-2017

9. Przewidywany, szacunkowy 
koszt realizacji projektu do 
2020 roku

301 500,00 zł

10. Cele realizacji projektu 1. Podniesienie i dostosowanie kompetencji uczestników 
projektu do potrzeb rynku pracy;

2. Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród 
nasielskiej młodzieży;

3. Spadek bezrobocia w perspektywie długookresowej;

11. Rezultat projektu Wskaźniki produktu
• Liczba gimnazjalistek/gimnazjalistów objętych 

wsparciem doradcy zawodowego, psychologa
i pedagoga w projekcie -  340 w tym 55 z obszaru 
rewitalizacji

Wskaźniki rezultatu
• Liczba utworzonych Międzyszkolnych Punktów 

Informacji i Kariery - 1
• Liczba szkół i placówek objętych wsparciem

w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa 
edukacyjno-zawodowego - 1

12. Finansowanie projektu Źródło finansowania Poziom
dofinansowania

Wkład własny Inwestora -  Budżet 
Gminy

30 150,00 zł

Planowana wysokość dotacji z 
funduszy strukturalnych UE (EFS), 
uwzględnia możliwość pozyskania 
środków z RPO WM 2014-2020- w 
ramach Osi Priorytetowej X- Edukacja 
dla rozwoju regionu.

271 350 zł
wkład UE - 241 200 
zł
środki budżetu 
państwa -  30 150, 
00 zł

Planowane nakłady inwestycyjne 
ogółem

301 500,00 zł
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Zadanie 2. Projekt „W kierunku rozwoju.com- rozwijanie kompetencji posługiwania się 
językiem obcym oraz kompetencji cyfrowych wśród osób dorosłych”

1. Nazwa projektu: „W kierunku rozwoju.com - rozwijanie kompetencji 
posługiwania się językiem obcym oraz kompetencji 
cyfrowych wśród osób dorosłych”

2. Miejsce realizacji - ulice 
(charakterystyka miejsca):

Nasielski Ośrodek Kultury 
ul. Kościuszki 12
05-190 Nasielsk

3. Opis stanu istniejącego: Diagnoza przeprowadzona na potrzeby planu rewitalizacji 
gminy Nasielsk wykazała, wysoki wskaźnik ubóstwa oraz 
bezrobocia na obszarze rewitalizacji. Niezbędna jest 
interwencja, w celu przeciwdziałania marginalizacji grup 
społecznych zamieszkujących w/w obszary, spadek 
bezrobocia, poprawę sytuacji tych osób na rynku pracy. 
Nadrzędnym celem projektu jest wyrównywanie dostępu 
do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 
nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup 
wiekowych oraz podnoszenie ich kompetencji.

4. Opis zadań, które są do 
wykonania w ramach projektu

Projekt przewiduje:
- organizację bezpłatnych zajęć z zakresu języków obcych 
oraz rozwijania kompetencji cyfrowych wśród osób 
dorosłych, w pierwszej kolejności wsparciem zostaną 
objęte osoby zamieszkujące na terenie rewitalizacji;

5. Cel rewitalizacji 
realizowany przez projekt

1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 
obszaru rewitalizacji (w tym podnoszenie kwalifikacji, 
kompetencji oraz wykształcenia).

6. Nazwa i adres głównego 
realizatora projektu 
(beneficjenta)

Gmina Nasielsk 
ul. Elektronowa 3 
05-190 Nasielsk

7. Inne podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu (jeśli 
istnieją)

Nie dotyczy

8. Przewidywany termin 
rozpoczęcia i zakończenia

Przewiduje się realizację projektu w latach 2018-2020
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projektu

9. Przewidywany, szacunkowy 
koszt realizacji projektu do 
2020 roku

370 000,00 zł

10. Cele realizacji projektu 1. Spadek bezrobocia
2. Podniesienie szans i możliwości osób dorosłych na 

rynku pracy
3. Wyrównanie szans środowisk marginalizowanych 

(bezrobotni, chorzy, niepełnosprawni itp.)
4. Dostosowanie kompetencji uczestników projektu do 

potrzeb rynku pracy

11.Rezultat projektu Wskaźniki produktu
• Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie - 120 ( w tym z obszaru rewitalizacji 24);
• Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie - 35 (w tym z obszaru rewitalizacji 7);
Wskaźniki rezultatu
• Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu - 120 (w tym z obszaru rewitalizacji 24);

• Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie; które podniosły kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 35 (w tym z obszaru rewitalizacji 7).

12. Finansowanie projektu Źródło finansowania Poziom
dofinansowania

Wkład własny Inwestora -  
Budżet Gminy oraz środki 
finansowe Partnera Projektu - 
organizacji pozarządowej

37 000,00 zł

Planowana wysokość dotacji z 
funduszy strukturalnych UE (EFS), 
uwzględnia możliwość pozyskania 
środków z RPO WM 2014-2020- w 
ramach Osi Priorytetowej X- 
Edukacja dla rozwoju regionu.

Przewiduje się, że 
dofinansowanie będzie 
stanowić 90 %

Planowane nakłady inwestycyjne 
ogółem

370 000,00 zł
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Zadanie 3. „Równe szanse w edukacji dla nasielskiej najmłodszej generacji - rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Nasielsk”

1. Nazwa projektu: „Równe szanse w edukacji dla nasielskiej najmłodszej 
generacji - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół 
podstawowych Gminy Nasielsk”

2. Miejsce realizacji - ulice 
(charakterystyka miejsca):

Publiczne Gimnazjum Nr 1 
ul. Staszica 1 
05-190 Nasielsk

3. Opis stanu istniejącego: Istnieje konieczność rozwoju kompetencji kluczowych 
oraz kształcenia interdyscyplinarnego wśród uczniów 
szkół podstawowych oraz dostosowywanie systemu 
kształcenia do potrzeb rynku pracy. Potrzebę realizacji 
projektu potwierdzają przesłanki: utrudniony dostęp do 
zajęć pozalekcyjnych na obszarach wiejskich i w małych 
miastach, wciąż mała innowacyjność programowa szkół, 
brak wykorzystywania nowoczesnych technik 
multimedialnych, słabe wyniki egzaminów z zakresu nauk 
ścisłych

4. Opis zadań, które są do 
wykonania w ramach projektu

Projekt przewiduje:
- organizację zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na 
rozwój kompetencji kluczowych (językowych, 
matematycznych i naukowo-technicznych). Przewiduje 
wzmocnienie znaczenia kompetencji kluczowych w 
trakcie procesu nauczania poprzez nowoczesną ofertę 
szkoleniową wykraczającą poza standardowy program 
nauczania. Zajęcia realizowane będą przy wykorzystaniu 
innowacyjnych narzędzi w postaci utworzenia 
profesjonalnych, multimedialnych pracowni językowych 
oraz wykorzystania specjalistycznego oprogramowania.

5. Cel rewitalizacji 
realizowany przez projekt

1.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży 
w zakresie edukacji.

6. Nazwa i adres głównego 
realizatora projektu 
(beneficjenta)

Gmina Nasielsk 
ul. Elektronowa 3 
05-190 Nasielsk

7. Inne podmioty uczestniczące Nie dotyczy
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w realizacji projektu (jeśli 
istnieją)

8. Przewidywany termin 
rozpoczęcia i zakończenia 
projektu

Przewiduje się realizację projektu w latach 2018-2020

9. Przewidywany, szacunkowy 
koszt realizacji projektu do 
2020 roku

1 967 136,00 zł

10. Cele realizacji projektu 1. Wzrost skuteczności kształcenia na wszystkich etapach 
kształcenia;

2. Podniesienie szans i możliwości uczniów w 
przyszłym zatrudnieniu;

3. Wyrównanie szans środowisk marginalizowanych 
(dzieci z rodzin ubogich chorzy, niepełnosprawni);

11. Rezultaty projektu Wskaźniki produktu
• Liczba szkół i placówek systemu oświaty na obszarze 

rewitalizacji, doposażonych w sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych - 1;

Wskaźniki rezultatu
• Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu -  640 w tym z obszaru rewitalizacji 
110;

12. Finansowanie projektu Źródło finansowania Poziom
dofinansowania

Wkład własny Inwestora -  Budżet 
Gminy

10%

fundusze strukturalne UE - EFS, 
RPO WM

90 %

Planowane nakłady inwestycyjne 
ogółem

1 967 136,00 zł
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Zadanie 4. Kształtowanie tożsamości lokalnej -  pobudzenie przedsiębiorczości i postaw 
obywatelskich (Stworzenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Biznesowego)

1. Nazwa projektu: Stworzenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Biznesowego
2. Miejsce realizacji - 
ulice (charakterystyka 
miejsca):

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA 
ul. Warszawska 2 
05-190 Nasielsk

3. Opis stanu 
istniejącego:

Zabudowania Spółdzielni „Rolnik”, powstały na przełomie XIX 
i XX wieku, (powierzchnia działki- 5000 m , powierzchnia 
użytkowa budynków- 1000 m2) .Własność GS „Samopomoc 
Chłopska”- deklaracja wieloletniego użyczenie nieruchomości 
gminie.
W chwili obecnej zabudowania znajdują się w stanie znacznej 
degradacji architektonicznej. Stan techniczny budynku poddaje 
w wątpliwość możliwości jego użytkowania. Obiekty 
architektoniczne wykonane są z czerwonej cegły ceramicznej, 
stromy kształt dachów, kształt stolarki okiennej- w oryginalnym 
kształcie-według standardów przedwojennego budownictwa. Teren 
przed budynkami jest wyłożony brukiem, pozostał niezmienny od 
początku XX wieku.

Kompleks został ujęty w działaniach rewitalizacyjnych ze względu 
na jego wartość historyczną i sentymentalną dla mieszkańców 
miasta.
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4. Opis zadań, które są 
do wykonania w ramach 
projektu

Celem działania jest rewitalizacja społeczna poprzez stworzenie 
przestrzeni publicznej dającej możliwości rozwoju i pobudzanie 
mieszkańców obszaru rewitalizacji do aktywności społecznej 
i przedsiębiorczości.
W ramach nowo otwartego kompleksu zostanie utworzony 
inkubator przedsiębiorczości, wspierane będą innowacje społeczne, 
np. innowacyjne produkty czy usługi, które poprawią jakość życia 
społeczeństwa. Inkubatory Przedsiębiorczości to miejsca, 
w których ludzie mający pomysł na biznes mogą rozpocząć swoją 
przygodę. Początkujący przedsiębiorca nie musi rejestrować 
działalności gospodarczej, to inkubator bierze na siebie kwestie 
prawno-księgowe oraz oddaje biura do dyspozycji młodych 
przedsiębiorców, co z pewnością zapewni łatwiejszy start i rozwój 
własnej firmy mieszkańcom z obszaru rewitalizacji.

Przy realizacji projektu w pierwszej kolejności będą zatrudniane 
osoby z obszaru rewitalizacji, zarówno przy pracach remontowych 
jak i przy obsługiwaniu i konserwacji obiektu, z tego względu 
Zamawiający przy ogłaszaniu przetargu wymagać będzie aby 
Wykonawca zatrudnił min. 20% osób pochodzących z obszaru 
rewitalizacji.

Ponadto w ramach wyrównania dysproporcji w dostępie do 
wiedzy i kultury mieszkańcy z obszaru rewitalizacji uzyskają 50% 
zniżki na bilet wstępu do nowo powstałego muzeum.

Projekt przewiduj stworzenie:
- muzeum historii Nasielska,
- inkubatora przedsiębiorczości,
- strefy organizacji pozarządowych,
- lokali użytkowych dla przedsiębiorców,
- centrum marki lokalnej,
- targu produktów regionalnych,
- bazy gastronomicznej,
- odbudowę zabytkowej infrastruktury kupieckiej.

5. Cele rewitalizacji 
realizowane przez projekt

1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru 
rewitalizacji (w tym podnoszenie kwalifikacji, kompetencji oraz 
wykształcenia).
1.3 W sparcie rozwoju działalności gospodarczej.
2.1 Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na rzecz 
aktywizacji i poprawy warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji
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3.1 Poprawa parametrów energetycznych obiektów użyteczności 
publicznej

3.2 Poprawa jakości środowiska i warunków bytowych ludności 
poprzez inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej

6. Nazwa i adres 
głównego realizatora 
projektu (beneficjenta)

Gmina Nasielsk 
ul. Elektronowa 3 
05-190 Nasielsk

7. Inne podmioty 
uczestniczące w 
realizacji projektu (jeśli 
istnieją)

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
ul. Warszawska 2 
05-190 Nasielsk

8. Przewidywany termin 
rozpoczęcia i 
zakończenia projektu

Przewiduje się realizację projektu w latach 2018-2020

9. Przewidywany, 
szacunkowy koszt 
realizacji projektu do 
2020 roku

2 000 000, 00 zł

10. Cele realizacji 
projektu

Dzięki projektowi nastąpi:
1. Kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez stworzenie muzeum 
historii Nasielska w tym muzeum Żołnierzy Wyklętych;
2. Pobudzanie przedsiębiorczości poprzez stworzenie inkubatora 
przedsiębiorczości, gminnego centrum wsparcia 
przedsiębiorczości, lokali użytkowych dla lokalnych 
przedsiębiorców;
3. Promocja regionu (lokalnych produktów, regionalnej żywności 
ekologicznej) w lokalach gastronomicznych;
4. Pobudzanie działalności społecznej poprzez stworzenie strefy dla 
organizacji pozarządowych;
5. Renowacja zabytkowej infrastruktury o znaczeniu 
historycznym;
6. Stworzenie nowych miejsc pracy.
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11. Rezultaty projektu Wskaźniki produktu:
• Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanym obszarze - 1;
• Liczba nowych obiektów muzealnych - 1;
• Liczba budynków poddanych termomodernizacji - 1;
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych - 1;
• Liczba utworzonych inkubatorów przedsiębiorczości - 1;
• Liczba nowo powstałych bądź przebudowanych obiektów 

służących integracji społecznej - 1.

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych w roku na 

obiekcie - 2
• Liczba osób biorących udział w organizowanych wydarzeniach 

kulturalnych na obiekcie w ciągu roku - 1000 (w z obszaru 
rewitalizacji 200);

• Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 5;
12. Finansowanie 
projektu

Źródło finansowania Poziom dofinansowania
Wkład własny Inwestora -  Budżet 
Gminy

20 %

Wkład własny Inwestora - GS 
„Samopomoc Chłopska”

Niepieniężny- nieruchomość 
Zabudowania Spółdzielni 
„Rolnik”(powierzchnia 
działki- 5000 m2, 
powierzchnia użytkowa 
budynków- 1000 m2)

z funduszy strukturalnych UE - 
EFRR RPO-WM

80 %

Planowane nakłady inwestycyjne 
ogółem

2 000 000, 00 zł
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Zadanie 5. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego poprzez 
ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni publicznych (Stworzenie 
przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum Nasielska)

1. Nazwa projektu: Stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum Nasielska
2. Miejsce realizacji - 
ulice (charakterystyka 
miejsca):

Skwer Jana Pawła II w Nasielsku 
ul. Rynek 
05-190 Nasielsk

3. Opis stanu istniejącego: Inwestycja znajduje się w strefie uzgodnień konserwatorskich. 
Skwer jest zaniedbany. Gęsto posadzony starodrzew powoduje, że 
jest to miejsce niebezpieczne. Teren jest bardzo zabrudzony 
ptasimi odchodami, które mają swoje gniazda w drzewach. 
Uniemożliwia to udostępnienie przestrzeni miejskiej 
mieszkańcom. Centrum miasta nie spełnia standardów 
funkcjonalności miejskiej.

4. Opis zadań, które są do 
wykonania w ramach 
projektu

Celem działania jest rewitalizacja społeczna poprzez stworzenie 
przestrzeni publicznej dającej możliwości aktywizacji i integracji 
społecznej.
Projekt przewiduje:
- stworzenie przestrzeni zewnętrznej dla lokali gastronomicznych,
- stworzenie bezpiecznej przestrzeni miejskiej,
- usunięcie starodrzewu,
- aranżacja terenu zieleni,
- uzbrojenie terenu,
- instalacja fontanny posadzkowej wraz z oświetleniem,
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- wytyczenie alejek parkowych,
- wymiana ławek parkowych,
- wymiana oświetlenia parkowego.
- stworzenie miejsc parkingowych,
- renowacja pomników,
- stworzenie strefy przeznaczonej do obchodzenia uroczystości 
religijnych, państwowych i lokalnych,
- instalacja monitoringu miejskiego .
Ze względu bliskość lokali gastronomicznych część terenu będzie 
można wykorzystać jako strefę gastronomiczną co spowoduje 
wzrost zainteresowania lokalami i tym samym rozwój lokalnych 
przedsiębiorców.
Zamawiający przy ogłaszaniu przetargu na modernizację parku 
wymagać będzie aby Wykonawca zatrudnił min. 20% osób 
pochodzących z obszaru rewitalizacji. Przy pracach 
pielęgnacyjno-konserwacyjnych w pierwszej kolejności 
zatrudniane będą osoby z obszaru rewitalizacji._______________
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5. Cele rewitalizacji 
realizowane przez projekt

1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru 
rewitalizacji (w tym podnoszenie kwalifikacji, kompetencji oraz 
wykształcenia)
1.4 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
2.1 Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na rzecz 
aktywizacji i poprawy warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji
2.3 Rewaloryzacja terenów zieleni urządzonej
3.2 Poprawa warunków bytowych ludności poprzez inwestycje 
w rozwój infrastruktury technicznej

6. Nazwa i adres głównego Gmina Nasielsk
realizatora projektu ul. Elektronowa 3;
(beneficjenta) 05-190 Nasielsk
7. Inne podmioty 
uczestniczące w realizacji 
projektu (jeśli istnieją)

Nie dotyczy

8. Przewidywany termin 
rozpoczęcia i zakończenia 
projektu

Przewiduje się realizację projektu w latach 2018-2020

9. Przewidywany, 
szacunkowy koszt 
realizacji projektu do 2020 
roku

1 000 000, 00 zł
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10. Cele realizacji 
projektu

Dzięki projektowi nastąpi:
1. Poprawa bezpieczeństwa publicznego w niebezpiecznej 

okolicy miasta;
2. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie 

miejsca do wypoczynku i spotkań;
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych oraz seniorów 

poprzez usunięcie barier architektonicznych;
4. Poprawa estetyki zdegradowanej przestrzeni miasta;
5. Stworzenie nowych miejsc pracy.
Założeniem programu jest stworzenie na terenie rewitalizacji 
miejsca, w którym jego mieszkańcy będą czuli się bezpiecznie 
i w którym możliwe będzie kształtowanie pozytywnych postaw. 
Monitoring i stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej 
wzmocnić ma również integrację społeczną -  zarówno 
międzypokoleniową, jak też międzyosiedlową (osiedli 
o odmiennym charakterze).

