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1. Wprowadzenie

1.1. Poj cie rewitalizacji

Rewitalizacja definiowana jest jako proces przemian przestrzennych, spo ecznych

i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast przyczyniaj cy si  do

poprawy jako ci ycia mieszka ców, stanu rodowiska naturalnego i kulturowego,

przywrócenia adu przestrzennego oraz do o ywienia gospodarczego i odbudowy

wi zi spo ecznych. Tak widziany harmonijny i trwa y rozwój obszarów miejskich

stanowi klucz do osi gni cia spójno ci gospodarczej i spo ecznej Unii Europejskiej.

Idea ta jest szeroko propagowana na forum wspólnotowym oraz poszczególnych

pa stw cz onkowskich.

Wychodz c na przeciw tocz cej si  debacie Komisja Europejska stwierdzi a, i :

Kwestia rozwoju obszarów miejskich (...)

jest sercem przemian gospodarczych, spo ecznych i terytorialnych.
Miasta s kluczowym czynnikiem

dla prowadzenia strategii spójno ci i zrównowa onego rozwoju

Wag  harmonijnego rozwoju obszarów miejskich podkre la równie  m.in.

stanowisko Parlamentu Europejskiego w tym zakresie, który w swojej rezolucji

dotycz cej inicjatywy Wspólnotowej URBAN II zwróci  uwag , na

po enie znacznego nacisku

na potrzeb zintegrowanego podej cia rozwoju polityki miejskiej .

Dlatego te  przygotowywanie kompleksowych programów rewitalizacji, cz cych

powy sze elementy jest nieunikniona droga w kierunku poprawy jako ci ycia oraz

rozwoju lokalnego miast i aglomeracji w Pa stwach Cz onkowskich Unii Europejskiej

w tym w Polsce.

http://www.unitel.com.pl
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1.2. Cel opracowania i wdro enia programu rewitalizacji

Zasadniczym celem rewitalizacji jest pobudzanie i stymulowanie wspó pracy

rodowisk lokalnych na rzecz zrównowa onego rozwoju spo eczno gospodarczego,

zach canie do rozwijania nowych form aktywno ci gospodarczej generuj cych nowe

miejsca pracy oraz zapobieganie degradacji terenów miejskich. Realizacja Programu

Rewitalizacji Gostynina ma umo liwi  popraw  warunków w sferze ycia

spo ecznego, gospodarczego i przestrzeni miasta poprzez mobilizacje przedsi wzi

inwestycyjnych, oraz animacje gospodarcza i spo eczna.

1.3. Priorytetowe terminy zwi zane z programem rewitalizacji

Do najwa niejszych poj  zwi zanych Programem Rewitalizacji zaliczaj  si :

obszar rewitalizacji, program rewitalizacji, rewitalizacja oraz poj cia zwi zane

z procesem rewitalizacji takie jak: rewaloryzacja, modernizacja, remonty.

• Obszar rewitalizacji wydzielony teren miejski charakteryzuj cy si

degradacj  w sferze ekonomicznej jak i spo ecznej, dla którego opracowany

jest program rewitalizacji.

• Program rewitalizacji dokument opracowany przez w adze miejskie dla

zdegradowanego obszaru, celem wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego

poprzez zespó  dzia  w sferze ekonomicznej, spo ecznej, technicznej

i przestrzennej.

• Rewitalizacja to poj cie odnosz ce si  do kompleksowych akcji

podejmowanych w obszarach miast, w szczególno ci  w dzielnicach starych

i na obszarach wybranych, wi cych  dzia ania poprzednio wymienione

z dzia aniem zmierzaj cym do o ywienia spo eczno gospodarczego.

• Rewaloryzacja to przywrócenie warto ci, czyli remont lub modernizacja

obiektów o szczególnej warto ci zabytkowej  co wymaga przewa nie

dodatkowych prac badawczych i realizacyjnych, maj cych na celu

wyeksponowanie warto ci zabytkowych lub kulturowych budynków, czy

zespo ów architektonicznych.
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• Modernizacje to remonty uzupe nione wprowadzaniem nowych, lepszych,

sprawniejszych lub nawet dodatkowych - podnosz cych komfort  elementów

wyposa enia.

• Remonty to przywrócenie takiego stanu budynku lub zespo u zabudowy,

jaki istnia  na pocz tku poprzedniego cyklu jego eksploatacji.

1.4. Metodologia opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gostynina jest lokalnym programem rewitalizacji

w rozumieniu zapisów poddzia ania 3.3.1. zawartych w Uzupe nieniu Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zosta  on przygotowany zgodnie

z dokumentami programowymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego.