11. Rezultaty Wskaźniki produktu:
• Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją: 0, 8418 ha
• Liczba punktów monitoringu - 2;
• Liczba nowych miejsc postojowych - 30;
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: 1;
• Liczba nowo powstałych bądź przebudowanych obiektów 

służących integracji społecznej - 1;
• Liczba miejsc dostosowanych do nowej funkcji poprzez 

montaż małej architektury oraz zagospodarowanie terenów 
zielonych -  1.

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba osób korzystających z nowo zagospodarowanego 

terenów rocznie - 8 800 ( w tym z obszaru rewitalizacji 
1 300);

• Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 2;
• Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych w roku na 

obiekcie - 2.
12. Finansowanie projektu Źródło finansowania Poziom dofinansowania

Wkład własny Inwestora -  Budżet 
Gminy

20%

fundusze strukturalne UE -  EFFR, 
RPO WM

80 %

Planowane nakłady inwestycyjne 
ogółem

1 000 000, 00 zł
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Zadanie 6. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego poprzez 
ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni publicznych (Stworzenie 
przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Kościuszki w Nasielsku)

1. Nazwa projektu: Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Kościuszki 
w Nasielsku

2. Miejsce realizacji - ulice ul. Kościuszki
(charakterystyka miejsca): 05-190 Nasielsk
3. Opis stanu istniejącego: Na przedmiotowym terenie znajdują się obiekty małej 

architektury (ławki, kosze na odpady, fontanna, pomnik 
upamiętniający poległych żołnierzy) oraz starodrzew. 
Większość ciągów komunikacyjnych to wydeptane ścieżki, 
natomiast istniejąca roślinność niska jest przypadkowa 
i zaniedbana. Obszar objęty zakresem zamówienia użytkowany 
jest w celach wypoczynkowych. Inwestycja znajduje się 
w strefie uzgodnień konserwatorskich

4. Opis zadań, które są do 
wykonania w ramach 
projektu

Osiągnięcie celu rewitalizacji społecznej będzie możliwe 
poprzez stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywnej integracji 
społeczeństwa oraz połączenie terenu zieleni z zadaniem nr 7 
"Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego 

poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej" poprzez 
stworzenie miejsc do zajęć plenerowych oraz miejsca do 
tymczasowych ekspozycji i wystaw co dodatkowo przyciągnie 
uwagę i pobudzi społeczeństwo do aktywizacji społecznej.
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Projekt techniczny przewiduje:
- usunięcie starodrzewu,
- aranżacja terenu zieleni,
- stworzenie miejsca do zajęć plenerowych,
- stworzenie miejsca wystawowego powiązanego z projektem 
głównym nr 7 GPR
- uzbrojenie terenu,
- instalacja fontanny posadzkowej wraz z oświetleniem,
- wytyczenie alejek parkowych,
- wymiana ławek parkowych,
- wymiana oświetlenia parkowego,
- stworzenie miejsc parkingowych,
- renowacja pomników,
- instalacja monitoringu miejskiego.

Zamawiający przy ogłaszaniu przetargu na modernizację parku 
wymagać będzie aby Wykonawca zatrudnił min. 20% osób 
pochodzących z obszaru rewitalizacji. Przy pracach 
pielęgnacyjno-konserwacyjnych w pierwszej kolejności 
zatrudniane będą osoby z obszaru rewitalizacji.______________
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5. Cele rewitalizacji 
realizowane przez projekt

1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru 
rewitalizacji (w tym podnoszenie kwalifikacji, kompetencji oraz 
wykształcenia)
1.4 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
2.1 Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na rzecz 
aktywizacji i poprawy warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji
2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
2.3 Rewaloryzacja terenów zieleni urządzonej
3.2 Poprawa warunków bytowych ludności poprzez inwestycje 
w rozwój infrastruktury technicznej

6. Nazwa i adres głównego Gmina Nasielsk
realizatora projektu ul. Elektronowa 3
(beneficjenta) 05-190 Nasielsk
7. Inne podmioty 
uczestniczące w realizacji 
projektu (jeśli istnieją)

Nie dotyczy

8. Przewidywany termin 
rozpoczęcia i zakończenia 
projektu

Przewiduje się realizację projektu w latach 2018-2020

9. Przewidywany, 
szacunkowy koszt realizacji 
projektu do 2020 roku

800 000, 00 zł

10. Cele realizacji projektu Dzięki projektowi nastąpi:
1. Poprawa bezpieczeństwa publicznego w niebezpiecznej 
okolicy miasta;
2. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych oraz seniorów 
poprzez usunięcie barier architektonicznych;
3. Stworzenie niezbędnej infrastruktury usługowej w postaci 
szaletu miejskiego;
4. Stworzenie miejsca wypoczynku w centrum miasta;
5. Poprawa estetyki zdegradowanej przestrzeni miasta;
6. Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej w centrum miasta; 
Założeniem programu jest stworzenie na terenie 
zdegradowanym miejsca, w którym jego mieszkańcy będą czuli 
się bezpiecznie i w którym możliwe będzie kształtowanie 
pozytywnych postaw. Monitoring i stworzenie nowej jakości 
przestrzeni publicznej wzmocnić ma również integrację 
społeczną -  zarówno międzypokoleniową, jak też 
międzyosiedlową (osiedli o odmiennym charakterze);
7. Stworzenie miejsca do zajęć plenerowych;
8. Stworzenie miejsca dla tymczasowych wystaw i ekspozycji;
9. Stworzenie nowych miejsc pracy.
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11. Rezultaty Wskaźniki produktu:
• Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją - 0,3421 ha;
• Liczba punktów monitoringu - 1;
• Liczba nowych miejsc postojowych - 18;
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: 1;
• Liczba nowo powstałych bądź przebudowanych obiektów 

służących integracji społecznej - 1.

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba osób korzystających z nowo zagospodarowanego 

terenów rocznie - 1000 ( w tym z obszaru rewitalizacji 200);
• Liczba nowych miejsc pracy -1.

12. Finansowanie projektu Źródło finansowania Kwota
Wkład własny Inwestora -  Budżet 
Gminy

20%

fundusze strukturalne UE -  EFRR, 
RPO WM

80 %

Planowane nakłady inwestycyjne 
ogółem

800 000, 00 zł
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Zadanie 7 .Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego poprzez rozbudowę 
infrastruktury kulturalnej

1. Nazwa projektu: Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego poprzez 
rozbudowę infrastruktury kulturalnej

2. Miejsce realizacji - ulice 
(charakterystyka miejsca):

Nasielski Ośrodek Kultury 
ul. Kościuszki 12 
05-190 Nasielsk

3. Opis stanu 
istniejącego:

Inwestycja znajduje się w strefie uzgodnień konserwatorskich. 
Budynek wybudowany w roku 1956. Powierzchnia 526 m2.
Budynek typowo kinowy nie spełniający potrzeb ośrodka kultury 
(brak pomieszczeń edukacyjnych, pracowni, powierzchni 
magazynowych, zbyt mała scena,). Nie odnawiany od roku 1985. 
Ocieplenie ścian wykonał ze środków własnych Urząd Miejski 
w 2012 roku. W roku 2014 z dofinansowania w ramach RPO WM 
2007-2013 ocieplono dach i wymieniono instalację CO.
W budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury znajduje się kino Niwa. 
Budynek całkowicie wypełnia działkę (nr 692) ograniczoną 
ul. Kościuszki od południa, ul. Składową od północy, istniejącą 
zabudową od wschodu i małym placykiem z budką kiosku z gazetami 
od zachodu (położonym na przedłużeniu ul. Koziej; za placykiem, 
pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Składową znajduje się mały park 
miejski). Budynek NOK jest budynkiem wykonanym w technice 
tradycyjnej, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym 
z trzyspadowym dachem o niewielkim kącie nachylenia. Główne 
wejście do budynku, przy południowo-wschodnim narożniku, 
prowadzi z ulicy Kościuszki. Na parterze, w trakcie od strony 
ul. Kościuszki, znajduje się hol kasowy z pomieszczeniem kas, hol 
główny z sanitariatami i schody wejściowe prowadzące na piętro do 
sali kinowej. W trakcie od strony ul. Składowej znajdują się 
pomieszczenia biurowe (dostępne z głównego holu), pomieszczenia 
techniczne (dostępne przez wejście od ul. Składowej) oraz klatka 
schodowa w północno-wschodnim narożniku (także z wejściem od 
ul. Składowej) prowadząca do kabiny projekcyjnej znajdującej się na 
trzeciej kondygnacji. W północno-zachodnim narożniku budynku 
znajdują się schody wyjściowe z sali kinowej z wyjściem na placyk 
przylegający do budynku od strony zachodniej (poprzez niewielki 
taras uniesiony o kilka stopni -  taras i schodki znajdują się na placyku 
- już poza działką nr 692). Drugą kondygnację zajmuje 
dwukondygnacyjna sala kinowa, klatki schodowe oraz niewielki 
magazyn krzeseł położony nad holem kasowym (dostępny 
z widowni). W południowo-zachodnim narożniku znajdują się 
kręcone schody prowadzące do pomieszczeń magazynowych na 
trzeciej kondygnacji. Trzecią kondygnację tworzą dwa pasma po 
wschodniej i zachodniej stronie rozdzielone pustką widowni.
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Od strony wschodniej znajduje się kabina projekcyjna z klatką 
schodową a od strony zachodniej pomieszczenia magazynowe 
ze schodami kręconymi.____________________________________

4. Opis zadań, które są 
do wykonania w ramach 
projektu

Projekt techniczny zakłada nadbudowę istniejącego budynku 
o nową kondygnację oraz rozbudowę od strony zachodniej (do 
realizacji zamierzonego przedsięwzięcia konieczne będzie 
pozyskanie przez inwestora działki drogowej, którą obecnie 
zajmuje mały placyk). Większa część pozyskanej działki 
w poziomie parteru pozostanie niezabudowana z przeznaczeniem 
na teren zielony. Jedynie niewielka część od strony wschodniej 
zostanie zajęta przez rozbudowywany budynek a na obwodzie 
działki pojawią się słupy podtrzymujące wyższe kondygnacje, 
Poza adaptacją pomieszczeń na mini studio nagrań z salą prób, 
salę komputerową, salę taneczną i pracownię plastyczną, 
przewidziano również modernizację sali kinowej z zapleczem na 
salę spełniającą wymogi sali teatralnej ze sceną, sznurownią, 
zapleczem i możliwością dostarczenia dekoracji.
Projekt przewiduje usunięcie wszelkich barier architektonicznych 
dla osób niepełnosprawnych.

W wyremontowanym budynku będzie realizowany projekt 
"miękki" nr 2 „W kierunku rozwoju.com- rozwijanie kompetencji 
posługiwania się językiem obcym oraz kompetencji cyfrowych 
wśród osób dorosłych” z wykorzystaniem sali komputerowej. 
Zakłada się również osiągnięcie rewitalizacji społecznej poprzez
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organizację szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, poszukujących pracy, bądź chcących założyć własną 
działalność gospodarczą. Osiągnięcie zamierzonego celu będzie 
możliwe dzięki modernizacji budynku. Pomieszczenia w budynku 
zostaną przeznaczone dla grup kulturotwórczych (chóry, zespoły 
muzyczne, grupy taneczne, wystawy malarskie), organizacji 
pozarządowych, spółdzielni socjalnych.
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5. Cele rewitalizacji 
realizowane przez projekt

1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru 
rewitalizacji (w tym podnoszenie kwalifikacji, kompetencji oraz 
wykształcenia)
1.4 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
2.1 Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na rzecz 
aktywizacji i poprawy warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji
2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
3.1 Poprawa parametrów energetycznych obiektów użyteczności 
publicznej
3.2 Poprawa warunków bytowych ludności poprzez inwestycje 
w rozwój infrastruktury technicznej

6. Nazwa i adres 
głównego realizatora 
projektu (beneficjenta)

Gmina Nasielsk 
ul. Elektronowa 3 
05-190 Nasielsk

7. Inne podmioty 
uczestniczące w 
realizacji projektu (jeśli 
istnieją)

Nie dotyczy

8. Przewidywany termin 
rozpoczęcia i 
zakończenia projektu

Przewiduje się realizację projektu w latach 2018-2020

9. Przewidywany, 
szacunkowy koszt 
realizacji projektu do 
2020 roku

6 490 042, 58 zł

10. Cele realizacji 
projektu

Dzięki projektowi nastąpi:
1. Stworzenie miejsca pozwalającego na pełnię realizacji zadań 

statutowych domu kultury;
2. Realizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych;
3. Zwiększenie funkcjonalności instytucji kulturalnej;
4. Likwidacja barier architektonicznych;

11. Rezultaty Wskaźniki produktu:
• Liczba przebudowanych obiektów kultury -  1;
• Liczba budynków poddanych termomodernizacji - 1;
• Liczba punktów monitoringu - 1;
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: 1;
• Liczba nowo powstałych bądź przebudowanych obiektów 

służących integracji społecznej - 1.

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba osób korzystających z usług kina w ciągu roku -  17 500
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( w tym z obszaru rewitalizacji 3 500)
• Liczba wydarzeń edukacyjnych organizowanych w roku na 

obiekcie: 30
• Liczba osób biorących udział w organizowanych wydarzeniach 

kulturalnych na obiekcie w ciągu roku: 12000, (w tym 
z obszaru rewitalizacji: 2400).

12. Finansowanie 
projektu

Źródło finansowania Poziom
dofinansowania

Wkład własny Inwestora -  Budżet Gminy 20 %
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 80 %

Planowane nakłady inwestycyjne ogółem 6 490 042, 58 zł
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Zadanie 8. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i unikania zachowań 
ryzykownych poprzez stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku (Stworzenie zaplecza 
rekreacyjno-sportowego w centrum miasta)

1. Nazwa projektu: Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum
miasta

2. Miejsce realizacji - ulice 
(charakterystyka miejsca):

Teren w granicach ulic: Płońska, Kościuszki, Cmentarna, 
Żwirki i Wigury,
05-190 Nasielsk

3. Opis stanu istniejącego: Teren przeznaczony pod miejsce aktywnego wypoczynku 
znajduje się w centrum miasta na terenie należącym do 
gminy oraz na terenach należących do parafii św. 
Wojciecha w Nasielsku. Przez teren opracowania 
przepływa rzeka Nasielna, ponadto obszar jest obwicie 
porośnięty okazałym starodrzewem.
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4. Opis zadań, które są do Teren obecnie nie jest wykorzystywany w żaden sposób,
wykonania w ramach projektu a jego położenie wyjątkowo sprzyja do realizacji miejsca

integracji społecznej oraz promowania rozwoju profilaktyki 
zdrowotnej, a także może służy jako miejsce spotkań 
kulturalnych dlatego projekt przewiduje stworzenie m.in.: 
-placu zabaw dla dzieci,
-workout parku z siłownią zewnętrzną,
-tężni solankowej,
-ścianki wspinaczkowej,
-miejsca do gier ulicznych,
-ścieżek spacerowo-biegowych,
-miejsca wypoczynku,
-zielnika miejskiego,
-szaletu publicznego,
-parkingu,
-miejsca integracji społecznej z dostępem do Wi-Fi, 
-zagospodarowania zieleni miejskiej,
-amfiteatru,_______________________________________
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oraz oczyszczenie i pogłębienie rzeki Nasielnej. 
Zamawiający przy ogłaszaniu przetargu na budowę parku 
wymagać będzie aby Wykonawca zatrudnił min. 20% osób 
pochodzących z obszaru rewitalizacji. Przy pracach 
pielęgnacyjnych w pierwszej kolejności zatrudniane będą 
osoby z obszaru rewitalizacji._________________________

A ~ —r' ■ '<ęag

1^ 1

5. Cele rewitalizacji 1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców
realizowane przez projekt obszaru rewitalizacji (w tym podnoszenie kwalifikacji,

kompetencji oraz wykształcenia)
1.4 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
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2.1 Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na rzecz 
aktywizacji i poprawy warunków życia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji
2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocja 
warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji
2.3 Rewaloryzacja terenów zieleni urządzonej
3.2 Poprawa warunków bytowych ludności poprzez 
inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej

6. Nazwa i adres głównego 
realizatora projektu 
(beneficjenta)

Gmina Nasielsk 
ul. Elektronowa 3 
05-190 Nasielsk

7. Inne podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu (jeśli 
istnieją)

Rzymskokatolicka Parafia św. Wojciecha 
ul. św. Wojciecha 13 
05-190 Nasielsk

8. Przewidywany termin 
rozpoczęcia i zakończenia 
projektu

Przewiduje się realizację projektu w latach 2018-2020

9. Przewidywany, szacunkowy 
koszt realizacji projektu do 
2020 roku

3 500 000, 00 zł

10. Cele realizacji projektu Dzięki projektowi nastąpi:
1. Integrację społeczną lokalnej społeczności;
2. Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej;
3. Wzmocnienie więzi społecznych;
4. Poprawa estetyki i wizerunku miasta;
5. Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców;
6. Stworzenie nowych miejsc pracy.
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11. Rezultaty Wskaźniki produktu:
• Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją: 6,54 ha
• Liczba wybudowanych nowych obiektów infrastruktury 

sportowej - 4;
• Liczba punktów monitoringu - 3;
• Liczba nowych miejsc postojowych - 18;
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: 1;
• Liczba nowo powstałych bądź przebudowanych 

obiektów służących integracji społecznej - 1.

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba realizowanych zajęć integracyjnych: 

sportowych, edukacyjnych, kulturalnych - 5
• Liczba osób korzystających z infrastruktury rocznie -  

4000 (w tym z obszaru rewitalizacji 800);
• Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 3.

12. Finansowanie projektu Źródło finansowania Poziom
dofinansowania

Wkład własny Inwestora -  
Budżet Gminy

50%

Rzymskokatolicka Parafia św. 
Wojciecha w Nasielsku

Wkład niepieniężny -  
umowa użyczenia 
terenów pod inwestycję

Ministerstwo Sportu i Turystyki 50%
Planowane nakłady inwestycyjne 
ogółem

3 500 000, 00 zł
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LISTA PROJEKTÓW DODATKOWYCH

Zadanie 9. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie 
warunków do aktywności i rozwoju kultury fizycznej (Stworzenie strefy aktywności 
i rozwoju kultury fizycznej).

1. Nazwa projektu: Stworzenie strefy aktywności i rozwoju kultury fizycznej.
2. Miejsce realizacji - ulice 
(charakterystyka miejsca):

ul. Sportowa 28 
05-190 Nasielsk

3. Opis stanu istniejącego: Teren przeznaczony pod miejsce aktywności i rozwoju kultury 
fizycznej znajduje się na terenie należącym do Gminy Nasielsk. 
Przeznaczony jest pod usługi sportowe. W roku 2015 poddano 
modernizacji budynek stadionu miejskiego przy ulicy 
Sportowej 1. Istniejąca infrastruktura sportowa jest przestarzała 
i nie zaspokaja potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju 
kultury fizycznej i sportu.