Wspó praca nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Gostynina obj a realizacje trzech etapów: etapu przygotowania, etapu

diagnozowania i etapu projektowania. W trakcie etapu przygotowania, zarz dzeniem

Burmistrza Gostynina, powo any zosta  Pe nomocnik ds. Rewitalizacji, który stan  na

czele Zespo u Zadaniowego, w sk ad którego weszli reprezentanci kluczowych

wydzia ów bran owych Urz du Miejskiego w Gostyninie oraz komunalnych jednostek

organizacyjnych. Zespó  Zadaniowy odpowiedzialny by  za zarz dzanie procesem

planowania strategicznego, którego efektem sta o si  opracowanie Lokalnego

Programu Rewitalizacji.

http://www.unitel.com.pl
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SK AD ZESPO U ZADANIOWEGO DS. REWITALIZACJI

Lp. Imi  i Nazwisko Pe niona funkcja/
zajmowane stanowisko

1 Halina Fija kowska Z-ca Burmistrza ds.
komunalnych i polityki

spo ecznej
2 Helena Piechocka Skarbnik Miejski
3 Pawe  Kijek Przewodnicz cy Komisji

Rozwoju Gospodarczego
4 Wies awa Pilichowicz Pe nomocnik ds.

Finansowych
5 El bieta Czech Naczelnik Wydzia u

Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji

6 El bieta Szubska-Biero Naczelnik Wydzia u
Rozwoju, Aktywizacji

i Promocji Miasta,

7 Danuta Pilichowicz Naczelnik Wydzia u Spraw
Obywatelskich

8 Iwona D bowska Naczelnik Wydzia u
Zamówie  Publicznych

9 Janina Ba ko Inspektor ds. O wiaty
10 Andrzej Szyszka Naczelnik Wydzia u ds.

Wspó pracy z UE
i Pozyskiwania rodków

Pomocowych
11 Waldemar Banasiak Komendant Stra y

Miejskiej

12 Jacek Michalski Dyrektor Domu Kultury,
13 Wiktor Ba ko Kierownik MOPS
14 Andrzej Jakubowski Prezes PEC

15 Wies aw Adamski Dyrektor OSiR
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Przy opracowywaniu programu wykorzystano

nast puj ce opracowania i dokumenty:

• Narodowy Plan Rozwoju oraz Podstawy Wsparcia Wspólnoty,

• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006,

• Uzupe nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego,

• Podr cznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia ania wspó czesnych

procesów rewitalizacji,

• Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006,

• Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego,

• Strategia Rozwoju Gminy Gostynin,

• Program Aktywizacji Gospodarczej miasta Gostynina w oparciu o jego zasoby,

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Gostynin,

• Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gostynina,

• dane GUS, Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego,

• dane instytucji i organizacji zlokalizowanych w Gostyninie.

Program zosta  opracowany z uwzgl dnieniem partycypacji spo ecznej.

Do wspó pracy nad programowaniem zostali zaproszeni przedstawiciele sektorów:

bezpiecze stwa, polityki spo ecznej, edukacji, instytucji rynku pracy i innych oraz

przedstawiciele organizacji i podmiotów zainteresowanych rozwojem lokalnym. By

umo liwi  mieszka com gminy aktywny udzia  w tworzeniu planu, na stronach

internetowych miasta zosta a zamieszczona ankieta dotycz ca programu rewitalizacji

oraz inne materia y dotycz ce tej problematyki. Dla uczestników procesu

programowania rewitalizacji zosta y opracowane nast puj ce ankiety, stanowi ce

podstawowe ród o informacji, obok danych statystycznych i dokumentów

ród owych.

Przy opracowaniu pos ono si  ankietami i stworzonymi kartami projektu,

które zosta y skierowane do przedstawicieli spo eczno ci lokalnej, organizacji

pozarz dowych, instytucji u yteczno ci publicznej oraz wszystkich innych

zainteresowanych osób.
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Ankieta nr 1

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKRE LONYCH RODZAJÓW
DZIA  ZWI ZANYCH Z REWITALIZACJ  GOSTYNINA

1) Czy Pana(i) zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program o ywienia gospodarczego,
spo ecznego i przestrzenno- rodowiskowego w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gostynina na lata 2004-2013 i nast pne? [prosz  wstawi  w jednej kolumnie]

Zdecydowanie TAK Raczej TAK Raczej NIE Zdecydowanie NIE

2) Prosimy uprzejmie zapozna  si  z standardowymi typami przedsi wzi  realizowanych w
ramach rewitalizacji (kolumna 1 w poni szej tabeli) oraz odpowiedzie  na pytania:
a) realizacj  których typów dzia  nale y, Pana(i) zdaniem, rozpocz  w pierwszej

kolejno ci (lata 2004-2006)? [prosimy wstawi  maksymalnie trzy znaki X  w kolumnie 2],
b) w realizacji których projektów chcia (a)by Pan(i) wzi  udzia ? [mo na zaznaczy

dowoln  ilo  poprzez wpisanie znaku  w kolumnie 3,
c) w których obszarach Miasta Pana(i) zdaniem projekty rewitalizacyjne powinny by

realizowane w pierwszej kolejno ci (pilota )? [prosimy o wpisanie nazwy maksymalnie
trzech obszarów w kolumnie nr 4]
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1. Dzia ania w obszarze infrastruktury i obiektów budowlanych  prosimy wskaza  maksymalnie TRZY dzia ania do realizacji w latach 2005-2006