118



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

4. Opis zadań, które są do 
wykonania w ramach 
projektu

Na obszarze rewitalizacji nie ma innego otwartego obiektu 
sportowego spełniającego wszelkie wymagania licencyjne 
dotyczące rozgrywek sportowych,
a pojawiające się szanse z Ministerstwa Sportu pozwalają 
rozwijać ofertę sportową dla dzieci i młodzieży. Sport 
traktowany jest we wszystkich środowiskach społecznych jako 
bardzo dobra forma włączania dzieci i młodzieży do aktywności 
społecznej i z tego względu projekt przewiduje stworzenie: 
-miejsca do gier zespołowych w postaci boiska bocznego, 
-siłowni zewnętrznej,
-modernizacji płyty oraz trybun stadionu miejskiego,
-bieżni i stanowisk lekkoatletycznych,
-kortu tenisowych,
-infrastruktury pod lodowisko sezonowe,
-ścieżek spacerowo-biegowych,
-szaletu publicznego,
-parkingu,
-miejsca integracji społecznej z dostępem do Wi-Fi,
Do prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych zmodernizowanego 
obiektu w pierwszej kolejności będą zatrudniane osoby 
z obszaru rewitalizacji.
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kort tenisowy

projektowana nawierzchnia poliuretanowa 

pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną i trybuny

siłownia otwarta w kameralnej przestrzeni zielonej 

boiska wielofunkcyjne

parking

5. Cele rewitalizacji 
realizowane przez projekt

6. Nazwa i adres głównego
realizatora projektu 
(beneficjenta)___________
7. Inne podmioty 
uczestniczące w realizacji 
projektu (jeśli istnieją)
8. Przewidywany termin
rozpoczęcia i zakończenia 
projektu_______________
9. Przewidywany, 
szacunkowy koszt realizacji 
projektu do 2020 roku
10. Cele realizacji projektu

1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru 
rewitalizacji (w tym podnoszenie kwalifikacji, kompetencji oraz 
wykształcenia)
1.4 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
2.1 Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na rzecz 
aktywizacji i poprawy warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji
2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
2.3 Rewaloryzacja terenów zieleni urządzonej
3.2 Poprawa warunków bytowych ludności poprzez inwestycje
w rozwój infrastruktury technicznej_______________________
Gmina Nasielsk 
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk_______________________________________
Nie dotyczy

Przewiduje się realizację projektu w latach 2018-2020

3 500 000, 00 zł

Dzięki projektowi nastąpi:
1. Integrację społeczną lokalnej społeczności;
2. Stworzenie przestrzeni sportowej dla mieszkańców gminy;
3. Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy;
4. Stworzenie możliwości rozwoju rywalizacji sportowej;
5. Stworzenie nowych miejsc pracy.
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11. Rezultat projektu Wskaźniki produktu:
• Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją: 3,5 ha
• Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych - 1;
• Liczba nowo powstałych bądź przebudowanych obiektów 

służących integracji społecznej - 1;

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba organizowanych wydarzeń rocznie - 50;
• Liczba osób korzystających z infrastruktury rocznie - 8 000 

(1 600 z obszaru rewitalizacji);
• Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 1.

12. Finansowanie projektu Źródło finansowania Kwota
Wkład własny Inwestora -  
Budżet Gminy

50 %

Ministerstwo Sportu i Turystyki 50 %
Planowane nakłady 
inwestycyjne ogółem

3 500 000, 00 zł
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Zadanie 10. Stworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nasielsku ( koncepcja zmiany 
sposobu użytkowania budynku - „Domu Nauczyciela” z funkcji mieszkalnej na 
usługową w zakresie kulturalno-oświatowym )

1. Nazwa projektu: Stworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nasielsku 
(koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku - „Domu 
Nauczyciela” z funkcji mieszkalnej na usługową w zakresie 
kulturalno-oświatowym )

2. Miejsce realizacji - 
ulice (charakterystyka 
miejsca):

ul. Szkolna 1 
05-190 Nasielsk

3. Opis stanu 
istniejącego:

Budynek wybudowany około 1925 roku, objęty ochrona 
konserwatorską, niegdyś budynek mieszkalny dla nauczycieli 
nasielskiej szkoły a później wykorzystywany jako budynek 
mieszkalny komunalny. Budynek jest wolnostojący, parterowy 
z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Ogrzewanie 
piecowe -  węglowe. Wyposażony w instalacje elektryczną oraz 
wod.-kan.
W chwili obecnej budynek znajduje się w stanie 
uniemożliwiającym użytkowanie, został wyłączony 
z użytkowania. Budynek, z uwagi na znaczną degradację 
architektoniczną wymaga generalnego remontu. Budynek 
zbudowany jest z kamienia polnego oraz z czerwonej cegły 
ceramicznej. Więźba dachowa oraz jej pokrycie są całkowicie 
zużyte technicznie( grzyb oraz próchnica)- stan zagrażających 
życiu i zdrowiu osób przebywających w budynku. Kształt stolarki 
okiennej- w oryginalnym kształcie-według standardów 
przedwojennego budownictwa. Stan stolarki okiennej oraz drzwi 
wskazuje na całkowite zużycie techniczne.

Budynek posiada projekt budowlany zatwierdzony przez 
Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę wydane przez 
Starostę Nowodworskiego.

Budynek został ujęty w działaniach rewitalizacyjnych ze względu 
na jego wartość historyczną i sentymentalną dla mieszkańców 
miasta.
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4. Opis zadań, które są 
do wykonania w ramach 
projektu

Projekt przewiduj stworzenie:
- świetlicy socjoterapeutycznej;
Celem działania jest rewitalizacja społeczna poprzez stworzenie 
przestrzeni publicznej dającej możliwości rozwoju, wsparcia 
i wyrównania dysproporcji w dostępie do wiedzy oraz szeroko 
rozumianej kultury, pobudzanie mieszkańców obszaru rewitalizacji 
do aktywności społecznej i integracji. Przy realizacji projektu 
w pierwszej kolejności będą zatrudniane osoby z obszaru 
rewitalizacji, zarówno przy pracach remontowych jak i przy 
obsługiwaniu obiektu i z tego względu Zamawiający przy 
ogłaszaniu przetargu wymagać będzie aby Wykonawca zatrudnił 
min. 20% osób pochodzących z obszaru rewitalizacji.
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5. Cele rewitalizacji 
realizowane przez projekt

1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru 
rewitalizacji (w tym podnoszenie kwalifikacji, kompetencji oraz 
wykształcenia)
1.4 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
2.1 Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na rzecz 
aktywizacji i poprawy warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji
2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
3.1 Poprawa parametrów energetycznych obiektów użyteczności 
publicznej

6. Nazwa i adres 
głównego realizatora 
projektu (beneficjenta)

Gmina Nasielsk 
ul. Elektronowa 3 
05-190 Nasielsk

7. Inne podmioty 
uczestniczące w 
realizacji projektu (jeśli 
istnieją)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku 
ul. Elektronowa 3 
05-190 Nasielsk

8. Przewidywany termin 
rozpoczęcia i 
zakończenia projektu

Przewiduje się realizację projektu w latach 2019-2020

9. Przewidywany, 
szacunkowy koszt 
realizacji projektu do 
2020 roku

650 000, 00 zł

10. Cele realizacji 
projektu

Dzięki projektowi nastąpi:
1. Integracja społeczna społeczności marginalizowanej;
2. Poszerzenie zakresu usług socjalnych dla mieszkańców 

zagrożonych marginalizacja i wykluczeniem społecznym
3. Zmniejszenie nierówności w zakresie korzystania 

z infrastruktury zdrowotnej i społecznej
4. Renowacja zabytkowej infrastruktury o znaczeniu 

historycznym;
5. Stworzenie nowych miejsc pracy.
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11. Rezultaty projektu Wskaźniki produktu:
• Liczba przebudowanych obiektów zlokalizowanych na 

rewitalizowanym obszarze -  1;
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych - 1;
• Liczba nowo powstałych bądź przebudowanych obiektów 

służących integracji społecznej - 1.

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba odbiorców usług socjoterapeutycznych organizowanych 

w obiekcie - 50;
• Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 1.

12. Finansowanie Źródło finansowania Kwota
projektu Wkład własny Inwestora -  Budżet 

Gminy
20%

fundusze strukturalne UE - 
EFRR/EFS, RPO-WM

80 %

Planowane nakłady inwestycyjne 
ogółem

650 000, 00 zł
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Mapa 17. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno- 

przestrzennych obszaru rewitalizacji

LEGENDA:

PROJEKTY GŁÓWNE
1. "Pakiet startowy - poradnictwo konstruowania ścieżki zawodowej i kariery nasielskich Gimnazjalistów"

2. „W kierunku rozwoju.com - rozwijanie kompetencji posługiwania się językiem obcym oraz kompetencji 

cyfrowych wśród osób dorosłych”

3. „Równe szanse w edukacji dla nasielskiej najmłodszej generacji - rozwój kompetencji kluczowych uczniów 

szkół podstawowych Gminy Nasielsk”

4. Stworzenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Biznesowego

5. Stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum Nasielska

6. Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Kościuszki w Nasielsku

7. Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej

8. Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum miasta 
PROJEKTY DODTAKOWE

9. Stworzenie strefy aktywności i rozwoju kultury fizycznej

10. Stworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nasielsku (koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku - 

„Domu Nauczyciela” z funkcji mieszkalnej na usługową w zakresie kulturalno-oświatowym )

PROJEKTY GŁÓWNE

PROJEKTY DODATKOWE

SKALA 1:5000

1 .

r

Źródło: opracowanie własne UM Nasielsk na podstawie mapy zasadniczej
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6.4 K O M P L E M E N T A R N O Ś C  I SYN ER G IA  P O D JĘ T Y C H  D Z IA ŁA Ń  

R E W IT A L IZ A C Y JN Y C H

Zadania realizowane w ramach Programu oparte są na następujących zasadach:

• jawność i przejrzystość -  informacje na temat planowanych i realizowanych działań 

przekazywane są do wiadomości społeczności lokalnej. GPR zapewnia warunki 

do partycypacji społecznej i aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie 

działania.

• kompleksowość -  poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru 

zdegradowanego wymaga realizacji projektów, które pozwalają na wieloaspektowe 

potraktowanie problemów. Pod uwagę brana jest przy tym perspektywa nie tylko 

obszaru zdegradowanego, ale również całej gminy jako podstawa wyeliminowania 

problemu, a nie tylko jego przemieszczenia przestrzennego. Zasada kompleksowości 

weryfikowana jest nie z poziomu poszczególnych działań i projektów, ale całego 

GPR.

• koncentracja terytorialna -  znacznie efektywniejsze jest skoncentrowanie wysiłków 

i środków finansowych na zadaniach realizowanych na wskazanym obszarze 

kryzysowym. Obszar charakteryzuje się szczególnie niekorzystnymi warunkami 

w skali całej gminy, a zidentyfikowane problemy usunięte powinny zostać 

w pierwszej kolejności, stanowiąc podstawę do działań podejmowanych w przyszłości 

na obszarach o mniejszym zagrożeniu.

• komplementarność -  wskazane GPR projekty realizowane są w różnych działaniach, 

przy czym wszystkie realizują wspólne cele i wzajemnie się uzupełniają. 

Komplementarność dotyczy również finansowania projektów (wykorzystanie środków 

z budżetu gminy, środków zewnętrznych oraz podmiotów prywatnych). Wskazane 

działania publiczne realizowane są wspólnie z projektami innych partnerów 

oraz równolegle z innymi działaniami interesariuszy GPR.

• synergia -  realizowane przedsięwzięcia są ze sobą komplementarne i spójne. 

Wzajemne uzupełnianie się wzmacnia uzyskiwane efekty i wpływa na uzyskanie
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efektów synergii. Dotyczy to również komplementarności finansowej i wykorzystania 

środków od różnych interesariuszy - środków własnych gminy i środków instytucji 

funkcjonujących na obszarze miasta przy wsparciu finansowania z UE.

• partnerstwo i współpraca -  do realizacji Programu włączone zostało szerokie grono 

partnerów społecznych, gospodarczych i prywatnych. Współpraca z nimi dotyczy 

ustalania priorytetów w zakresie podejmowanych działań, realizacji projektów 

przyjętych do realizacji oraz monitorowania osiąganych efektów.

GPR zakłada realizację projektów, których podstawowym celem jest stworzenie 

warunków wspierających proces rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej na 

obszarze kryzysowym. Działania te mają charakter kompleksowy, bowiem każdy z nich 

obejmuje problemy obszaru kryzysowego w sposób całościowy, co oznacza, że obok aspektu 

fizycznego bardzo ważne miejsce zajmują w nich zagadnienia społeczne, gospodarcze 

i przestrzenno-środowiskowe. Interwencja w obszarze kryzysowym ma charakter 

kompleksowy, a poszczególne projekty są ściśle ze sobą powiązane, dając dodatkowy efekt 

synergii. Uwzględniono również różne źródła finansowania (środki własne oraz środki 

zewnętrzne, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich) oraz realizację projektów 

w partnerstwie z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” oraz Parafią 

Rzymskokatolicką pw. Św. Wojciecha w Nasielsku.

KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA: Przewidziane do realizacji projekty dotyczą 

terenu o istotnym dla całej gminy znaczeniu, dotkniętym szczególną koncentracją problemów 

i zjawisk kryzysowych. Projekty są w stosunku do siebie komplementarne, a działania 

podejmowane przez władze samorządowe oddziaływać będą na obszar rewitalizowany. 

Komplementarność przestrzenna powoduje, iż problemy nie będą przenoszone na inne 

obszary. Proponowane działania pozwolą na ograniczenie zjawiska segregacji społecznej 

i wykluczenia nie tylko na obszarze rewitalizacji, ale dzięki stworzonym możliwościom -  

również na pozostałym obszarze gminy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu rozwiązań 

dopełniających się tematycznie i oddziaływanie zgodnie z zasadą komplementarności 

problemowej we wszystkich aspektach. Komplementarność wyznacza:
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• uzupełnianie się działań podejmowanych na obszarze rewitalizacji,

• realizacja działań pozwalających na wyeliminowanie lub ograniczenie problemów na 

obszarze rewitalizacji jednoczesną analizą efektów -  również na obszar gminy.

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA: Realizacja projektów pozwoli na poprawę 

sytuacji na obszarze rewitalizacji poprzez wzajemne uzupełnianie się podejmowanych 

działań, w tym:

• zmodernizowanie i zrewaloryzowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

oraz przeznaczenie ich na funkcje kulturalne,

• zrewaloryzowanie terenów zielonych z przeznaczeniem ich na funkcje rekreacyjno- 

sportowe,

• stworzenie warunków do podejmowania nowych inwestycji i zachęcenie do nowych 

przedsiębiorców do podejmowania działalności na zrewitalizowanym obszarze

• zatrzymanie lub co najmniej spowolnienie procesu starzenia się społeczeństwa 

poprzez stworzenie warunków zachęcających młodych ludzi do osiedlania się,

• ograniczenie poziomu ubóstwa,

• poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta i obszaru 

kryzysowego

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA: W realizację celów 

rewitalizacji włączone zostały różnego rodzaju instytucje i grupy przedstawicielskie. 

Umożliwia to uzyskanie komplementarności instytucjonalno-proceduralnej oraz 

komplementarność działań podejmowanych na obszarze zdegradowanym. Zasada 

partycypacji na każdym etapie programowania i wdrażania projektów oraz partnerstwo w 

realizacji wybranych projektów pozwala nie tylko na konsultowanie podejmowanych przez 

samorząd działań, ale również stanowi element kontroli obywatelskiej. Komplementarność 

uzyskana będzie przez takie działania jak:

• efektywny sposób zarządzania, nadzorowania i monitorowania procesu rewitalizacji 

z włączeniem różnych grup interesariuszy,
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• wypracowanie procedur konsultacji kontroli obywatelskiej,

• powołanie zespołu dopraw rewitalizacji, którego zadaniem będzie koordynowanie 

podejmowanych działań w oparciu o reprezentację interesów różnych grup 

społecznych,

• współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie planowania i nadzorowania 

realizacji programu,

• udostępnienie mieszkańcom możliwości tworzenia i składania własnych projektów 

(Formularz Zgłoszenia Przedsięwzięcia).

KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA: W realizacji projektów planowane 

jest wykorzystanie: środków Budżetu Gminy, Budżetu Państwa -  Ministerstwa Sportu 

i Turystyki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków własnych 

partnerów projektu -  NGO. Gmina Nasielsk jako koordynator GPR będzie ubiegać się 

o dofinansowanie projektów oraz ze środków Unii Europejskiej (EFRR oraz EFS).

Istotnym elementem w realizacji programu jest włączenie środków prywatnych -  

stworzony został mechanizm włączania interesariuszy w realizację procesu rewitalizacji. 

Zawarcie umów partnerskich i porozumień Gminy Nasielsk z Gminną Spółdzielnią 

„Samopomoc Chłopska” oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Wojciecha w Nasielsku 

umożliwi włączenie tych partnerów oraz wniesienie niepieniężnego wkładu własnego 

w realizację projektów rewitalizacyjnych.

Zapewniona komplementarność finansowa powoduje, że Gmina jako koordynator 

procesu rewitalizacji stara się zapewnić zróżnicowanie źródła finansowania -  podnosząc tym 

samym szanse na realizację zaplanowanych zadań do roku 2020. Znaczące źródło wsparcia 

stanowić mają przy tym środki z RPO WM, jednakże nie są one warunkiem realizacji 

projektów. Projekty realizowane będą w miarę możliwości finansowych gminy, co 

w przypadku braku dofinansowania z funduszy UE nie oznacza braku realizacji projektów, 

a jedynie ich rozłożenie w znacznie dłuższym czasie. Gmina poszukuje innych źródeł 

finansowania projektów -  zarówno poprzez zawarte porozumienia, jak też planowane 

rozszerzenie interesariuszy.
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KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA: Komplementarność międzyokresowa 

projektów rewitalizacyjnych ujętych w niniejszym Programie Rewitalizacji polegać będzie na 

kontynuacji działań zapoczątkowanych w okresie programowania środków RPO WM 2007

2013. W tym czasie podjęto działania przede wszystkim w zakresie rewitalizacji społecznej, 

realizowane były takie projekty jak: "Kurs na Nasielsk", "Chcę i potrafię", "Edukacja Twoją 

szansą" a także w ramach rewitalizacji technicznej zrealizowano zadanie pn.: 

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"- projekt dotyczył budynku kina.
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Tabela 18. Harmonogram wykorzystania środków finansowych oraz realizacji zadań
ogółem wkład własny środki UE inne środki 2016 2017 2018 2019 2020

1 301 500,00 30 150,00 241 200,00 -

2 370 000,00 37 000,00 333 000,00 -

3 1 967 136,00 196 713,60 1 573 798,80 -

4 2 000 000,00 400 000,00 1 600 000,00 -

5 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 -

6 800 000,00 160 000,00 640 000,00 -

7 6 490 042,58 1 298 008,52 - 5 192 034,06

8 3 500 000,0 1 750 000,00 - 1 750 000,00

9 3 500 000,0 1 750 000,00 - 1 750 000,00

10 650 000,00 130 000,00 520 000,00 -

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk
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7. ZAKRES i ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk jest dokumentem otwartym. 