1.1 Remonty nieruchomo ci i modernizacja infrastruktury umo liwiaj ce rozwój ma ej i redniej przedsi biorczo ci (np.
obs uga ruchu turystycznego  parkingi, gastronomia, kwatery turystyczne, sprzeda  pami tek, toalety, przewo nicy i
przewodnicy, kwatery turystyczne i hotele, budynki mieszcz ce inkubatory przedsi biorczo ci oraz bezp atne punkty
dost pu do internetu).

1.2 Remonty nieruchomo ci i modernizacja infrastruktury umo liwiaj ce rozwój dzia alno ci spo ecznej i kulturalnej, w
tym maj cych za zadanie odbudow  wi zi spo ecznych w ród mieszka ców terenów zagro onych
wykluczeniem spo ecznym (przedszkola, szko y, domy dziecka, wietlice dla dzieci i m odzie y, teatry osiedlowe,
kluby zainteresowa , zespo y muzyczne, wystawy, domy kultury, muzea, galerie sztuki, biblioteki, opieka nad osobami
zale nymi od osób bezrobotnych itp.).

1.3 Remonty nieruchomo ci i modernizacja infrastruktury umo liwiaj ce rozwój dzia alno ci szkoleniowej i edukacyjnej
maj cych za zadanie podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych (indywidualne plany kszta cenia zawodowego,
treningi i warsztaty pracy, kursy specjalistyczne, dokszta caj ce itp.).

1.4 Remonty nieruchomo ci i modernizacja infrastruktury umo liwiaj ce rozwój dzia alno ci szkoleniowej i edukacyjnej
maj cych za zadanie podniesienie kwalifikacji i integracj  osób niepe nosprawnych.

1.5 Remonty nieruchomo ci i modernizacja infrastruktury umo liwiaj ce rozwój dzia alno ci spo eczno-opieku czej oraz
zdrowotnej (domy opieki spo ecznej, domy dla bezdomnych, noclegownie, przychodnie lekarskie, poradnie
psychologiczne, gabinety lekarskie, lokalne o rodki zdrowia i przychodnie itp.).

1.6 Przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury zwi zanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych
umo liwiaj cych integracj  osób zdrowych i niepe nosprawnych (parki, skwery i stadiony, cianki wspinaczkowe,
cie ki i tory rowerowe ).
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1.7 Porz dkowanie starej tkanki  urbanistycznej poprzez wyburzenia

i odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni (np. na cele rekreacyjne i inne)
1.8 Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o warto ci architektonicznej i znaczeniu

historycznym znajduj cych si  w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyleg ego terenu
przyczyniaj ce si  do tworzenia sta ych miejsc pracy b  rozwoju kultury (np. budynki komunalne i wspólnot
mieszkaniowych).

1.9 Prace konserwatorskie i remonty historycznych obiektów po-przemys owych wraz z zagospodarowaniem
przyleg ego terenu przyczyniaj ce si  do zachowania dziedzictwa narodowego (udost pnienie obiektów
muzealnych), ochrony rodowiska naturalnego oraz tworzenia sta ych miejsc pracy.

1.10 Zagospodarowanie zdegradowanych gruntów po-przemys owych b  po-wojskowych poprzez ich
rekultywacj , uporz dkowanie, zalesienie i nadanie charakteru rekreacyjnego b  sportowego.

1.11 Prace konserwatorskie i remonty zabytków wraz z zagospodarowaniem przyleg ego terenu
przyczyniaj ce si  do rozwoju turystyki i tworzenia sta ych miejsc pracy.

1.12 Poprawa funkcjonalno ci struktury ruchu ko owego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych
(poszerzanie i poprawa jako ci dróg, chodników, placów, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publiczne toalety
miejskie, tarasy widokowe, parki itp.).

1.13 Remonty i modernizacja infrastruktury technicznej szczególnie w zakresie tworzenia miejsc pracy i
ochrony rodowiska (sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych, ciep owniczych, gazowych, uj  wody pitnej,
punktów uzdatniania wody, oczyszczalni cieków itp.), usuwanie azbestu w budynkach publicznych.