Oznacza to z jednej strony możliwość jego ewaluacji i dostosowania do zmieniających się 

uwarunkowań oraz potrzeb społeczności lokalnej, z drugiej -  współdziałania samorządu 

Gminnego ze społecznością lokalną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy

0 rewitalizacji program tworzony w gminie powinien powstawać przy aktywnym udziale 

mieszkańców na każdym etapie tworzenia, realizacji i monitorowania GPR.

Art. 8 ustawy stanowi, iż rada gminy z własnej inicjatywy albo na wniosek burmistrza 

wyznacza obszar rewitalizacji. Jednocześnie ustawodawca nakłada na burmistrza obowiązek 

przeprowadzenia konsultacji społecznych. Partycypacyjny charakter programów rewitalizacji 

podkreślony został przez przepisy art. 5 ustawy o rewitalizacji (Dz. U. nr 1777), w którym 

podkreślono, iż partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę 

rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział wszystkich interesariuszy. 

Ustawodawca wskazał przy tym, iż prawidłowo przeprowadzone konsultacje społeczne 

powinny pozwolić na poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz zapewnić spójność 

planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami. Aby ten cel osiągnąć konieczne 

jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, 

dotyczących zasad prowadzenia rewitalizacji oraz przebiegu tego procesu. Forma 

przeprowadzonych konsultacji powinna zapewnić udział interesariuszy w przygotowaniu 

dokumentów dotyczących rewitalizacji oraz zapewnić w czasie przygotowania, prowadzenia

1 oceny rewitalizacji możliwość wypowiedzenia się przez interesariuszy.

Niniejszy dokument jest efektem współpracy samorządu gminnego i mieszkańców 

gminy oraz pracy eksperckiej. Prace koncepcyjne nad przygotowaniem Gminnego Programu 

Rewitalizacji samorząd gminy rozpoczął w 2015 roku od spotkania dotyczącego założeń 

koncepcji rewitalizacji dla gminy Nasielsk. Spotkanie zorganizowane przez władze 

samorządowe odbyło się 18 maja 2015 z udziałem władz miasta (burmistrz gminy, sekretarz 

gminy) i jej jednostek organizacyjnych (dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej) oraz przedstawicieli społeczności lokalnej (prezes Nasielskiego
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Budownictwa Mieszkaniowego, proboszcz nasielskiej parafii, prezes spółdzielni 

mieszkaniowej, przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO), dyrektor Miejsko- 

Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury, prezes Gminnej 

Spółdzielni Samopomoc Chłopska). Spotkanie zostało poprzedzone spacerem w terenie oraz 

wizji lokalnej. Podczas spotkania omawiano główne problemy społeczne w Nasielsku w 

odniesieniu do rewitalizacji miasta. Za wiodący problem społeczny uznano brak tożsamości 

lokalnej mieszkańców Nasielska oraz brak odpowiedzialności za miejsce w którym żyją. Była 

to część problemów zdiagnozowanych podczas tworzenia senioralnej strategii dla Nasielska 

i bezpośrednio wiążący się ze architektonicznym zdegradowaniem obszaru kryzysowego. 

Uznano, iż podjęcie działań rewitalizacyjnych wpłynie pozytywnie na pobudzenie 

przedsiębiorczości, integrację społeczną, wzrost tożsamości lokalnej oraz zmniejszenie 

poziomu ubóstwa. Z powodu niskiej identyfikacji mieszkańców Nasielska z miejscem 

zamieszkania konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań służących rozwojowi integracji 

społecznej oraz kształtowaniu tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez kompleksowe 

działania w zakresie:

• włączenie jak największej liczby mieszkańców i grup społecznych w proces 

rewitalizacji w celu pobudzenia odpowiedzialności za miasto rodzinne,

• rozwój przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie potencjału miasta.

• stworzenia infrastruktury służącej integracji społecznej, rozwojowi sportu 

i rekreacji

• odbudowy infrastruktury kulturalno-historycznej mającej kluczowe znaczenie dla 

kształtowania poczucia tożsamości lokalnej i postaw obywatelskich.

Efektem podjętych działań było przygotowania fiszki projektowej na Konkurs 

organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”. 

W toku przygotowania dokumentu dokonano wstępnej diagnozy obszaru gminy i ustalenia 

obszaru priorytetowego na obszarze miasta Nasielsk. Podstawą działań w tym okresie była 

analiza potrzeb i oczekiwań mieszkańców wynikających z uwag ustnych mieszkańców oraz 

rozmów z grupami przedstawicielskimi poparta zdiagnozowanymi w dokumentach 

strategicznych problemami społeczno-gospodarczymi gminy.
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7.1. K O N S U L T A C JE  S P O ŁE C Z N E  G R AN IC O B SZAR U

Zidentyfikowane problemy stanęły u podstaw decyzji, iż kompleksowe działania 

możliwe są jedynie w przypadku pełnego zdiagnozowania problemów oraz wskazania 

obszaru przestrzennego, na którym występuje ich największa kumulacja. Uznano, iż takie 

działania możliwe są w ramach rewitalizacji. 30 listopada 2015 roku Burmistrz Nasielska 

działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. nr 

1777) wydał Obwieszczenie ogłaszające konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy 

Nasielsk. Przedmiotem konsultacji było zapoznanie mieszkańców gminy Nasielsk 

z projektem uchwały. Ustalono, iż Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie 7-31 

grudnia 2015 roku. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz 

obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk zamieszczony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji elektronicznej www.nasielsk.pl 

i www.umnasielsk.bip.nasielsk.pl. Mieszkańcy poproszeni zostali o zgłaszanie uwag 

dotyczących projektu uchwały w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta, w formie e

mail do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji (e-mail: p.holec@nasielsk.pl) 

lub adres Urzędu Miejskiego (um@nasielsk.pl).

W dniu 2 grudnia 2015 roku na stronie Urzędu Miejskiego zamieszczona została 

informacja o rozpoczęciu konsultacji w sprawie granic obszaru zdegradowanego. Konsultacje 

przyjęły formę badania ankietowego. Kwestionariusz ankiety udostępniono mieszkańcom 

w formie elektronicznej na stronie UM w Nasielsku oraz w formie papierowej -  w siedzibie 

NOK w Nasielsku, ZGKIM w Nasielsku oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 

w Nasielsku. W tym samym dniu mieszkańcy zaproszeni zostali na spotkanie konsultacyjne 

dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. W dniu 15 grudnia 2015 roku o godzinie 18.00 w Sali kina 

NIWA NOK w Nasielsku, w ramach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, odbyło 

się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami gminy. W spotkaniu wzięło udział 14 mieszkańców 

Nasielska. Spotkanie otwarte z mieszkańcami zainicjowało cykl konsultacji społecznych, 

włączających społeczność miasta w proces projektowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
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Spotkanie miało również na celu wprowadzenie w zagadnienia rewitalizacji. Mieszkańcy 

uznali granice obszaru kryzysowego za wyznaczone zgodnie z prezentowanymi wskaźnikami. 

Zaniepokojenie wzbudziło, czy działania podejmowane w tym obszarze nie przyczynią się do 

przeniesienia zdiagnozowanych problemów na tereny leżące poza jego granicami.

Po zakończonym spotkaniu otwartym zgłoszone zostały pisemnie uwagi odnoszące się 

do projektu uchwały w sprawie granic obszaru zdegradowanego oraz działań podejmowanych 

przez samorząd w ramach przygotowań do GPR. W uwagach podkreślono następujące 

aspekty: konieczność sprecyzowania działań, które samorząd planuje do realizacji, 

konieczność określenia granic Starego Miasta oraz uporządkowania MPZP oraz stworzenia 

odpowiednich warunków dla rozwoju miasta. W uwagach zgłoszonych do programu pojawiły 

się również zagadnienia dotyczące bezpośrednio granic obszaru. Zwrócono uwagę na dwa 

obiekty, które powinny zostać uwzględnione w programie rewitalizacji

Następnym etapem konsultacji społecznych był przeprowadzony 23 grudnia 2015 

roku studyjny spacer po Nasielsku. Było to spotkanie terenowe, które łączyło w sobie 

elementy dokumentowania i bieżącego zbierania uwag ustnych. W trakcie spaceru wykonana 

została dokumentacja fotograficzna -  zdjęcia wykonała prowadząca badanie dr Mariola 

Pytlak. W ciągu trzygodzinnego spaceru przeprowadzono 12 rozmów z napotkanymi 

mieszkańcami. Na podstawie przeprowadzonych rozmów stwierdzić można, iż wyznaczony 

obszar rewitalizacji obejmuje większość obiektów wskazywanych przez mieszkańców jako 

miejsca, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności. Poza obszarem rewitalizacji 

znalazło się jedynie jedno miejsce -  kopiec po grodzie Nasielsk, znajdujący się na obszarze 

zdegradowanym.

Ważnym elementem partycypacji społecznej na tym etapie było również 

wykorzystanie opinii grup przedstawicielskich. Znaczące miejsce w tworzeniu planu zajmuje 

"Nasielskie Towarzystwo Kultury", które uczestniczy w akcji "Masz głos, masz wybór" 

i realizuje zadanie "Przestrzeń dla ludzi". Jego głównym celem jest zagospodarowanie skweru 

przy ul. Kościuszki, który znajduje się na obszarze rewitalizacji.

Zamknięciem konsultacji na tym etapie było podsumowanie wyników badania 

ankietowego. Ankieta była skierowana do mieszkańców gminy, a jej głównym celem było 

zebranie opinii mieszkańców na temat potrzeb rewitalizacyjnych w mieście. Badanie
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przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety, stanowiącego efekt współpracy 

ekspercko-samorządowej. Ogólnodostępny kwestionariusz ankiety dostępny był on-line na 

stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ankieta internetowa -  Link do ankiety -> 

http://goo.gl/forms/tzV4fMm7On) oraz ankieta w formie papierowej. W ankiecie internetowej 

wzięło udział łącznie 20 respondentów.

W ramach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla gminy Nasielsk przeprowadzono spotkanie 

otwarte dla społeczności lokalnej, umożliwiono składanie uwag, przeprowadzono rozmowy 

z mieszkańcami w ramach spaceru studyjnego, wykorzystano opinię grup przedstawicielskich 

oraz przeprowadzono ankietę. Różnorodność form konsultacji stworzyła warunki do 

zainteresowania zagadnieniami rewitalizacji różnych grup społecznych. Na podstawie 

uzyskanych informacji potwierdzono, iż granice obszaru zdegradowanego wyznaczonego na 

podstawie przeprowadzonej diagnozy i wskaźników demograficzno-społecznych zostały 

uznane przez społeczność lokalną za prawidłowe. Obejmują one bowiem obszar, który 

w opinii mieszkańców potrzebuje podjęcia zdecydowanych działań, przy czym podkreślono 

iż działania te będą korzystne dla całego miasta. Ponadto, społeczność lokalna zwróciła 

uwagę na konieczność podjęcia działań, których celem jest nadrobienie wieloletnich 

zaniedbań. Dotyczą one głównie zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pogłębiającej 

się degradacji zabytkowych budynków, ważnych dla zachowania tożsamości miasta. 

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, iż kryzysowa sytuacja wykazana na obszarze 

zdegradowanym i tożsamym z nim obszarze rewitalizacji wynika bezpośrednio 

z charakterystyki funkcjonalnej tego miejsca. Zdaniem mieszkańców rewitalizacja stanowić 

będzie w pierwszej kolejności sposób na odtworzenie rynku jako wizytówki miasta, 

a następnie wykorzystania go jako elementu podnoszącego atrakcyjność miasta dla nowych 

mieszkańców i przedsiębiorców. Społeczność lokalna nie docenia znaczenia partycypacji 

społecznej w procesie rewitalizacji -  potencjał licznych organizacji pozarządowych z terenu 

gminy oraz włączenie w proces rewitalizacji społeczności marginalizowanej oraz współpraca 

organizacji, Kościoła, instytucji zlokalizowanych w obszarze uznane zostały za czynniki 

o niskim znaczeniu dla programu rewitalizacji.
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Biorąc pod uwagę liczbę osób biorących udział w pierwszym etapie konsultacji 

zasadne wydaje się stwierdzenie, iż konieczne jest podjęcie bardziej zdecydowanych działań 

informacyjno-edukacyjnych. Służyć będą temu celowi w pierwszej kolejności zmiany 

dokonane w prezentacji materiałów i zagadnień dotyczących rewitalizacji zgłoszonych przez 

mieszkańców. Konieczne jest również stworzenie serii artykułów w lokalnej prasie, w celu 

przekazania mieszkańcom najważniejszych informacji dotyczących programu rewitalizacji 

oraz zachęcenia ich do bardziej aktywnego uczestnictwa w podejmowanych działaniach.

7.2. D ZIA ŁA N IA  IN F O R M A C Y JN O -E D U K A C Y JN E  P O D JĘ T E  W  R A M A C H  

P R O G R A M O W A N IA  G M IN N EG O  P R O G R A M U  R E W IT A LIZ A C JI

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej przygotowane zostały ulotki i plakaty 

informacyjne dotyczące procesu rewitalizacji. Burmistrz udzielał również wywiadów dla 

lokalnych gazet, a treść tych wywiadów ukazywała się na portalach społecznościowych.

W ramach akcji edukacyjnej szczególne miejsce zajęły w Gminie Nasielska działania 

skierowane do dzieci i młodzieży -  stanowiących ważnych beneficjentów przygotowywanych 

działań. Uwzględniono fakt, iż osoby starsze brały udział w konsultacjach społecznych 

dotyczących Strategii Senioralnej (działania te prezentowane są w dziale poświęconym 

Partnerstwu), która w znacznej mierze pokrywa się z celami i działaniami przewidzianymi 

w niniejszym dokumencie. Dlatego też działania informacyjno-edukacyjne skierowano do 

najmłodszych mieszkańców, starając się przedstawić proces rewitalizacji w sposób jak 

najbardziej dla nich zrozumiały. Do konsultacji w sprawie zagospodarowania obszaru 

zdegradowanego zaproszeni zostali również najmłodsi mieszkańcy Nasielska. Udział 

w konkursie plastycznym pt. „Rewitalizacja oczami dzieci”. wzięli uczniowie klas IV-VI ze 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. W artystycznej formie dzieci 

przedstawiły swoją wizję zagospodarowania, przyjazną dla tej grupy wiekowej. 

W tworzonych pracach dzieci przedstawić miały swoje potrzeby i marzenia -  na rysunkach 

pojawił się nowoczesny plac zabaw, park rozrywki, teatr miejski oraz rozbudowany miejski 

ośrodek sportu i rekreacji. Udział w konkursie wzięło 30 osób -  ich prace prezentowane były 

mieszkańcom na I piętrze Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
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Starsze dzieci i młodzież mogły się wypowiedzieć w sposób bardziej bezpośredni. 

W dniu 9 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne w Publicznym 

Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. Spotkanie miało charakter pogadanki, 

w której uczestniczyli wszyscy uczniowie gimnazjum tj. ok. 290 osób. Celem spotkania było 

przede wszystkim przekazanie informacji czym jest proces rewitalizacji -  uczniowie 

zapoznani zostali z takimi pojęciami jak remont, modernizacja, rewitalizacja, rewitalizacja 

społeczna, wykluczenie społeczne. Uczniów wprowadzono również w zagadnienia 

finansowania inwestycji realizowanych przez samorząd gminny. Zaprezentowano im także 

granice obszaru kryzysowego i obszaru rewitalizacji oraz przedstawiono planowane przez 

samorząd inwestycji w obszarze rewitalizacji. Uczniowie i nauczyciele poproszeni zostali 

również o zgłaszanie uwag dotyczących procesu rewitalizacji - zarówno w formie e-mail, jak 

też w formie zgłoszeń ustnych w siedzibie UM. Uwagi zbierane były również podczas 

spotkania -  wśród propozycji zgłoszonych przez uczniów i nauczycieli biorących udział 

w spotkaniu znalazły się przede wszystkim inwestycje służące im samym, a pozwalające na 

kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i akceptowanych form spędzania czasu 

wolnego -  głównie odnowienie boiska szkolnego oraz stadionu miejskiego, wybudowanie 

basenu na zaniedbanym terenie (w miejscu obecnego Domu Nauczyciela), siłowni 

zewnętrznych i ścieżek rowerowych. Nauczyciele biorący udział w spotkaniu zwracali uwagę 

na niewielkie możliwości kształtowania u młodzieży gimnazjalnej, będącej w trudnym 

okresie rozwojowym, właściwych postaw prozdrowotnych i społecznych. Ich zdaniem zbyt 

dużo jest na terenie miasta miejsc sprzyjających zachowaniom ryzykownym, zbyt mało -  

niezbędnych do realizacji zadań ograniczających takie zachowania. Zdaniem nauczycieli zbyt 

mały jest udział społeczności lokalnej w planowaniu przestrzennym miasta i w jego 

zagospodarowaniu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami. Konieczne jest zaktywizowanie 

mieszkańców i stworzenie im warunków do działania dla wspólnego dobra - również poprzez 

wzrost zakresu współpracy samorządu z mieszkańcami.

Uczniowie szkół średnich brali natomiast udział w ankiecie skierowanej specjalnie dla 

nich. Uczniowie poinformowani zostali o przystąpieniu gminy Nasielsk do opracowania GPR. 

W kwestionariuszu ankiety zawarte zostały informacje o tym, czy jest proces rewitalizacji 

oraz jakie działania samorząd gminny próbuje podjąć w celu poprawy życia społeczności
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lokalnej. Młodzi mieszkańcy gminy zapytani zostali o problemy społeczne, gospodarcze 

i przestrzenne, które ich zdaniem powinny zostać w szczególny sposób objęte działaniami 

samorządu. Poproszono również o dokonanie oceny działań planowanych do podjęcia 

w granicach obszaru rewitalizacji i zmierzające do wyprowadzenia go z sytuacji kryzysu. 

Bardzo ważnym elementem badania było określenie przez młodych ludzi przedsięwzięć, jakie 

powinny być realizowane na tym obszarze które powstrzymałyby ich przed wyjazdem 

z gminy.

7.3. W Ł Ą C Z A N IE  S P O ŁEC ZN O ŚC I L O K A L N E J  W  PR O CES  

R E W IT A LIZ A C JI

24 czerwca 2016 opublikowana została informacja o możliwości Zgłoszenia 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Zgłoszenie przedsięwzięcia do Gminnego Programu 

Rewitalizacji gminy Nasielsk dokonać można było za pomocą Formularza Zgłoszenia -  

dostęp on line:http://www.nasielsk.pl/files/ZGOSZENIE_PRZEDSIWZICIA_REWITALIZA 

CYJNEGO_1.pdf Zgłoszenie pozwolić miało na wprowadzenie do GPR przedsięwzięć 

zgłoszonych przez społeczność lokalną.

Wśród przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji 

przeprowadzona została ankieta. Przedsiębiorcy poinformowani zostali o przystąpieniu 

gminy do tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk, czym jest 

rewitalizacja i obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Zwrócono się do osób, 

prowadzących działalność gospodarczą w obszarze wyznaczonym jako obszar rewitalizacji, 

zwracając uwagę na możliwość podjęcia kompleksowych działań zmierzających do 

wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej. Poproszono przedsiębiorców o współpracę 

w zakresie tworzenia programu oraz w zakresie właściwego zaplanowania i realizacji 

projektów rewitalizacyjnych

Mieszkańcy Nasielska zaproszeni zostali również do udziału w konkursie, którego

celem było „Opracowanie koncepcji stworzenia strefy aktywności i rozwoju kultury

fizycznej w Nasielsku”. Praca konkursowa miała przedstawiać wizję zagospodarowanie

terenu sportowego zgodnego z celami rewitalizacji gminy, ze szczególnym uwzględnieniem:

obiektów małej architektury, oświetlenia, wyposażenia itp., nawierzchni, elementów systemu
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informacji, elementów infrastruktury komunikacyjnej, elementów zieleni. Konkurs 

ogłoszony został przez Burmistrza Nasielska (IZP.041.4.2016) i realizowany był zgodnie ze 

stworzonym Regulaminem Konkursu. Zgodnie z termin składania prac konkursowych 

ogłoszono na 13lipca -  1 sierpnia 2016 r. Prace spełniające kryteria konkursowe zostać miały 

poddane głosowaniu, a mieszkańcy wraz z komisją konkursową wybrać mieli pracę 

spełniającą wymagania lokalnej społeczności. Głosowanie na zgłoszone prace zaplanowane 

zostało w dniach 3-10 sierpnia 2016 r., za pośrednictwem strony internetowej oraz papierowej 

ankiety wyłożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku. W terminie 

wskazanym na składanie prac nie wpłynęła żadna praca konkursowa.

7.4. K O N S U L T A C JE  S P O ŁE C Z N E  D O T Y C Z Ą C E  P R O JE K T U  G M IN N EG O  

P R O G R A M U  R E W IT A LIZ A C JI

W dniu 27 lipca 2016 roku w Nasielskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna 

„Rewitalizacja w gminie Nasielsk”, w której wzięło udział 59

osób. Burmistrz Nasielska zaprosił mieszkańców gminy do dyskusji na 

temat procesu rewitalizacji, podkreślając iż tworzony GPR będzie narzędziem 

w realizacji działań na rzecz rewitalizacji. Podkreślił, iż najważniejszym elementem 

w osiągnięciu pozytywnych efektów i skutecznej realizacji działań są wymagania i potrzeby 

mieszkańców. W części edukacyjnej spotkania przedstawiono mieszkańcom najważniejsze 

zagadnienia dotyczące procesu rewitalizacji. Dokonano zatem zdefiniowania pojęcia 

rewitalizacja oraz GPR. Zaprezentowano również najważniejsze założenia dotyczące 

wytyczania obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. W ramach części 

informacyjnej omawiano przebieg dotychczasowych konsultacji i mechanizmów włączania 

mieszkańców w proces planowania procesu rewitalizacji. Omówiono również przygotowane 

przez gminę projekty, zachęcając do ich oceny oraz zgłaszania własnych rozwiązań 

i propozycji projektów do realizacji. Debatę prowadził Burmistrz, odpowiadając na pytania 

i wskazując rozwiązania. W kwestiach merytorycznych wspierał go ekspert zewnętrzny 

współtworzący dokument.

Mieszkańcy składali również uwagi do projektu GPR oraz przedstawionych projektów 

przewidzianych do realizacji.
141



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

7.5. K O N S U L T A C JE  S P O ŁE C Z N E  D O T Y C Z Ą C E  ZA S A D  PO W O ŁA N IA  

K O M IT E T U  R E W IT A LIZ A C JI I U STAN O W IEN IA JE G O  R E G U LA M IN U

W dniu 12.12.2016r. na podstawie art. 5 i 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 146/16 

Burmistrza Nasielska z dnia 12.12.2016r. zostały ogłoszone konsultacje dotyczące zasad 

powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.

Termin składania uwag został wyznaczony od 19.12.2016r. do 18.01.2017r. Uwagi 

można było składać w formie papierowej przesyłając na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, 

ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, w formie elektronicznej na adres email: um@nasielsk.pl 

lub z wykorzystaniem formularza ankietowego będącego załącznikiem nr 2 do zarządzenia 

oraz ustnie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku pokój nr 109 codziennie od 800 do 1600.

W związku z Zarządzeniem Nr 146/16 Burmistrza Nasielska z dnia 12.12.2016r. 

w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku 

w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu, w okresie 

od 19.12.2016r. do 18.01.2017r. wpłynęła jedna uwaga ustna dotycząca projektu uchwały. 

Jeden z interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk wskazał, 

że zasadna jest zmiana tytułu projektu uchwały, zgodnie z zapisami art. 7.2 ustawy z dnia 

9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z póź. zm.). W związku 

z powyższym treść projektu uchwały zyskała brzmienie zgodne z zapisami w/w ustawy.

Informacja o przebiegu i wnioskach konsultacji została zamieszczona niezwłocznie po 

ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie

internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku pod adresem

http://nasielsk.pl/samorzad/infrastruktura/rewitalizacja/raport-z-konsultacji-spolecznych- 

dotyczacych-zasad-powolania-komitetu-rewitalizacji-i-ustanowienie-jego-regulaminu.

142

mailto:um@nasielsk.pl
http://nasielsk.pl/samorzad/infrastruktura/rewitalizacja/raport-z-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-zasad-powolania-komitetu-rewitalizacji-i-ustanowienie-jego-regulaminu.
http://nasielsk.pl/samorzad/infrastruktura/rewitalizacja/raport-z-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-zasad-powolania-komitetu-rewitalizacji-i-ustanowienie-jego-regulaminu.


Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

7.6. K O N S U L T A C JE  S P O ŁE C Z N E  W  SPRAW IE Z M IA N Y  U C H W A Ł Y  NR  

XIX/120/16 R A D Y  M IEJS K IEJ W  N A SIELSK U  Z  DNIA 28 S TY C ZN IA  2016 R. 

W  SPRAW IE W Y Z N A C Z E N IA  O B SZA R U  Z D E G R A D O W A N E G O  O R A Z  

O B SZAR U  R E W IT A L IZ A C JI D L A  G M IN Y  N A SIELSK

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 

ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm). 

Konsultacje społeczne wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

przeprowadzono w okresie od 15 września 2017r. do 16 października 2017r. do godziny 

12:00.

Konsultacje społeczne wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

przeprowadzono w formie:

-  zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą 

elektroniczną na adres izp@nasielsk.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd 

Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk od 15 września 2017 roku do 

16 października 2017 roku do godziny 12:00;

-  zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania 

opinii była Pani Anna Sobczyńska, Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05

190 Nasielsk, pokój nr 109, w godzinach pracy urzędu;

Informacje o konsultacjach projektu zmiany uchwały nr XIX/120/2016 Rady 

Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie granic obszaru 

zdegradowanego wyznaczonego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Nasielsk zamieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji. tj. 08 września 2017r. 

zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji:

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Dane publiczne”;

-  na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja” pod adresem 

http://nasielsk.pl/samorzad/infrastruktura/rewitalizacja/konsultacje-spoleczne;
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-  w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk -  tablica 

ogłoszeń,

Materiały dotyczące projektu zmiany uchwały nr XIX/120/2016 Rady Miejskiej 

w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie granic obszaru zdegradowanego 

wyznaczonego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk były dostępne 

od 15 września 2017r. do 16 października 2017r. do godziny 12:00:

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Dane publiczne”;

-  na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja” 

http://nasielsk.pl/samorzad/infrastruktura/rewitalizacja/konsultacje-spoleczne;

-  w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk pokój 109.

Podczas trwania konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wpłynęła jedna uwaga ustna dot. wykreślenia 

z projektu uchwały nr załącznika, ponieważ w Uchwale Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej 

w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2017 r. jest wskazany tylko załącznik bez numeru oraz 

dodanie w podstawie prawnej uchwały art. 13 ustawy o rewitalizacji.

Zainteresowane osoby i podmioty miały możliwość zgłaszania uwag na 

zamieszczonym w Internecie i dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego formularzu ankiety. 

W czasie trwania konsultacji tj. pomiędzy 15 września 2017 roku, a 16 października 2017

roku wpłynęły 4 ankiety elektroniczne, które potwierdziły wyznaczenie obszaru

zdegradowanego z wynikami analizy wskaźnikowej.

W związku z powyższym granice obszaru wyznacza się zgodnie z treścią diagnozy. 

Ostatecznie obszar zdegradowany składa się z 10 podobszarów, a obszar rewitalizacji 

pozostaje bez zmian, jego łączna powierzchnia wynosi 129,5 ha (tj. 0,63 % powierzchni 

gminy), zaś obszar zamieszkały jest przez 3 627 osób (tj. 18,52 % populacji gminy Nasielsk).

Informacja o przebiegu i wnioskach konsultacji została zamieszczona niezwłocznie po 

ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie

internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku pod adresem

http://nasielsk.pl/samorzad/infrastruktura/rewitalizacja/raport-z-konsultacji-spolecznych-2.
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Tabela 19. Wnioski z przeprowadzonych konsultacji

Forma konsultacji Wnioski

Etap 1. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla
Gminy Nasielsk

1. Otwarte spotkanie 
konsultacyjne (15 
grudnia 2015)

• stworzenie programu, który pozwoli przywrócić miastu funkcje, które pełniło ono w przeszłości.
• stworzenie na terenie miasta warunków, które pozwolą miastu korzystać z pozytywnych aspektów 

bliskiego położenia Warszawy -  odtworzenie i stworzenie nowych czynników atrakcyjności osiedleńczej, 
gospodarczej i turystycznej.

• stworzenie programu, który w oparciu o wyznaczone granice obszaru kryzysowego pozwoli na 
odtworzenie roli centrum miasta. Wymagać to będzie zharmonizowania rewitalizacji zabytkowej 
substancji rynku z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych na terenie Starego Miasta i jego okolic.

• podjęcie kompleksowych działań, których celem będzie odnowa osiedleńczej funkcji Starego Miasta -  
stworzenie warunków zachęcających społeczność miasta do zamieszkania w zdegradowanych obecnie 
lokalach mieszkalnych położonych nad lokalami użytkowymi w centrum miasta.

• zmiana obecnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
obszary zielone w centrum miasta.

• realizacja działań, które w ramach rewitalizacji pozwolą na stworzenie z centrum miasta obszaru 
atrakcyjnego dla wypoczynku mieszkańców i turystów. Atrakcyjność rynku jako centralnej części miasta 
stać powinna stać się „lokomotywą” rozwoju miasta i gminy.
Mieszkańcy uznali granice obszaru kryzysowego za wyznaczone zgodnie z prezentowanymi wskaźnikami. 

Zaniepokojenie wzbudziło, czy działania podejmowane w tym obszarze nie przyczynią się do przeniesienia 
zdiagnozowanych problemów na tereny leżące poza jego granicami.
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2. Spacer studyjny 
powiązany z rozmowami 
z mieszkańcami (23 
grudnia 2015)

Celem spaceru studyjnego przeprowadzonego w dniu 23 grudnia 2015 roku było wskazanie miejsc i obiektów, 
które zdaniem mieszkańców wymagają wsparcia oraz zdefiniowanie problemów, które powinny stać się 
przedmiotem programu rewitalizacji. Rozmówcy uznali granice obszaru za prawidłowe, wskazując obiekty, które 
ich zdaniem decydują o zdegradowaniu funkcjonalnym i technicznym tego obszaru. Chociaż zmiany zachodzące 
na terenie miasta są widoczne, a tereny niezagospodarowane stopniowo zmieniają swoje oblicze, nadal znajdują 
się obszary wymagające wsparcia

3. Uwagi mieszkańców 
dotyczące projektu 
uchwały

Konieczność sprecyzowania działań, które samorząd planuje do realizacji 
Konieczność określenia granic Starego Miasta
Konieczność uporządkowania Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nasielska 
Konieczność stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju

4. Opinia grup 
przedstawicielskich 
-  Nasielskie 
Towarzystwo Kultury

obiekty, które powinny zostać uwzględnione w obszarze objętym granicami obszaru kryzysowego to rynek oraz 
budynek NOK
zajęcie się wskazanym obszarem lub obiektem jest ważne i należy zająć się nim w pierwszej kolejności ponieważ 
stanowi „serce” miasta i gminy
czynnikiem, który można wykorzystać do poprawy złej sytuacji na obszarze kryzysowym jest obecność domu 
kultury oraz tereny zielone w centrum miasta
istnieją możliwości poprawy sytuacji na tym obszarze, chociaż jest to zadanie trudne i wymagające czasu. 
Najważniejsza jest rewitalizacja rynku oraz kamieniczek, jako otoczenia wpływającego na postawy mieszkańców
najważniejsze problemy na tym obszarze to zaniedbane budownictwo komunalne oraz problemy społeczne

5. Ankieta dotycząca • za najbardziej znaczące dla całego miasta uznano odtworzenie rynku jako wizytówki miasta (90% wskazań)
• dla rozwoju całego miasta znaczenie ma uporządkowanie terenu -  estetyka przestrzeni (65% wskazań) i
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projektu uchwały renowacja zabytkowych budynków i uliczek (55% wskazań),
• działania rewitalizacyjne o przeciętnym znaczeniu dla całego miasta to otwarcie obszaru na zewnątrz -  

stworzenie zachęt dla odwiedzających, potencjalnych nowych mieszkańców i inwestorów (50% wskazań), 
budowę tzw. małej architektury oraz terenów rekreacji dla młodzieży i ludzi starszych (45% wskazań), 
stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych i stanowiących zaplecze dla strefy kultury -  
imprezy plenerowe oraz poprawę ciągów komunikacyjnych (po 40% wskazań), wielofunkcyjne 
zagospodarowanie parku i zmianę struktury zabudowy -  odnowienie budynków „wartościowych” lub 
wyburzenia (po 35% wskazań) i włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji

Wnioski końcowe 1. Granice obszaru zdegradowanego wyznaczonego na podstawie przeprowadzonej diagnozy i wskaźników 
demograficzno-społecznych zostały uznane przez społeczność lokalną za prawidłowe. Obejmują one bowiem 
obszar, który w opinii mieszkańców potrzebuje podjęcia zdecydowanych działań, przy czym podkreślono iż 
działania te będą korzystne dla całego miasta.

2. Społeczność lokalna zwróciła uwagę na konieczność podjęcia działań, których celem jest nadrobienie 
wieloletnich zaniedbań. Dotyczą one głównie zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pogłębiającej się 
degradacji zabytkowych budynków, ważnych dla zachowania tożsamości miasta.

3. Kryzysowa sytuacja wykazana na obszarze zdegradowanym i tożsamym z nim obszarze rewitalizacji wynika 
bezpośrednio z charakterystyki funkcjonalnej tego miejsca. Zdaniem mieszkańców rewitalizacja stanowić 
będzie w pierwszej kolejności sposób na odtworzenie rynku jako wizytówki miasta, a następnie wykorzystania 
go jako elementu podnoszącego atrakcyjność miasta dla nowych mieszkańców i przedsiębiorców.

4. Społeczność lokalna nie docenia znaczenia partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji -  potencjał 
licznych organizacji pozarządowych z terenu gminy oraz włączenie w proces rewitalizacji społeczności 
marginalizowanej oraz współpraca organizacji, Kościoła, instytucji zlokalizowanych w obszarze uznane 
zostały za czynniki o niskim znaczeniu dla programu rewitalizacji.

Etap 2. Partycypacja społeczna na etapie planowania
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1. Badanie ankietowe 
wśród uczniów szkół 
średnich (marzec 2016)

1. Młodzież nie widzi żadnego związku między przedsiębiorczością a miejscami pracy. Głównym problemem 
społecznym jest bezrobocie i ubóstwo, problemem ekonomicznym -  brak miejsc pracy, ale jednocześnie 
wszystkie działania skierowane na pobudzenie przedsiębiorczości zajmują najniższe miejsca w notowaniach 
młodzieży. Konieczne jest podjęcie działań, które kształtować będą postawy młodych ludzi w tym zakresie -  
już na etapie szkoły podstawowej.

2. Młodzi ludzie dostrzegają problem w postaci słabej samoorganizacji społecznej i współpracy między 
mieszkańcami a władzami publicznymi oraz brak instytucji i organizacji integrujących mieszkańców. Jest to 
niezwykle ważne zadanie dla samorządu, bowiem oznaczać może trudności we włączeniu mieszkańców 
miasta w realizację programu rewitalizacji.

3. Młodzież zauważa słabą aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych -  oznacza to utrudniony 
wpływ na kształtowanie właściwych postaw w tej grupie wiekowej oraz konieczność realizacji przedsięwzięć 
skierowanych dla tej grupy odbiorców.

2. Spotkanie z uczniami 
gimnazjum (9 marca 
2016)

Na terenie miasta istnieją niewielkie możliwości kształtowania u młodzieży gimnazjalnej, będącej w trudnym 
okresie rozwojowym, właściwych postaw prozdrowotnych i społecznych. Ich zdaniem zbyt dużo jest na terenie 
miasta miejsc sprzyjających zachowaniom ryzykownym, zbyt mało -  niezbędnych do realizacji zadań 
ograniczających takie zachowania. Zdaniem nauczycieli zbyt mały jest udział społeczności lokalnej w planowaniu 
przestrzennym miasta i w jego zagospodarowaniu zgodnie z oczekiwaniami 
i potrzebami. Konieczne jest zaktywizowanie mieszkańców i stworzenie im warunków do działania dla wspólnego 
dobra - również poprzez wzrost zakresu współpracy samorządu z mieszkańcami.

Etap 3. Włączanie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji

Badanie ankietowe wśród 
przedsiębiorców

1. Przedsiębiorcy wskazują na nieprzyjazną przedsiębiorcom lokalna administrację oraz potrzebę usprawnienia 
ścieżki spraw załatwianych on-line. Nie można bezpośrednio powiązać niskiej aktywności przedsiębiorców w 
ankiecie z negatywną oceną samorządu, ale takiego wpływu wykluczyć nie można. Przed samorządem stoi 
jednak trudne zadanie -  pobudzenie przedsiębiorczości i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami wymagać
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będzie w pierwszej kolejności stworzenia warunków do komunikacji z nimi oraz przełamania 
dotychczasowych, negatywnych tendencji w tym zakresie.

2. Przedsiębiorcy w niewielkim stopniu oczekują od samorządu pomocy w prowadzonej działalności, ale 
usunięcia barier, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie. Dotyczy to zarówno zagospodarowania 
przestrzennego infrastrukturalnego (drogi, lokale użytkowe, dostępność terenów pod działalność), jak też 
warunków życia (usługi komunalne, ubóstwo).