1.14 Tworzenie stref bezpiecze stwa i zapobiegania przest pczo ci w zagro onych patologiami spo ecznymi
obszarach (monta  systemów monitoringu  kamery  budowa b  modernizacja o wietlenia).
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2. Dzia ania w obszarze rozwoju gospodarczego (M P)  prosimy wskaza  maksymalnie TRZY dzia ania do realizacji w latach 2005-2006
2.1  Zwolnienia podatkowe dla przedsi biorców uruchamiaj cych nowe miejsca pracy (podatek od nieruchomo ci)
2.2 Rozwój doradztwa organizacyjnego, podatkowego i inwestycyjnego dla przedsi biorców (tworzenie strategii rozwoju i

marketingowych)
2.3 Rozwój finansowych narz dzi wsparcie  dotacje i tanie kredyty
2.4 Marketing zabytków kultury oraz innych atrakcji turystycznych nakierowany na rozwój ruchu turystycznego
2.5 Rozwój taniej bazy lokalowej ze wspólnym dost pem do infrastruktury biurowej i internetu (inkubatory

przedsi biorczo ci)
2.6 Pozyskanie inwestorów z zewn trz tworz cych miejsca pracy oraz poprawiaj cych jako  obs ugi lokalnej spo eczno ci
3. Dzia ania w obszarze rozwoju spo ecznego  prosimy wskaza  maksymalnie TRZY dzia ania do realizacji w latach 2005-2006
3.1 Dzia ania dotycz ce rozwoju zasobów ludzkich na rzecz zapobiegania bezrobociu (dost p do szkole , kursów

dokszta caj cych i pozwalaj cych na przekwalifikowanie, wdra anie systemów jako ci)
3.2 Dzia ania dotycz ce przeciwdzia aniu wykluczeniu i patologiom spo ecznym oraz wzmocnieniu wi zi rodzinnych
3.3 Dzia ania dotycz ce tworzenia równych szans (kobiety/m czy ni, dost p niepe nosprawnych do rynku pracy, kultury,

sztuki i sportu)
3.4 Dzia ania dotycz ce zapobieganiu zjawisku bezdomno ci
3.5 Dzia ania na rzecz aktywizacji rodowisk dzieci cych i m odzie owych
3.6 Dzia ania dotycz ce przekwaterowywania mieszka ców rewitalizowanych terenów
3.7 Dzia ania dotycz ce uruchamiania systemu grantów dla organizacji pozarz dowych
3.8 Dzia ania dotycz ce zatrzymania ( ci gni cia) m odych i wykszta conych ludzi w mie cie
3.9 Dzia ania zwi zane z tworzeniem wspólnot mieszka ców  na ró nych poziomach spo eczno ci lokalnej
3.10 Dzia ania zwi zane z rozwojem dost pu do s by zdrowia (przychodnie, szpitale)
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METRYCZKA [wstawi  we w ciwej kratce]
1. P

1.1 Kobieta 1.2 M czyzna

2. Wiek respondenta
2.1. 15-24 lata 2.2. 25-35 lat 2.3. 36-64 lat 2.4. Powy ej 65 lat

3. Wykszta cenie
3.1. Podstawowe / zawodowe 3.2. rednie ogólne / zawodowe 3.3. Wy sze

4. Grupa zawodowa
4.2 Sektor prywatny4.1. Bezrobotny 4.2.1. Pracownik 4.2.2. Pracodawca

4.3. Sektor
Publiczny 4.4. Inne

5. W której dzielnicy Pan(i) mieszka?

6. Jaki typ lokalu Pan(i) zamieszkuje?
6.1. Komunalny 6.2. Spó dzielczy 6.3. W asno ciowy

(wspólnota)
6.4. Dom

jednorodzinny
6.5. Inny

(np. najem prywatny)
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GOSTYNINA
1. Nazwa projektu:

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca):

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa: Adres

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu: Opis podmiotów
uczestnicz cych

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie Zako czenie
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ZG OSZONE PROJEKTY
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 1

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. Ozdowskiego 2

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Urz d Miasta Gostynin

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Wymiana nawierzchni boiska,
• Wymiana awek,

• Monta  o wietlenia.

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006

230 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2006 r.

Zako czenie

2006 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Modernizacja budynku Szko y Podstawowej nr 3

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. Bema 23

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Urz d Miasta Gostynin

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
• Ocieplenie cian zewn trznych i stropów,

• Wymiana instalacji C.O.,
• Modernizacja w a C.O.

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006

1 086 750

2007

1 328 250

2008 2009 2010 2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2006 r.

Zako czenie

2007 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Modernizacja budynku Domu Kultury

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. 18 Stycznia 2

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Urz d Miasta Gostynin
Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Ocieplenie cian zewn trznych i stropu,
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

• Wymiana instalacji C.O.
• Uruchomienie kawiarenki internetowej

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006

402 750

2007

751 250

2008 2009 2010 2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2006 r.

Zako czenie

2007 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu: Remont hal przemys owych po by ych zak adach „BUDOPOL” z przeznaczeniem na Targowisko
Miejskie

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca):

ul. P ocka 26

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:
Remont hal poprzez wymian  otworów okiennych, renowacja

cian wewn trznych, pod a,
Wykonanie elewacji zewn trznych,
• Remont pokrycia dachowego,

• Wykonanie instalacji wodoci gowej i  kanalizacyjnej,
• Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej,

• Budowa dróg dojazdowych i parkingów,
• Wykonanie o wietlenia zewn trznego,

• Wyposa enie budynków.