Etap 4. Konsultacje społeczne dotyczące projektu gminnego programu rewitalizacji

1. Debata społeczna (27 
lipca 2016)

1. Ważnym elementem działań podejmowanych w ramach rewitalizacji jest współpraca samorządu z różnymi 
grupami społecznymi. Działaniom rewitalizacji w Nasielsku przyświecać powinno hasło: „RUSZMY RAZEM 
NASIELSK”

2. Zaproponowane przez gminę projekty znalazły poparcie w zakresie ich pozytywnego oddziaływania na 
społeczność lokalną oraz ograniczanie zidentyfikowanych problemów.

3. Dokonana ocena przedstawionych koncepcji zagospodarowania miasta wymaga dalszego dopracowania 
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Hasłem do dalszych działań w tym zakresie jest: „Z LUDŹMI 
TRZEBA ROZMAWIAĆ”

4. Skala potrzeb mieszkańców przerasta możliwości finansowe gminy. Oczekiwania mieszkańców 
w zakresie poprawy jakości życia i rozwiązania ich problemów bardzo często kolidują ze sobą. Nie jest 
możliwe zatem dokonanie hierarchizacji potrzeb i zgłaszanych problemów.

Podstawowym celem przeprowadzonej debaty społecznej było włączenie mieszkańców w proces tworzenia GPR 
oraz ich aktywizacja w zakresie realizowanych działań. Debata stanowiła również istotny element nawiązania 
dialogu między lokalnymi władzami i mieszkańcami Cel ten został osiągnięty

2. Uwagi mieszkańców Eksmisja gospodarstwa rolnego położonego w obszarze rewitalizacji albo zrobienie porządku z obejściem, które 
razi otoczeniem w centrum miasta
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Dokończenie alejek w Parku przy skwerze Jana Pawła II
Zajęcie się problemem młodzieży i wyjścia naprzeciw stwarzając m.in. ścieżki rowerowe, siłownie napowietrzną, 
basen otwarty, lodowisko itd.

Etap 5. Konsultacje społeczne w sprawie powołania komitetu rewitalizacji

Uwagi mieszkańców 
dotyczące projektu uchwały

Zmiana tytułu projektu uchwały

Etap 6. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla
Gminy Nasielsk

Uwagi ustne mieszkańców 
dotyczące projektu uchwały

Wykreślenie z projektu uchwały numeru załącznika oraz dodanie w podstawie prawnej uchwały art. 13 ustawy 
o rewitalizacji

Ankieta dotycząca projektu 
uchwały

Wpłynęły cztery ankiety elektroniczne, które potwierdziły wyznaczenie obszaru zdegradowanego z wynikami 
analizy wskaźnikowej

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk

Informacje o przebiegu i wnioskach konsultacji zostały zamieszczone niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
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8. MODEL PARTNERSTWA

8.1. D ZIA ŁA N IA  Z W IĄ Z A N E  Z  P R O C E S E M  R E W IT A LIZ A C JI

Na terenie miasta podejmowanych jest wiele inicjatyw wpisujących się 

w bezpośrednio w proces rewitalizacji. Jedną z najważniejszych inicjatyw podjętych 

w Nasielsku było stworzenie tzw. Strategii Senioralnej. Została ona opracowana w ramach 

projektu „Nasielscy seniorzy 60+ współtworzą senioralną strategię działań miasta” (program 

Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Cele wpisane w tę strategię są całkowicie zgodne z 

założeniami procesu rewitalizacji (podniesie jakości życia i realizacja aspiracji mieszkańców, 
integracja społeczności, rozwój komunikacji samorządu z mieszkańcami), a przeprowadzone 

przy jej sporządzaniu konsultacje społeczne uzupełniają proces konsultacji przy tworzeniu 

GPR. Diagnoza odbywała się poprzez badanie ankietowe skierowane do nasielskich jednostek 

samorządowych, instytucji i organizacji (zebranie informacji o działaniach skierowanych do 

seniorów )5, badanie ankietowe wśród 380 seniorów mieszkających w Nasielsku (informacje 

o jakości usług w mieście i problemów osób starszych)6, przeprowadzenie 3 spacerów 

diagnostycznych z seniorami (poznanie opinii na temat przestrzeni miejskiej -  wygląd, 

funkcjonalność, bariery i utrudnienia) oraz zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 

kawiarenek konsultacyjnych (dyskusja na temat zdrowia i rekreacji, sfery obywatelskiej oraz

5 Ankieta została przeprowadzona w 11 instytucjach (m. in. MOPS, MOK, urząd gminy, 
biblioteki, przychodnie i NGO) w listopadzie 2014 r.
6 Badanie zostało przeprowadzone przy współpracy z przedstawicielami różnych środowisk 
m. in.: organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów/ek - Fundacji Bądźmy 
Razem, nasielskiej filii Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, spółdzielni 
mieszkaniowych, Domu Dziennego Pobytuj Spacery odbyły się w listopadzie 2015 roku, każdy z nich trwał od 1,5 do 2 godzin. W 
spacerach uczestniczyło 15 osób (w tym 14 kobiet i 1 mężczyzna) w wieku od 61 do 79 lat. 
Odbyły się trzy spacery, według wcześniej wyznaczonych tras, przy czym jedną z ras 
pokonano dwukrotnie
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. . . Redukacji i kultury) . Wspomniane spacery diagnostyczne odbyły się w granicach 

wyznaczonego w GPR obszaru rewitalizacji -  dwa trasą biegnącą od Urzędu Miasta 

(ul. Elektronowa 3) poprzez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku 

(ul. Piłsudskiego 6), Urząd Pocztowy (ul. Warszawska 26), ul. Warszawską kończąc się na 

Rynku oraz od ul. Kościuszki, Nasielski Ośrodek Kultury/Kino Niva (ul. Kościuszki 12) do 

Klubu Seniora, tj. Domu Dziennego Pobytu (ul. Warszawska 52). Seniorzy zwracali uwagę na 

problemy, które znalazły swój wymierny wyraz w tworzonym GPR. Wśród nich znalazły się:

• zwiększenie liczby miejsc do wypoczynku, w tym liczby ławek -  zwłaszcza 

w okolicach miejsc potencjalnie atrakcyjnych dla osób aktywnych, w tym zwłaszcza 

na Rynku;

• poprawa czystości na terenie miasta, poprzez zwiększenie liczby koszy;

• budowa ścieżek rowerowych i zapewnienie miejsc do ich ustawiania;

• poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez lepsze oznakowanie przejść dla 

pieszych;

• poprawa poczucia bezpieczeństwa poprzez wzrost intensywności patroli policyjnych 

na Rynku;

• remont chodników i wymiana kanalizacji.

Wśród celów strategicznych wskazanych w strategii senioralnej, a które zajmują 

ważne miejsce w GPR jest poprawa i rozszerzenie działań ukierunkowanych na wspieranie 

aktywności fizycznej i ochronę zdrowia (obszar „Zdrowie i rekreacja”), aktywizacja 

edukacyjna i kulturalna (obszar „Edukacja i kultura”) oraz aktywizacja obywatelska (obszar 

„Sfera obywatelska”).

Działania o mniejszym zasięgu podjęła również nasielska młodzież. W marcu 2016 

roku młodzież licealna podjęła się oceny oferty rozwoju skierowanej do młodzieży i dzieci. 

W ramach projektu przeprowadzenie zostały spacery badawcze połączone z wywiadem. 

Przedmiotem zainteresowania była zarówno opinia młodzieży, jak i władz samorządowych 

(postrzeganie miasta, co powinno się w nim zmienić, jak powinno wyglądać jego

o Były to nieformalne spotkania, które odbyły się w nasielskiej Herbaciarni 27 listopada 
2015r. Każde spotkanie trwało ok. 2h.
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zagospodarowanie i kierunki rozwoju). Swoje opinie zgłosił Burmistrz Nasielska, miejscy 

radni, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, przedstawiciele 

Stowarzyszenia Europa i My, działacze społeczni oraz młodzież z gminy Nasielsk. 

Z przeprowadzonych konsultacji wynika, iż miasto ma duży potencjał, ale jest on zbyt mało 

aktywny. Mimo zgłaszanych chęci współpracy przez samorząd i społeczność lokalną, jej 

zakres jest nadal zbyt mały Konieczne jest zatem podjęcie działań skierowanych 

bezpośrednio do młodzieży, wciągnięcie jej w życie miasta oraz rozwiązywanie problemów. 

Niezbędne jest przy tym stworzenie warunków, dzięki którym możliwe będzie kształtowanie 

właściwych postaw (miejsca do rekreacji i aktywnego spędzania czasu, modernizacja 

funkcjonowania Biblioteki Publicznej i Nasielskiego Domu Kultury). Bardzo ważnym 

postulatem było stworzenie miejsca do spotykania się i dyskutowania o losie gminy 

(powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej). Podsumowaniem tego działania była debata 

„Młodzi mają głos” 9

Ważnym z punktu widzenia procesu rewitalizacji przedsięwzięciem jest również 

projekt realizowany przez Nasielski Ośrodek Kultury pod nazwą „Mam patent na kulturę - 

inicjatywy mieszkańców”. Również w tym przypadku odbyły się konsultacje społeczne 

(ankiety, warsztaty z aktywnymi mieszkańcami oraz diagnoza kultury). W 2015 roku NOK 

otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury i rozpoczął realizację działań -  

z sześciu zgłoszonych przez mieszkańców wdrażane są cztery działania kulturalne -  w tym 

trzy istotne dla celów realizowanych przez GPR. W październiku zorganizowany został 

konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej, którego przedmiotem było stworzenie 

makiety nasielskiej fabryki guzikowych pomysłów. Zorganizowane zostały warsztaty 

teatralne opowiadające historię „Guzika z Pętelką” oraz warsztaty muzyczne dla całych 

rodzin „Jazzowa historia grzebienia”. Fabryka guzików to obiekt leżący w obszarze 

rewitalizacji, aczkolwiek ze względów na obecną funkcję mieszkaniową działania odbywały 

się w siedzibie NOK i bibliotece, a cele zbieżne były z celami GPR: poszerzenie oferty 

kulturalnej i aktywizacji różnych grup społecznych, w tym również poprzez działania

9 http://www.sdim.ceo.org.pl/relacje/dostosowanie-lokalnego-srodowiska-do-potrzeb-mlodziezy-i-
dzieci,778(12.06.2016).
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twórcze. W ramach drugiego projektu „Pokolorujmy Nasielsk” na przełomie września 

i października 2015 roku zorganizowano kolejny konkurs plastyczny „Nasielsk dawniej 

i dziś” oraz filmowy „Nasielsk - perspektywy młodych”. Odbyły się Warsztaty Graffiti 

(efektem jest mural przy nasielskiej poczcie) oraz Gra Miejska, dzięki której Nasielszczanie 

mogli poznać historyczne skarby Nasielska. Trzeci ze wspomnianych projektów „Łap za 

Majka” to konkurs wokalistów, w którym nagrodą była sesja nagraniowa. Te trzy działania 

koordynowane były przez NOK, a ich wymiernym efektem było budowanie potencjału 

kulturowego (również wśród osób z obszaru rewitalizacji), nawiązanie relacji partnerskich z 

osobami działającymi na rzecz kultury oraz wskazanie mieszkańcom, również grupie 

zagrożonej wykluczeniem społecznym, sposobów na aktywne życie społeczne10.

Problem zagrożenia bezpieczeństwa był z kolei przedmiotem działań podjętych 

wspólnie ze służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo publiczne. 

W listopadzie 2015 roku władze samorządowe Nasielska uczestniczyły w debatach 

społecznych organizowanych w ramach realizacji rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Cele tego programu zbieżne 

są z celami GPR, bowiem dążą do wyeliminowania lub ograniczenia zjawisk budzących 

sprzeciw społeczny i wpływających na poczucie zagrożenia. Ważnym zadaniem projektu jest 

ograniczenie przestępczości pospolitej, która na wyznaczonym obszarze rewitalizacji jest 

jednym z zidentyfikowanych problemów. Podczas debat z mieszkańcami zbierano opinie 

obywateli na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania -  zgłaszali je nie tylko 

mieszkańcy, ale również radni. W ten sposób możliwe stało się zdobycie informacji na temat 

problemów społecznych dotyczących bezpieczeństwa. Istotne jest, iż konsultacje w tej 

sprawie nie zamykały się do jednej debaty -  mieszkańcy zyskali możliwość składania 

wniosków i uwag również poza spotkaniem. Jest to inicjatywa bardzo istotna, bowiem 

aktywizuje społeczność oraz włącza ją w działania zmierzające do poprawy jakości życia w 
miejscu zamieszkania11.

10 http://noknasielsk.pl/aktualnosci/dk/patent-na-kulture-w-nasielsku-realizacja- 
nowatorskich-pomyslow-mieszkancow/(12.06.2016).
11 http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/26072,quotRazem-
bezpieczniequot-w-Zakroczymiu-i-Nasielsku.html(12.06.2016).
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Aktywizacji i integracja mieszkańców jako sposób na poprawę sytuacji na obszarach 

problemowych podjął w Nasielsku również Nasielski Uniwersytet Dziecięcy prowadzony 

przez Stowarzyszenie „Europa i My”. Na przełomie roku 2015 i 2016 realizowany był cykl 

Nasielski Uniwersytet Obywatelski (ogólnopolska akcja „Masz Głos, Masz Wybór”):

• 21 listopada odbyły się warsztaty dla dzieci („Czy dziecko to obywatel?” ) i spotkanie 

informacyjno - szkoleniowe dla dorosłych. Udział wzięło 17 dzieci w wieku 7-13 lat 

oraz 11 osób dorosłych (radnych i mieszkańców miasta).

• 19 grudnia 2015 roku odbyły się warsztaty integracyjne dla dzieci i dorosłych pod 

hasłem „Ja Obywatel”. Uczestniczyły w nich 22 osoby (13 dzieci i 9 dorosłych), 

w tym 3 radnych.

• 23 stycznia 2016 roku zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne -  nauka przez 

zabawę dla dzieci pod hasłem „Moje podwórko, moje miasto, mój kraj” -  

uczestniczyło w nim 28 mieszkańców oraz przedstawiciele samorządu oraz 

nasielskich organizacji pozarządowych. W okresie 13-27 stycznia prowadzone były 

konsultacje społeczne na temat projektu inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk. 

Założeniem działania było podniesienie skuteczności współpracy samorządu ze 
społecznością lokalną w rozwiązywaniu problemów12. W projekcie uczestniczyło 

w tym również Nasielskie Towarzystwo Kultury realizujące zadanie MGMW 

”Przestrzeń dla ludzi”.

W aktywizację społeczności lokalnej włącza się również Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Nasielsku. Organizowane są w niej różnego rodzaju imprezy związane 

bezpośrednio z czytaniem książek (Wieczory autorskie, „Cała Polska czyta dzieciom”, 

„Spotkania z Pasjami”) pracownicy biblioteki promują aktywne formy spędzania wolnego 

czasu. Realizowany jest cykl wypraw rowerowych, które pozwalają nie tylko na aktywność 

fizyczną i kształtowanie postaw prozdrowotnych, ale również poznawanie atrakcji okolicy 

i kształtowanie postaw obywatelskich. Celem realizowanego programu jest zachęcanie 12

12http://www.maszglos.pl/2016/01/po-trzecich-zajeciach-nasielskiego-uniwersytetu- 
obywatelskiego /(12.06.2016).
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czytelników (dzieci oraz ich rodziców) do wspólnego spędzania czasu i poznawania swojej 

małej ojczyzny13.

Wychodząc naprzeciw problemom społecznym w 2015 roku powołana została Rada 

Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk. W skład Rady oprócz przedstawicieli 

Burmistrza oraz Rady Miejskiej wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jej 

głównym celem jest opiniowanie i konsultowanie aktów prawa miejscowego i przedsięwzięć 

podejmowanych w sferze zadań publicznych. Rada powstała na wniosek organizacji 

pozarządowych, które chcą pracować dla społeczności lokalnej. Ważnym zadaniem rady stać 

się ma również koordynacja działania i współpracy organizacji pozarządowych działających 

na terenie gminy oraz wskazanie priorytetowych przedsięwzięć w tym obszarze. Bardzo 

istotnym celem jest również aktywizacja społeczności lokalnej i włączenie jej w działania 

pozwalające na rozwój lokalny14. Jest to bardzo istotne, bowiem samorząd aktywnie 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie ograniczania problemów 

społecznych. Poza działaniami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu poprzez organizację zajęć sportowych15, realizowane są również zadania w zakresie 

wspierania aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej 

oraz integracji w filii Legionowskiego Uniwersytetu III wieku w Nasielsku (Stowarzyszenie 

Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”), kultywowanie zdrowego stylu życia u dzieci 

i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania wolnego czasu (MLKS „Żbik” Nasielsk), 

profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Nasielsku).

Ważnym dla integracji społeczności lokalnej przedsięwzięciem był udział w konkursie 

„Podwórko Nivea”. Gmina była beneficjentem tego konkursu, zawarła umowę z inwestorem 

na wykonanie inwestycji. Dokonała również zgłoszenia lokalizacji, wyznaczyła lokalizację na

13 http://www.biblioteka.nasielsk.pl (12.06.2016).
14 Powstaje nowa rada, Życie Nasielska nr 8 (420), 10-23 kwietnia 2015, s. 3.
15 Zadania w tym zakresie realizuje Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Żbik Nasielsk 
(piłka nożna), Klub Sportowy Wkra Andzin (piłka nożna), MKS Victoria Nasielsk (piłka 
nożna), Klub Sportowy Sparta Nasielsk (piłka siatkowa), Klub Sportowy Sparta Nasielsk 
(tenis stołowy, szachy i brydż sportowy), MKS Power 2005 (trójbój siłowy i wyciskanie 
sztangi leżąc).
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gruntach należących do gminy, koordynowała proces realizacji umowy, zajmowała się 

promocją projektu. Bardzo ważne było zintegrowanie się społeczności lokalnej oraz 

codzienne oddawanie głosów zgodnie z regulaminem konkursu. Obecnie ZGKiM sprawuje 

pieczę nad placem zlokalizowanym przy ul Szkolnej w Nasielsku.

8.2. P A R TN ER STW O  N A E T A P IE  P R O G R A M O W A N IA

Jedną z najważniejszych zasad planowania i realizacji GPR jest zasada partnerstwa. 

Przez partnerstwo rozumiana jest współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym 

i organizacjami pozarządowymi. W pracach nad GPR uczestniczyli mieszkańcy gminy, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych (OSP Nasielsk, Nasielskie Towarzystwo Kultury) 

i przedsiębiorcy (pięciu przedsiębiorców wzięło udział w anonimowej ankiecie). Pracownicy 

Urzędu Miasta przekazywali na bieżąco informacje na temat podejmowanych działań na 

organizowanych zebraniach, w formie ulotek, plakatów, wywiadów udzielanych przez 

Burmistrza Nasielska lokalnej prasie, strony internetowej UM, portalu Facebook, sms 

wysyłanych mieszkańcom.

GPR przygotowany został zgodnie z zasadami dotyczącymi konsultacji społecznych 

zawartych w ustawie o rewitalizacji. Do zadań w tym zakresie należy stworzenie warunków 

zapewniających aktywny udział mieszkańców w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie 

rewitalizacji. Oznaczało to zatem konieczność podjęcia działań w zakresie:

• poznania potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych 

działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;

• prowadzenie, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych 

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

wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu;

• inicjowanie, umożliwianie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji.