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005

23 000

2006

887 800

2007

2 300 000

2008

2 332 200

2009 2010 2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2005 r.

Zako czenie

2008 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Modernizacja sali sportowej Szko y Podstawowej nr 3

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. Bema 23

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Wymiana instalacji C.O.,
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
• Ocieplenie cian zewn trznych i stropu,

• Wymiana pokrycia dachowego.

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006

371 450

2007

544 468

2008 2009 2010 2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2006 r.

Zako czenie

2007 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Gostyni ski  Rynek  Pracy – witryna internetowa

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica
/inna charakterystyka miejsca): Gostynin

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Stworzenie witryny internetowej s cej publikacji
i wymianie informacji na temat potrzeb

lokalnego rynku pracy

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006 2007

26 450

2008 2009 2010 2011 2012 2013

6.
ród a finansowania projektu ze

wskazaniem wielko ci wk adu
asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2007 r.

Zako czenie

2007 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 3

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. Bema 23

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Wymiana nawierzchni boiska,
• Wymiana awek,

• Monta  o wietlenia.

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006

230 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2006 r.

Zako czenie

2006 r.

8.
Dane kontaktowe z realizatorem projektu
(imi  i nazwisko osoby kontaktowej,
telefon, email)

Imi  i nazwisko Telefon Email

KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Centrum Informacji Turystycznej

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. Polna 36

3. Nazwa i adres g ównego realizatora Nazwa: Adres:
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Program  Wsparcia  Rozwoju  przez  Szkolenia

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): Gostynin

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Stworzenie mechanizmu szkoleniowo-doradczego g ównie
dla promowania nowych przedsi wzi  i projektów

rozwojowych w oparciu o powstaj ce i funkcjonuj ce
ma e firmy

(wsparcie doradcze, uk ady samopomocy, szkolenia grupowe)

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006 2007 2008

30 000

2009

30 000

2010

30 000

2011

30 000

2012

30 000

2013

30 000

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2008 r.

Zako czenie

2013 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Gostyni ska  Platforma  Edukacyjna

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): Gostynin

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

Porozumienie szkó , firm wiadcz cych us ugi edukacyjne
i przedsi biorców w celu optymalizacji oferty kszta cenia oraz

zwi kszenia mobilno ci zawodowej mieszka ców
(koordynacja oraz wymiana informacji NT potrzeb

szkoleniowych na rynku pracy)

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynina
Stowarzyszenie Gmin Pojezierza

Gostyni skiego
Powiatowy Urz d Pracy

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006 2007

25 000

2008

25 000

2009

25 000

2010

25 000

2011

25 000

2012

25 000

2013

25 000

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2007 r.

Zako czenie

2013 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. Wojska Polskiego 54

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Ocieplenie cian zewn trznych i stropodachu,
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

• Wymiana instalacji C.O.,
• Modernizacja placów zabaw.

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006

172 500

2007

460 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2006 r.

Zako czenie

2007 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Modernizacja budynku Gimnazjum nr 1

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. Polna 36

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Przystosowanie obiektu dla osób niepe nosprawnych,
• Modernizacja dla poprawy bezpiecze stwa i estetyki.

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006

317 400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2006 r.

Zako czenie

2006 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Rewitalizacja dzielnicy mieszkaniowej zarz dzanej przez Spó dzielni  Mieszkaniow  POLAM

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. Kutnowska 12

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

SM POLAM

Adres:

Ul. Kutnowska 12

 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Demonta  i unieszkodliwienie p yt cementowo –
azbestowych,

• Wykonanie nowego pokrycia dachowego,
• Przeprowadzenie termomernizacji budynków,

• Prace wyko czeniowe,
• Zorganizowanie kawiarenki internetowej w jednym

z bloków.

Opis podmiotów uczestnicz cych

SM POLAM

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006

2 000 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2006 r.

Zako czenie

2006 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Remont ulicy Bagnistej i Ko cielnej

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. Bagnista, ul. Ko cielna

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Wymiana nawierzchni jezdni,
• Remont chodników,

• Modernizacja o wietlenia ulicznego.

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynina

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

300 000

2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2011 r.

Zako czenie

2011 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Modernizacja ulicy Floria skiej

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. Floria ska

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Wymiana nawierzchni jezdni,
• Remont chodników,

• Modernizacja o wietlenia ulicznego.

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynina

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006 2007 2008 2009 2010

150 000

2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2010 r.

Zako czenie

2010 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Remont elewacji budynku Szko y Podstawowej nr 1 w Gostyninie

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): ul. Gozdowskiego 2

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynina

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Odnowa elewacji budynku poprzez :
a) renowacj cian,

b) malowanie.

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2005 2006 2007 2008 2009

270 000

2010 2011 2012 2013

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2009 r.