Na etapie programowania podjęto działania zmierzające do jak najszerszego włączenia 

społeczności lokalnej. Oznaczało to konieczność stworzenia podstaw do uczestnictwa
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interesariuszy z różnych grup społecznych, dysponujących zróżnicowanym potencjałem 

niezbędnym do realizacji zamierzeń i osiągnięcia zamierzonych efektów. Do takich działań 

zaliczyć można:

• podpisanie listów intencyjnych dotyczących partnerstwa gminy w zakresie realizacji 

działań rewitalizacyjnych, zastosowanie metody partnerstwa w dwóch programach: 

„Kształtowanie tożsamości lokalnej -  pobudzenie przedsiębiorczości i postaw 

obywatelskich (Stworzenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Biznesowego)” -  

w ramach porozumienia zawartego między samorządem a GS "Samopomoc 

Chłopska" oraz „Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i unikania 

zachowań ryzykownych poprzez stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku 

(Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum miasta)” -  w ramach 

porozumienia zawartego między samorządem a parafią;

• aktywne włączenie w proces tworzenia dokumentu organizacji pozarządowych, szkół, 

przedsiębiorców, mieszkańców -  możliwe to było poprzez stworzenie planu działania, 

oraz podjęcie dyskusji na temat rewitalizacji. W efekcie mieszkańcy aktywnie 

włączyli się w proces decydowania o realizacji działań rewitalizacyjnych w procesie 

planowania.

• aktywizacja i włączenie społeczności -  w tym celu organizowane zostały debaty 

i spotkania dla interesariuszy;

• wykorzystanie potencjału i inicjatywności NGO w proces tworzenia dokumentu -  

efektem jest prowadzenie we własnym zakresie badania preferencji społecznych 

w sprawie przestrzeni publicznej i potrzeb mieszkańców gminy przez „Nasielskie 

Towarzystwo Kultury”;

• włączenie stowarzyszeń lokalnych w aranżowanie przestrzeni miejskiej zgodnie 

z potrzebami mieszkańców -  efektem jest projekt pomnika i tablicy pamiątkowej 

lotników umiejscowionego w parku miejskim przygotowany przez Stowarzyszenie 

Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddziału warszawsko-Mazowieckiego 

i Oddziału Modlińskiego oraz Klub Seniorów 103 pułku lotnictwa NJW MSW;

• bezpośrednie włączenie interesariuszy poprzez stworzenie możliwości aranżacji

przestrzeni w wybranych działaniach rewitalizacyjnych. Będzie to możliwe w ramach
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w ramach konkursu projektowania przestrzeni publicznej na potrzeby planu działania 

programu rewitalizacji oraz głosowania mieszkańców na proponowane rozwiązania;

Informacje na temat programu rewitalizacji i jego założeń przekazywane były 

wszystkim mieszkańcom poprzez wywiady udzielane przez Burmistrza dla lokalnych 

mediów, plakaty oraz ulotki dostępne na terenie miasta.

8.3. P A R TN ER STW O  N A E T A P IE  W D R A ŻA N IA  I M O N ITO R O W A N IA

Wdrażanie zadań wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji na obszarze 

zdegradowanym realizowane będzie we współpracy z sektorem społecznym, prywatnym 

i publicznym. Partnerstwo oparte powinno zostać na dążeniu do realizacji wspólnych celów, 

do których należą:

• stopniowa poprawa sytuacji zdegradowanych obszarów oraz stworzenie warunków 

pozwalających na wyprowadzenie go z sytuacji kryzysowej;

• wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej, w tym zwłaszcza działających 

na terenie miasta organizacji społecznych;

• skupienie i koordynacja działań w ramach kilku wspólnych projektów, które powstały 

we współpracy trzech sektorów, akceptowanych i wspieranych przez wszystkich 

uczestników.

Współpraca między samorządem, przedsiębiorstwami oraz organizacjami społecznymi 

opierać się powinna o zasadę partnerstwa, co pozwoli na pełne wykorzystanie posiadanego 

przez wszystkich uczestników potencjału, kompetencji i zasobów. Stanowic powinno 

to podstawę do wysokiej efektywności we wdrażaniu opracowanych wspólnie projektów 

rewitalizacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności stron. Pełna współpraca 

wymagać będzie jawności podejmowanych działań i stworzenia warunków pozwalających 

na przepływ informacji o celach i priorytetach realizowanych zadań oraz środkach dostępnych 

na ich realizację. Proces rewitalizacji jest możliwy do wdrożenia dzięki podejmowanym 

inicjatywom przez podmioty prywatne. Na obszarze priorytetowym do takich podmiotów 

należą przede wszystkim małe przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnia 

mieszkaniowa. Wymiernym efektem podejmowanych na tym etapie działań stała się prośba
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o włączenie do GPR budynku wspólnoty mieszkaniowej. Z prośbą taką zwrócił się do Urzędu 

Miejskiego Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w nieruchomości zlokalizowanej przy 

ul. Warszawskiej 41/49D w Nasielsku.

Na etapie planowania stworzono podstawy do partnerstwa między samorządem 

a społecznością lokalną. Na mocy zawartych listów intencyjnych partnerzy wyrazili wolę 

długofalowej współpracy, stawiając sobie za cel realizację założeń GPR. Partnerzy 

zobowiązali się również dołożyć wszelkich starań, w celu realizacji zadania 

rewitalizacyjnego pn. „Stworzenie zaplecza wypoczynkowo-rekreacyjnego w Nasielsku” na 

terenach należących do Gminy Nasielsk oraz będących we władaniu Diecezji Płockiej oraz 

zadania pn. „Stworzenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Biznesowego” polegającego na 

udostępnieniu gminie nieruchomości należącej do GS „Samopomoc Chłopska”. Szczegółowe 

zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie podpisanych listów 

będą uregulowane w odrębnych umowach pomiędzy stronami.

Współpraca partnerska będzie realizowana zarówno w ramach działania powołanego 

Komitetu (Zespołu) do spraw Programu Rewitalizacji, jak też wspólnie podejmowanych 

inicjatyw i przedsięwzięć. Samorząd nie wyklucza możliwości zawarcia formalnego 

partnerstwa dla realizacji konkretnych zadań przewidzianych w ramach GPR.

Aby zapewnić i utrzymać zainteresowanie społeczeństwa rewitalizacją oraz 

zagwarantować wszystkim interesariuszom wiedzę i możliwość uczestniczenia w procesie 

rewitalizacji, przez cały okres monitorowania prowadzone będą działania związane 

z promocją i informowaniem o realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych 

zawartych w programie i stanie wdrażania programu. W celu zapewnienia każdemu 

zainteresowanemu dostępu do tych informacji i możliwość zgłaszania uwag przewidywane są 

następujące formy konsultowania/informowania:

• Strona internetowa www.nasielsk.pl,
• Biuletyn Informacji Publicznej,
• Promocja działań rewitalizacyjnych podczas lokalnych imprez,
• Wykorzystanie przedstawicieli lokalnych społeczności i liderów.
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9.1. ID E N T Y F IK A C JA  IN TER ESA R IU SZY

We wdrażaniu Programu rewitalizacji, jego nadzorowaniu i monitorowaniu istotną 

role pełnią interesariusze. Gmina jest głównym beneficjentem GPR. Jej zadaniem było:

• identyfikacja problemów i wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji;

• identyfikacja potrzeb zgłaszanych przez interesariuszy;

• opracowanie dokumentu stanowiącego podstawę procesu rewitalizacji,

• opracowanie projektów na rewitalizacje obszarów zidentyfikowanych w toku 

konsultacji społecznych;

• przygotowanie terenów pod inwestycje;

• udział w konkursach na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych,

• koordynacja działań podejmowanych w ramach realizacji projektów, wdrażania 

Gminnego Programu rewitalizacji, nadzorowanie jego wykonania, monitorowania 

efektów oraz ewaluacja.

W Programie Rewitalizacji bardzo ważnym ogniwem są interesariusze społeczni. 

W toku prowadzonych konsultacji społecznych oraz w ramach identyfikacji problemów 

i oczekiwań społecznych oraz poszukiwania ich rozwiązań, wyodrębniono trzy grupy 

interesariuszy16:

1. Interesariusze pierwszego rzędu -  do tej grupy zaliczone zostały wszystkie osoby 

i instytucje, które nie tylko aktywnie uczestniczą w planowaniu i wdrażaniu projektu, ale 

będą miały bezpośredni wpływ na jego realizację. Są to instytucje działające na terenie 

miasta, z którymi gmina podpisała listy intencyjne na wspólną realizację projektów:

16 Podział na interesariuszy pierwszego, drugie go i trzeciego rzędu w realizacji projektów 
zaproponował A. Cwynar. Zob. Interesariusze w projekcie, 
http://kapitalnymenedzer.wsiz.pl/blog/66,interesariusze_w_projekcie.html
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• Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Nasielsku -  partner przy 

realizacji zadania rewitalizacyjnego pn. Kształtowanie właściwych postaw 

prozdrowotnych i unikania zachowań ryzykownych poprzez stworzenie miejsc 

aktywnego wypoczynku (Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum 

miasta) -  projekt realizowany będzie na terenach należących do Gminy Nasielsk 

oraz będących we władaniu Diecezji Płockiej;

• GS „Samopomoc Chłopska” -  partner przy realizacji zadania pn. „Kształtowanie 

tożsamości lokalnej -  pobudzenie przedsiębiorczości i postaw obywatelskich 

(Stworzenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Biznesowego)”.

2. Interesariusze drugiego rzędu -  są to osoby i instytucje nie mające bezpośredniego wpływu 

na realizowane projekty, ale jednocześnie mocno z nimi związane. Do tej grupy zaliczają 

się przede wszystkim organizacje pozarządowe oraz instytucje realizujące programy 

społeczne w tym:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -  w zakresie wsparcia osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz ich włączaniem w życie społeczne i kulturalne,

• Nasielski Ośrodek Kultury;

• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku;

• Nasielskie Towarzystwo Kultury, aktywnie włączające się w planowanie i proces 

tworzenia dokumentu oraz badania preferencji społecznych;

• Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddziału warszawsko- 

Mazowieckiego i Oddziału Modlińskiego oraz Klub Seniorów 103 pułku lotnictwa 

NJW MSW -  w zakresie związanym z projektowaniem pomnika lotników;

3. Interesariusze trzeciego rzędu -  są to pozostali uczestnicy procesu rewitalizacji mający 

pośredni wpływ na proces rewitalizacji. Do tej grupy zaliczono przede wszystkim:

• nasielskie szkoły, współdziałające w ramach realizacji projektów społecznych 

kierowanych do dzieci i młodzieży;

• funkcjonujące na terenie obszaru zdegradowanego kluby sportowe;

• lokalni przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze zdegradowanym;
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• mieszkańcy obszaru zdegradowanego -  przede wszystkim osoby starsze 

i niepełnosprawne oraz zidentyfikowane grupy problemowe: osoby ubogie, 

z problemem alkoholowym i zagrożone wykluczeniem społecznym;

Zakłada się iż działania podejmowane przez samorząd przyczynią się do wzrostu 

aktywności mieszkańców i będzie możliwe zaliczenie ich do interesariuszy wyższych rzędów. 

Aby jednak tak się stało, konieczny jest wzrost zaangażowania w planowanie (poprzez 

zgłaszanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz uczestnictwo w planowaniu i wdrażaniu 

projektów). Ideą GPR jest wdrażanie działań rewitalizacyjnych z jak największym udziałem 

interesariuszy, przy koordynacyjnej roli samorządu gminnego.

9.2. N A D ZO R O W A N IE I M O N ITO R O W A N IE P R O G R A M U  -  

O R G A N IZ A C JA

Osobą zarządzającą wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji jest Burmistrz 

Nasielska. Funkcję instytucji nadzorującej i monitorującej wdrażania Programu pełnić będzie 

również Rada Gminy, która raz w roku przed sesją absolutoryjną dokona analizy postępów 

w realizacji Programu.

Nadzorowanie i monitorowanie Programu oznacza konieczność systematycznego 

zbierania i analizy informacji dotyczących przebiegu wdrażania Programu. Wnioski 

z przeprowadzonych analiz niezbędne są do właściwego zarządzania realizacją Programu, 

oceny projektów i podejmowanych w jego ramach działań oraz podejmowania decyzji. Proces 

ten pozwala również na dokonywanie diagnoz w zakresie udzielonej pomocy finansowej. 

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk prowadzić będzie 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych. Do jego zadań 

należeć będzie:

• organizowanie i przeprowadzanie konsultacja planowanych działań we współpracy 

z lokalną społecznością -  dążenie do wdrażania społeczności w wdrażanie projektów 

(opracowanie lub akceptacja rozwiązań projektów rewitalizacji),

• organizacja bezpośrednich spotkań z mieszkańcami jako formy dialogu społecznego -  

weryfikacja planów w zakresie programów społecznych
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• przeprowadzenie działań dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji -  w zakresie 

realizacji zawartych w nim działań, angażowania partnerów społecznych oraz 

wynikające z konsultacji społecznych zmiany (aktualizacja)

• informowanie mieszkańców o stanie realizacji założeń Programu i realizacji 

projektów w formie przyjętej na terenie gminy (na oficjalnej stronie internetowej 

Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

• umieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektów

• prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców miasta -  poprzez 

udostępnienie Programu, rozdawanie ulotek dotyczących realizowanych działań oraz 

organizację spotkań i konferencji z mieszkańcami i przedsiębiorcami,

• zbieranie i gromadzenie informacji niezbędnych do monitorowania zmian 

zachodzących na obszarze rewitalizowanym (współpraca z MOPS, Policją, PUP i 

wszystkimi jednostkami odpowiedzialnymi za dostarczanie danych -  w tym NOK, 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Stadion Miejski),

Ocena wniosków i raportów sporządzanych przez Wydział Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Programów Strukturalnych dokonywana będzie przez Komitet do spraw 

Rewitalizacji, a jej efektem będą informacje dla burmistrza na temat aktualnego stanu 

wdrażania Programu.

W zakresie zadań wskazanych w GPR zarządzanie wspomagać będzie Komitet 

Rewitalizacji. Komitet powołany został w dniu 20.01.2017r. Zarządzeniem Burmistrza 

Nasielska Nr 7/17 w sprawie powołania komitetu rewitalizacji. W skład komitetu wchodzą:

• przedstawiciel środowiska oświaty i kultury;

• przedstawiciel Rady Miejskiej w Nasielsku;

• przedstawiciel środowiska architektów i urbanistów,

• przedstawiciel mieszkańców Gminy Nasielsk, nie będący członkiem stowarzyszeń i 

nie pracujący w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku,

• przedstawiciel środowiska gospodarczego,

• przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Nasielsk,

• przedstawiciel służby zdrowia.
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Komitet Rewitalizacji ma za zadanie stać się forum współpracy wszystkich 

interesariuszy z organami gminy. Współpraca ta dotyczy wszystkich etapów procesu 

rewitalizacji, począwszy od przygotowania rewitalizacji, poprzez udział i prowadzenie 

realizowanych działań, aż po ocenę osiągniętych efektów. Zakłada się, iż zadaniem Komitetu 

Rewitalizacji jest co najmniej:

• koordynowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji -  dotyczyć to będzie 

w szczególności wdrożenia zadań wskazanych w GPR zgodnie z przyjętymi w tym 

dokumencie zasadami oraz zgodnie z zakresem zadań przyjętym w Uchwale Nr 

XXXI/245/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 19 stycznia 2017r.

• opiniowanie propozycji zmian, które wynikać będą z opinii zgłaszanych przez 

społeczność lokalną oraz osoby odpowiedzialne za monitorowanie Programu -  

zmiany te powinny być przedstawione przez Burmistrza Radzie Gminy,

• opiniowanie projektów zgłaszanych przez partnerów realizujących projekty 

rewitalizacyjne -  projekty powinny być prawidłowe pod względem formalnym 

i merytorycznym oraz zgłaszane w przewidzianej formie formularza Zgłoszenia 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Komitet będzie miał prawo do wezwania 

beneficjenta do uzupełnienia zgłoszenia oraz jego odrzucenia, jeśli uzna projekt za 

niespełniający zasad wynikających z realizacji GPR.

• planowanie zmian Programie wynikających ze zmiany zachodzące w otoczeniu oraz 

pojawiające się nowe możliwości, w tym również pojawianie się nowych partnerów 

zainteresowanych realizacją projektów w ramach GPR. Każda taka zmiana będzie 

dokonywana zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy o rewitalizacji i procedury 

opracowanej przez Komitet Rewitalizacji.

• podejmowanie działań promujących proces rewitalizacji oraz rozwijanie komunikacji 

między samorządem a społecznością lokalną -  głównym celem podejmowanych 

w tym zakresie działań powinno stać się dążenie do rozszerzania partnerstwa 

i partycypacji społecznej.

Komitet pełni również rolę opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Komitet do spraw 

Rewitalizacji zobowiązany jest do dostarczenia Radzie Miejskiej rocznego sprawozdania
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z realizacji Programu (z uwzględnieniem osiągnięcia celów i rezultatów) oraz wniosków 

w zakresie ewaluacji Programu.

9.3. W SK A ŹN IK I I M IERN IKI P R O C ESU  M O N ITO R O W A N IA

Monitorowane będą następujące efekty podejmowanych działań:

1. Wskaźniki produktu, w tym:

• Liczba gimnazjalistek/gimnazjalistów objętych wsparciem doradcy 

zawodowego, psychologa i pedagoga w projekcie;

• Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie;

• Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie;

• Liczba szkół i placówek systemu oświaty na obszarze rewitalizacji, 

doposażonych w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

• Liczba budynków poddanych termomodernizacji;

• Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanym obszarze;

• Liczba nowych obiektów muzealnych;

• Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją;

• Liczba punktów monitoringu;

• Liczba nowych miejsc postoj owych;

• Liczba przebudowanych obiektów kultury;

• Liczba wybudowanych nowych obiektów infrastruktury sportowej;

• Liczba przebudowanych obiektów zlokalizowanych na rewitalizowanym

obszarze;

• Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych;

• Liczba nowo powstałych bądź przebudowanych obiektów służących integracji 

społecznej;

• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

• Liczba utworzonych inkubatorów przedsiębiorczości;
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• Liczba miejsc dostosowanych do nowej funkcji poprzez montaż małej 

architektury oraz zagospodarowanie terenów zielonych;

2. Wskaźniki rezultatu, w tym:

• Liczba utworzonych Międzyszkolnych Punktów Informacji i Kariery;

• Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań 

w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;

• Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie; które 

podniosły kwalifikacje po opuszczeniu programu;

• Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu;

• Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;

• Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych w roku na obiekcie;

• Liczba osób biorących udział w organizowanych wydarzeniach kulturalnych na 

obiekcie w ciągu roku;

• Liczba nowo utworzonych miejsc pracy;

• Liczba osób korzystających z nowo zagospodarowanego terenów rocznie;

• Liczba osób korzystających z usług kina w ciągu roku;

• Liczba wydarzeń edukacyjnych organizowanych w roku na obiekcie;

• Liczba realizowanych zajęć integracyjnych: sportowych, edukacyjnych, 

kulturalnych;

• Liczba osób korzystających z infrastruktury rocznie;

• Liczba organizowanych wydarzeń rocznie;

• Liczba odbiorców usług socjoterapeutycznych organizowanych w obiekcie;

3. Wskaźniki o charakterze finansowym -  Komitet Rewitalizacji w porozumieniu 

z Burmistrzem Nasielska i Skarbnikiem ustali niezbędny zakres oceny danych finansowych 

realizacji projektów. Efektem oceny powinno stać się stwierdzenie czy postęp finansowy we 

wdrażaniu Programu jest osiągnięty na zakładanym poziomie.
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Oprócz analizy dokonywanej w zakresie realizacji założeń Programu, ocenie podlegać 

będą również poszczególne projekty i realizowane zadania inwestycyjne zawarte w GPR. 