Zako czenie

2009 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Rewitalizacja Rynku Miejskiego

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): Plac Wolno ci

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynin

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Wy enie rynku granitow  kostk  brukow ,
• Wymiana o wietlenia,

• Budowa fontanny.

Opis podmiotów
uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2007 2008 2009 2010 2011

130 000

2012

160 000

2013

210 000

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2011 r.

Zako czenie

2013 r.

8.
Dane kontaktowe z realizatorem projektu
(imi  i nazwisko osoby kontaktowej,
telefon, email)

Imi  i nazwisko Telefon Email
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Remont oficyn wokó  Ratusza

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica /inna
charakterystyka miejsca): Plac Wolno ci 1

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynin

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Remont oficyn z przeznaczeniem m.in. na kawiarni ,

Opis podmiotów
uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2007 2008 2009 2010 2011

120 000

2012

180 000

2013

80 000

6. ród a finansowania projektu ze
wskazaniem wielko ci wk adu w asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2011 r.

Zako czenie

2013 r.

8.
Dane kontaktowe z realizatorem projektu
(imi  i nazwisko osoby kontaktowej,
telefon, email)

Imi  i nazwisko Telefon Email
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Program zagospodarowania Zamku

i otoczenia dla celów kulturowo-rekreacyjnych

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica
/inna charakterystyka miejsca):

Gostynin

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynin

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

• Stworzenie odpowiedniej infrastruktury: pracowni –
Kra nic, placów imprez plenerowych,

• Rewitalizacja reprezentacyjnej promenady.

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin
Fundacja na rzecz odbudowy

Zamku Gostyni skiego
Towarzystwo Mi ników

Ziemi Gostyni skiej
Towarzystwo  Popierania
Twórczo ci Plastycznej
Miejski Dom Kultury

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2007

 250 000

2008

 750 000

2009

 500 000

2010 2011 2012 2013

6.
ród a finansowania projektu ze

wskazaniem wielko ci wk adu
asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2007 r.

Zako czenie

2009 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu:
Centrum Animacji Kultury „Zamek”

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica
/inna charakterystyka miejsca): Gostynin

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynin

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

Stworzenie instytucji programuj cej rozwój kultury oraz
zarz dzaj cej tym rozwojem na obszarze Miasta

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2007

250 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

6.
ród a finansowania projektu ze

wskazaniem wielko ci wk adu
asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2007 r.

Zako czenie

2007 r.
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KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GOSTYNINA

1. Nazwa projektu: Program animacji Zamku w oparciu o dziedzictwo historyczne

2. Miejsce realizacji (dzielnica /ulica
/inna charakterystyka miejsca):

Gostynin

3. Nazwa i adres g ównego realizatora
projektu (beneficjenta)

Nazwa:

Gmina Miasta Gostynin

Adres:

Plac Wolno ci 26, 09-500 Gostynin

4. Krótki opis projektu, podmiotów
uczestnicz cych w jego realizacji

Opis projektu:

Aktywizacja Zamku jako wiod cego lokalnego
produktu turystycznego oraz kluczowego

czynnika to samo ci lokalnej oraz integracji
spo ecznej,

Opis podmiotów uczestnicz cych

Urz d Miasta Gostynin
Fundacja na rzecz odbudowy Zamku

Gostyni skiego
Towarzystwo Mi ników Ziemi Gostyni skiej

Towarzystwo  Popierania Twórczo ci
Plastycznej

Miejski Dom Kultury

5.
Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu w rozbiciu na lata
2005-2006 i okres nast pny:

2007 2008 2009 2010

800 000

2011

800 000

2012

700 000

2013

600 000

6.
ród a finansowania projektu ze

wskazaniem wielko ci wk adu
asnego:

7. Oczekiwany termin rozpocz cia
i zako czenia projektu:

Rozpocz cie

2010 r.

Zako czenie

2013 r.
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Ankietowani proponowali obszary, które powinny zosta  obj te dzia aniami

naprawczymi w sferze ycia spo ecznego, gospodarczego i przestrzeni miasta oraz

rozwi zania funkcjonalne w ramach przygotowywanego Programu. W trakcie etapu

diagnozowania przeprowadzona zosta a wieloczynnikowa analiza faktograficzna oraz

jako ciowa aktualnej sytuacji demograficznej, spo ecznej i gospodarczej

w Gostyninie, pozwalaj ca wyci gn  wnioski, u atwiaj ce wskazanie

najwa niejszych dla Miasta obszarów problemowych.

Analiza zosta a przeprowadzona w trzech obszarach funkcjonalnych:

przestrzennym, gospodarczym oraz spo ecznym. W trakcie etapu projektowania, na

który z y si  prace warsztatowe powo anego zespo u, zg oszone wnioski wraz

z ich zasi giem obszarowym zebrano i przyj to do dalszego opracowania. Dokonano

analizy oraz hierarchizacji projektów i zada  zwi zanych z rewitalizacj  Miasta

Gostynina.