Rezultaty podejmowanych działań wraz z miarami wskazane zostały w rozdziale 

poświęconym podejmowanym działaniom. Oceny poszczególnych projektów oraz całego 

GPR dokonywane będą na poszczególnych etapach realizacji, w tym:

• Ocena ex-ante -  przed wdrożeniem GPR dokonana została ocena wszystkich 

projektów przewidzianych do realizacji. Dodatkowo, przed przystąpieniem 

do realizacji takiego projektu -  w perspektywie lat 2016-2020 -  każdy projekt 

poddany zostanie ocenie pod kątem jego aktualności i zbieżności z potrzebami 

społecznymi w nowym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

• Ocena dokonywana na bieżąco -  Komitet Rewitalizacji dokonywał będzie obserwacji 

prowadzonych działań oraz postęp w zakresie ich realizacji,

• Ocena raz w roku -  w przypadku GPR ocena ta stanowić będzie podstawę jego 

aktualizacji. W przypadku poszczególnych przedsięwzięć pozwoli na utrzymanie 

dyscypliny w zakresie ich realizacji rzeczowej i finansowej.

• Ocena ex-post -  ocena dokonana na zakończenie każdego zadania oraz GPR. Ocena ta 

pozwoli na wskazanie zgodności realizacji zadań i całego programu z założeniami 

i celami przyjętymi w niniejszym dokumencie.

168



a Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

G m inny Program  R ew italizacji dla G m iny N asielsk

Tabela 20. Wskaźniki realizacji poszczególnych celów GPR

Cel operacyjny Projekt Wskaźnik
Wartość

bazowa

Wartość

docelowa

Cel strategiczny:
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wspieranie przedsiębiorczości na terenie rewitalizacji

1.1 Aktywizacja 

społeczno-zawodowa 

mieszkańców obszaru

rewitalizacji (w tym 

podnoszenie kwalifikacji, 

kompetencji oraz

wykształcenia).

Zadanie 2. Projekt „W kierunku rozwoju.com- rozwijanie kompetencji 

posługiwania się językiem obcym oraz kompetencji cyfrowych wśród osób 

dorosłych”

Zadanie 4. Kształtowanie tożsamości lokalnej -  pobudzenie 

przedsiębiorczości i postaw obywatelskich (Stworzenie Regionalnego 

Centrum Kulturalno-Biznesowego)

Zadanie 5. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego 

poprzez ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni 

publicznych (Stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum 

Nasielska)

Zadanie 6. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego 

poprzez ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni 

publicznych (Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Kościuszki w 

Nasielsku)

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem 

w programie

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie; które podniosły kwalifikacje

po opuszczeniu programu

Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych w roku na 

obiekcie Regionalnego Centrum Kulturalno-Biznesowego

Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych w roku na 

obiekcie Skweru im. Jana Pawła II

Liczba osób korzystających z nowo zagospodarowanych 

terenów rocznie

0 osób

0 osób

0 osób

0 osób

0 szt.

2 szt.

0 osób

120 osób 
(w ty z ob. 
rewitalizacji 
24 osób)

35 osób 
(w tym z ob. 
rewitalizacji 
7 osób)

120 osób
(w tym z ob. 
rewitalizacji 
24 osób)

35 osób
(w tym z ob. 
rewitalizacji 
7 osób)

2 szt.

4 szt.

9 800 osób 
(w tym z ob. 
rewitalizacji 
1 500 osób)
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Zadanie 7. Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego poprzez 

rozbudowę infrastruktury kulturalnej

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy 0 miejsc 13 miejsc

Zadanie 8. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i unikania Liczba wspartych obiektów infrastruktury 0 szt. 1 szt.
zachowań ryzykownych poprzez stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku 

(Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum miasta)

zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze

Zadanie 9. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie Liczba wydarzeń edukacyjnych organizowanych w roku w 20 szt. 30 szt.
warunków do aktywności i rozwoju kultury fizycznej (Stworzenie strefy 

aktywności i rozwoju kultury fizycznej)

budynku NOK

Liczba osób biorących udział w organizowanych 

wydarzeniach kulturalnych w budynku NOK w ciągu roku

8 450 osób 12 000 osób
Zadanie 10. Stworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nasielsku 

(koncepcja zmiany sposoby użytkowania budynku "Dom Nauczyciela"
(w tym z ob. 
rewitalizacji 
2400 osób)

z funkcji mieszkalnej na usługowa w zakresie kulturalno-oświatowym)
Liczba osób biorących udział w organizowanych 

wydarzeniach kulturalnych na obiekcie Regionalnego 

Centrum Kulturalno-Biznesowego w ciągu roku

0 osób
1 000 osób (w 
tym z ob. 
rewitalizacji 200 
osób)

Liczba odbiorców usług socjoterapeutycznych 

organizowanych w budynku "Domu Nauczyciela"

0 osób 50 osób

1.2 Przeciwdziałanie Zadanie 1. Projekt „Pakiet Startowy - poradnictwo konstruowania ścieżki Liczba utworzonych Międzyszkolnych Punktów 0 szt. 1 szt.

wykluczeniu dzieci zawodowej i kariery nasielskich Gimnazjalistów” Informacji i Kariery

i młodzieży w zakresie 

edukacji. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie 0 szt. 1 szt.

realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno- 

zawodowego

Zadanie 3. „Równe szanse w edukacji dla nasielskiej najmłodszej generacji - 

rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy 

Nasielsk

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 

po opuszczeniu programu

0 osób 640 osób
(w tym z ob. 
rewitalizacji 
110 osób)
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Liczba szkół i placówek systemu oświaty na obszarze 

rewitalizacji doposażonych w sprzęt TIK do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych

Liczba gimnazjalistek/gimnazjalistów objętych wsparciem 

doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga w projekcie

0 szt.

0 osób

1 szt.

340 osób 
(w tym z ob. 
rewitalizacji 
55 osób)

1.3 W sparcie rozwoju

działalności

gospodarczej.

Zadanie 4. Kształtowanie tożsamości lokalnej -  pobudzenie 

przedsiębiorczości i postaw obywatelskich (Stworzenie Regionalnego 

Centrum Kulturalno-Biznesowego)

Liczba utworzonych inkubatorów przedsiębiorczości 0 szt. 1 szt.

1.4 Zwiększenie 

poziomu bezpieczeństwa 

publicznego.

Zadanie 5. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego 

poprzez ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni 

publicznych (Stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum 

Nasielska)

Liczba punktów monitoringu 6 szt. 13 szt.

Zadanie 6. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego 

poprzez ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni 

publicznych (Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Kościuszki 

w Nasielsku)

Zadanie 7. Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego poprzez 

rozbudowę infrastruktury kulturalnej

Zadanie 8. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i unikania 

zachowań ryzykownych poprzez stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku 

(Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum miasta

Cel strategiczny

Uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji dla mieszkańców i turystów oraz dostosowanie przestrzeni do różnych form aktywności

2.1 Rozwój 

infrastruktury technicznej 

i społecznej na rzecz

Zadanie 4. Kształtowanie tożsamości lokalnej -  pobudzenie 

przedsiębiorczości i postaw obywatelskich (Stworzenie Regionalnego 

Centrum Kulturalno-Biznesowego)

Liczba nowo powstałych bądź przebudowanych obiektów 

służących integracji społecznej

0 szt. 7 szt.
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aktywizacji i 

warunków 

mieszkańców 

rewitalizacji

poprawy

życia

obszaru

Zadanie 5. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego 

poprzez ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni

publicznych (Stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum 

Nasielska)

Zadanie 6. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego 

poprzez ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni

publicznych (Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Kościuszki w 

Nasielsku)

Zadanie 7. Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego poprzez 

rozbudowę infrastruktury kulturalnej

Zadanie 8. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i unikania 

zachowań ryzykownych poprzez stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku 

(Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum miasta)

Zadanie 9. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie 

warunków do aktywności i rozwoju kultury fizycznej (Stworzenie strefy 

aktywności i rozwoju kultury fizycznej)

Liczba osób korzystających z usług kina w ciągu roku

Liczba przebudowanych obiektów kultury

16 476 osób

0 szt.

17 500 osób 
(w tym z ob. 
rewitalizacji 
3 500 osób)

1 szt.

Zadanie 10. Stworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nasielsku 

(koncepcja zmiany sposoby użytkowania budynku "Dom Nauczyciela" 

z funkcji mieszkalnej na usługowa w zakresie kulturalno-oświatowym)

2.2 Zachowanie Zadanie 6. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego

dziedzictwa kulturowego poprzez ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni

publicznych (Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Kościuszki w 

Nasielsku)

Zadanie 7. Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego poprzez 

rozbudowę infrastruktury kulturalnej

Zadanie 8. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i unikania 

zachowań ryzykownych poprzez stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku 

(Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum miasta)

Liczba osób korzystających z infrastruktury zaplecza 
rekreacyjno-sportowego w centrum miasta rocznie

Liczba osób korzystających z infrastruktury stadionu 
miejskiego rocznie

Liczba przebudowanych obiektów zlokalizowanych na 

rewitalizowanym obszarze

0 osób

215 osób

0 szt.

4 000 osób 
(w tym z ob. 
rewitalizacji 800 
osób)

8 000 osób 
(w tym z ob. 
rewitalizacji 
1 600 osób)

1 szt.
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Zadanie 9. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie 

warunków do aktywności i rozwoju kultury fizycznej (Stworzenie strefy 

aktywności i rozwoju kultury fizycznej)

Liczba nowych obiektów muzealnych 0 szt. 1 szt.

Zadanie 10. Stworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nasielsku 

(koncepcja zmiany sposoby użytkowania budynku "Dom Nauczyciela" 

z funkcji mieszkalnej na usługowa w zakresie kulturalno-oświatowym)

2.3 Rewaloryzacja 

terenów zieleni 

urządzonej

Zadanie 5. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego 

poprzez ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni 

publicznych (Stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum 

Nasielska)

Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją 0 ha 11, 2239 ha

Zadanie 6. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego 

poprzez ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni 

publicznych (Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Kościuszki 

w Nasielsku)

Zadanie 8. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i unikania 

zachowań ryzykownych poprzez stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku 

(Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum miasta)

Zadanie 9. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie 

warunków do aktywności i rozwoju kultury fizycznej (Stworzenie strefy 

aktywności i rozwoju kultury fizycznej)

Cel strategiczny

Poprawa stanu technicznego zabudowy na obszarze rewitalizacji

3.1 Poprawa parametrów 

energetycznych obiektów 

użyteczności publicznej

Zadanie 4.Kształtowanie tożsamości lokalnej -  pobudzenie przedsiębiorczości 

i postaw obywatelskich (Stworzenie Regionalnego Centrum Kulturalno- 

Biznesowego)

Liczba budynków poddanych termomodernizacji 1 szt. 2 szt.

Zadanie 7. Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego poprzez 

rozbudowę infrastruktury kulturalnej
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Zadanie 10. Stworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nasielsku 

(koncepcja zmiany sposoby użytkowania budynku "Dom Nauczyciela" 

z funkcji mieszkalnej na usługowa w zakresie kulturalno-oświatowym)

3.2 Poprawa warunków Zadanie 4. Kształtowanie tożsamości lokalnej -  pobudzenie Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 1 szt. 6 szt.

bytowych ludności przedsiębiorczości i postaw obywatelskich (Stworzenie Regionalnego niepełnosprawnych

poprzez inwestycje Centrum Kulturalno-Biznesowego)

w rozwój infrastruktury Zadanie 5. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego Liczba nowych miejsc postojowych 0 szt. 66 szt.

technicznej poprzez ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni

publicznych (Stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum Liczba realizowanych zajęć integracyjnych: sportowych, 0 szt. 5 szt.

Nasielska) edukacyjnych, kulturalnych na zapleczu rekreacyjno-

Zadanie 6. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego sportowego w centrum miasta

poprzez ograniczenie negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni

publicznych (Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Kościuszki w Liczba organizowanych wydarzeń rocznie na stadionie 0 szt. 50 szt.

Nasielsku) miejskim

Zadanie 7. Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego poprzez

rozbudowę infrastruktury kulturalnej Liczba miejsc dostosowanych do nowej funkcji poprzez 0 szt. 1 szt.

Zadanie 8. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i unikania montaż małej architektury oraz zagospodarowanie terenów

zachowań ryzykownych poprzez stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku zielonych

(Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum miasta)

Zadanie 9. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie Liczba wybudowanych nowych obiektów infrastruktury 0 szt. 4 szt.

warunków do aktywności i rozwoju kultury fizycznej (Stworzenie strefy sportowej

aktywności i rozwoju kultury fizycznej)
Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych 0 szt. 1 szt.

Źródło: opracowanie własne UMNasielsk
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9.4. E W A L U A C JA  P R O G R A M U

Podmiotem odpowiedzialnym za ewaluację GPR jest Komitet Rewitalizacji. 

W ramach ewaluacji Komitet Rewitalizacji uwzględniać będzie zmianę treści GPR, jego 

aktualizację oraz wskazanie nowych zadań, które powinny zostać zrealizowane na obszarze 

rewitalizacji. Na podstawie dokonanych analiz Rada Miejska w Nasielsku zdecyduje 

o możliwości ich realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy oraz tworzeniu wieloletnich 

planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych o znaczeniu lokalnym.

GPR podlegać będzie ocenie aktualności i stopnia realizacji dokonywanej przez 

Burmistrza Nasielska co roku. Ocena realizacji GPR ogłaszana będzie w Biuletynie 

Informacji Publicznej.

W przypadku kiedy konieczne będzie dokonanie zmian w GPR z prośba o taką zmianę 

do Rady Miejskiej w Nasielsku występuje Burmistrz Nasielska. W każdym przypadku 

zmiana ta poparta jest opracowaną opinią i następuje w tym samym trybie, w jakim 

uchwalony został GPR. A zatem każda zmiana musi być dokonana zgodnie z art. 22 i 23 

ustawy o rewitalizacji.

Wszystkie proponowane zmiany opiniowane są przez Komitet Rewitalizacji. Komitet 

może również wskazywać na konieczność dokonania aktualizacji, jeśli przemawiają za tym 

posiadane przez członków Komitetu informacje.

9.5. O K R E Ś LE N IE  N IE ZB Ę D N Y C H  Z M IA N  W  U C H W A Ł A C H

Z uwagi na planowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne władze Gminy 

Nasielsk nie muszą podejmować uchwał, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Miasta i o zmianie 

Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322).

Gmina przystępując do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji ustaliła, iż 

obecnie nie będzie tworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji. Jeżeli w terminie późniejszym 

zajdzie konieczność utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji wprowadzana ona będzie 

w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego w określonej w ustawie procedurze. 

Uchwała w każdym przypadku obowiązywać będzie czasowo, na okres do 10 lat.
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Realizacja projektów rewitalizacyjnych nie wymaga dokonywania zmian w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta ani uchwalenia bądź 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto nie 

istnieje konieczność uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji.

W wyniku realizacji GPR nie nastąpi zmiana funkcjonalno -  przestrzenna obszarów 

rewitalizacji. Obszary wyznaczone do rewitalizacji będą pełnić funkcje wskazane w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk 

przyjętego Uchwałą Nr LIII/394/2010 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk.
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10. PODSUMOWANIE

Rewitalizacja w tłumaczeniu dosłownym oznacza „przywrócenie do życia” obszaru, 

który utracił swój potencjał życiowy z powodu złego stanu przestrzeni i budynków lub też 

niekorzystnych procesów społecznych -  głównie niekorzystnej struktury społecznej (duża 

liczba osób starszych, ubogich) braku więzi między mieszkańcami tego obszaru. 

Przedmiotem rewitalizacji jest część obszaru zdegradowanego, a zatem taki w którym te 

zjawiska są najbardziej widoczne. Wyodrębnienie takiego obszaru było niezbędne, bowiem 

rewitalizacja jest procesem całościowym. Oznacza to, że na wyznaczonym obszarze działania 

nie zakończą się na remoncie budynku czy też odnowieniu parku, ale trwać będą znacznie 

dłużej -  aż do ograniczenia problemów społecznych. Zaproponowane w GPR działania 

obejmują potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, ale jednocześnie będą uwzględniać historię 

centrum miasta. Rewitalizacja jest procesem, który realizowany jest przez wiele lat i wymaga 

znacznej wysokości środków. Aby działania podejmowane na wyznaczonym obszarze były 

skuteczne, konieczna jest nie tylko współpraca z mieszkańcami, ale również stworzenie 

określonych kryteriów wyboru tych zadań oraz zasad ich realizacji (to powinno stać się 

zadaniem gminy) oraz dostarczenia środków z różnych źródeł (poza środkami publicznymi 

również z funduszy unijnych oraz środki prywatne). Zadaniem samorządu powinno być zatem 

koordynowanie działań, które podejmowane są przez wszystkich mieszkańców.

W wyznaczonym obszarze rewitalizacji wskazano wiele różnych problemów. 

Ich rozwiązanie powinno być skoncentrowane w czasie i przestrzeni -  inaczej mówiąc nie 

jest możliwe realizowanie pojedynczych projektów, bowiem oznacza to zbyt duże 

rozdrobnienie posiadanych środków oraz uniemożliwi realizacje wyznaczonych celów. 

Oznacza to zatem, iż w Programie nie można koncentrować się na problemach jednego 

budynku, ale rozwiązywać należy problemy wspólne dla całego obszaru. Program 

Rewitalizacji opiera się na współpracy z mieszkańcami. Ożywienie obszaru to nie tylko 

ściągnięcie nowych mieszkańców, ale przede wszystkim stworzenie takich warunków, aby 

dotychczasowi mieszkańcy z niego nie wyjeżdżali. Jest to możliwe tylko wówczas, kiedy 

samorząd podejmie działania na tym obszarze, a mieszkańcy -  aktywnie włączą się
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w przekształcanie swojego miejsca zamieszkania i swojej postawy wobec pracy na rzecz 

miasta.
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