Na podstawie weryfikacji zidentyfikowanych problemów w obszarach

funkcjonalnych: przestrzennym, gospodarczym i spo ecznym, wyodr bniono dla

ka dego z nich konkretne projekty g ówne oraz projekty po rednie. Za enia i uwagi

uzupe niono o projekty wraz z planem finansowym i harmonogramem realizacji oraz

oczekiwanym oddzia ywaniem na osi gniecie celów rewitalizacji w Gostyninie.
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2. Charakterystyka obecnej sytuacji
w gminie miejskiej Gostynin

Gmina miejska Gostynin wchodzi w sk ad powiatu gostyni skiego (z siedzib

adz powiatowych w Gostyninie) stanowi cego cz  sk adowa województwa

mazowieckiego (z siedzib  w adz województwa w Warszawie). Oba te elementy

terytorialnego podzia u kraju zosta y utworzone w ramach nowej struktury

terytorialnej kraju wprowadzone reform  w 1999 roku.

Historycznie od 1975 roku Gostynin wchodzi  w obr b województwa p ockiego

z siedzib  w adz wojewódzkich w P ocku. Reforma w 1975 roku - terytorialnego

podzia u kraju - przywróci a status miasta sprzed 1975 roku. Ostatnia reforma, jak

wspomniano, mia a miejsce w 1999 roku. Miasto Gostynin otoczone jest dooko a

terenami gminy wiejskiej Gostynin. Z kolei tereny gminy Gostynin granicz :

• od pó nocy z powiatem p ockim,

• od wschodu z gmin  Szczawin Ko cielny,

• od po udnia z powiatem kutnowskim,

• od zachodu z powiatem w oc awskim

Siedziba województwa odleg a jest o oko o 121 km, P ock o oko o 24 km,

Kutno z kolei, o oko o 27 km, za  W oc awek - o oko o 36 km. W pobli u miasta

znajduj  si  tak zwane miejscowo ci wypoczynkowe, jak: ck, Soczewka. Gostynin

stanowi w ze  dróg:

• droga g ówna P ock-Kutno Nr 60,

• drogi drugorz dne: do Kro niewic  nr 581, do W oc awka  nr 265, do

Nowego Duninowa  nr 573, do Szczawina  nr 582.

Miasto po one jest na styku Równiny Kutnowskiej, Wysoczyzny

oc awskiej, Pojezierza Kutnowskiego i Kotliny P ockiej. Oko o 50% powierzchni

miasta obejmuj  lasy.  Pocz wszy od 1 stycznia 1999 r. Gostynin sta  si  siedzib

powiatu, wchodz cego w sk ad woj. mazowieckiego. Powiat gostyni ski z ony jest
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z miasta Gostynina i czterech gmin wiejskich: Gostynin, Pacyna, Sanniki i Szczawin

Ko cielny. czna powierzchnia powiatu wynosi 624,52 km2, za  liczba ludno ci wg

stanu na koniec ub. roku 49.152 osób. W powiecie s  163 miejscowo ci. rednia

sto  zaludnienia: 80 osób/km2.

 Charakter powiatu o ogólnej powierzchni 616 km²  jest zró nicowany - miasto

przemys owo-us ugowe, tereny wiejskie rolnicze, z du ym udzia em terenów prawnie

chronionych, ze wzgl du na warto ci rodowiska przyrodniczego.

Rysunek 1. Ogólne po enie powiatu gostyni skiego.

Malowniczo po one tereny, czyste rodowisko naturalne, bogactwo fauny

i flory Gostynina tworz  sprzyjaj ce warunki dla turystów szukaj cych odpoczynku

i relaksu poprzez kontakt z przyrod .

2.1. Zagospodarowanie przestrzenne

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina

zatwierdzony zosta  uchwa  Nr 156/XVII/94 Rady Miejskiej Gostynina w dniu

14 kwietnia 1994 roku i do momentu uchylenia aktem wy szego rz du (Ustawa

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.) stanowi

przepis prawa miejscowego, a zatem podstaw  wydawania decyzji administracyjnych

i kszta towania polityki przestrzennej miasta. Wed ug zapisu ustale  planu miasta ma

spe nia  funkcje regionalnego o rodka o podstawowych funkcjach mieszkaniowych,
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produkcyjnych, us ugowych oraz o uzupe niaj cej funkcji obs ugi ruchu

turystycznego. Struktur  funkcjonalno-przestrzenn  miasta tworz :

• tereny ródmiejskie z g ównym o rodkiem koncentracji obiektów

i urz dze  obs ugi ludno ci,

• wspomagaj cy o rodek us ugowy dla wschodniej cz ci

urbanizowanego obszaru - uzupe niaj cy zespó  us ugowy,

• tereny z przewag  zabudowy mieszkaniowej,

• tereny z przewag  funkcji produkcji, sk adowania, gospodarki

komunalnej, obs ugi rolnictwa, le nictwa itp.

• podstawowy uk ad cykliczny,

• otwarte tereny upraw rolnych i ogrodniczych oraz k  i pastwisk,

• lasy i tereny zieleni krajobrazowej.

Przyj te zasady zagospodarowania terenów oraz funkcjonowania systemów

in ynierii miejskiej obejmuj  g ównie:

• obowi zek kompleksowego zagospodarowania i zabudowy terenów

z wyprzedzaj  lub równoleg ym realizowaniem urz dze  i sieci in ynierii

miejskiej,

• ochron  warto ci kulturowych i przyrodniczych,

• ustale , e wszelkie uci liwo ci zwi zane z prowadzon  dzia alno ci

produkcyjn , us ugow  itp. winny ogranicza  si  do granic w asno ci

stosownie do przepisów szczególnych w zakresie ochrony rodowiska.

Plan ten aktualizowa  opracowanie z 1989 roku i okre la  funkcje miasta.

Zbie ne pozosta y zasady zagospodarowania terenów. Za ono, e zasad  rozwoju

struktury funkcjonalno-przestrzennej by o porz dkowanie istniej cego uk adu

miejskiego oraz zapewnienie warunków komplementarnego rozwoju mieszkalnictwa,

us ug i elementów in ynierii miejskiej. Znacz  by a zasada poszanowania

istniej cych walorów krajobrazowych i zachowanie zasad ochrony rodowiska

przyrodniczego i kulturowego. Aktualnie w opracowaniu jest nowy plan

zagospodarowania przestrzennego, który w za eniu kontynuowa  ma polityk

wprowadzon  poprzednimi planami.
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2.1.1. Charakterystyka po enia geograficznego

Geograficznie Gostynin to miasto le ce w centrum Polski, na pó nocny-

zachód od Warszawy, w województwie mazowieckim. Miasto zalicza si  do klasy

miast ma ych, jego populacja utrzymuje si  na poziomie nieco ponad 20 000

mieszka ców.   Miasto wchodzi w sk ad gmin Powiatu Gostyni skiego i jest siedzib

adz powiatu, miasta i gminy.

Ogólna powierzchnia Powiatu Gostyni skiego wynosi 616 km2, z czego

Miasto Gostynin zajmuje teren wielko ci 32,31 km2. Jest ono otoczone rozleg ymi

obszarami le nymi z urozmaicon  rze  terenu. Ograniczaj ce Gostynin lasy

stanowi  nie tylko "zielone p uca" dla Mazowsza, ale tak e miejsca aktywnego

wypoczynku i turystyki. Lasy stanowi  oko o 50% powierzchni terenu miasta, a u ytki

rolne  ok. 30%.

Miasto ma charakter us ugowy. Zabudowa jest przewa nie lu na, niska,

indywidualna, poprzegradzana ogrodami i u ytkami rolnymi, jedynie

w ródmie ciu zabudowa jest zwarta.

Gostynin pod wzgl dem walorów materialnego dziedzictwa kulturowo-

historycznego krajobrazu nie odbiega od przeci tnej sytuacji miast centralnej Polski

podobnej wielko ci, na tle innych nie wyró nia si  równie  pozytywnie. Ani

ca ciowy uk ad urbanistyczny, ani klasa i stan zachowania poszczególnych

elementów zespo u zabudowa/krajobraz kulturowy nie daj  podstaw do

konkurowania z miejscowo ciami o podobnej wielko ci. W przypadku Gostynina

brakuje powszechnie identyfikowanych wyró ników, takich jak region etnograficzny,

legendarna tradycja utrwalona literacko, czy znane wi kszo ci Polaków z lekcji

historii, zwi zane z miejscowo ci  wydarzenia. Nie oznacza to jednak e walorów

materialnych, jak i niematerialnych Gostynin jest pozbawiony. Wymagaj  one

rehabilitacji i rewitalizacji.

Cech  gospodarcz  miasta jest znaczny stopie  rozbicia bran owego

przedsi biorców, g ównie skierowanych na rynek gostyni ski. W strukturze tej -

ilo ciowej i rodzajowej - odzwierciedlaj  si  obserwowane w szerszym wymiarze

zmiany w kierunku wzrostu udzia u sfery us ug i handlu. Jego przewaga nad

udzia em bran  produkcyjnych, w tym przemys owych, staje si  coraz bardziej

istotnym czynnikiem profilu funkcjonalnego miasta. Dotychczasowa, dominuj ca

funkcja przemys owo-us ugowa przekszta ca si  na obs ugowo przemys ow , co
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stanowi przes ank  mo liwo ci zwi kszenia znaczenia Gostynina i ich wzajemne

relacje z miastem, dlatego wykorzystanie mo liwo ci jakie stwarzaj  zasoby ludzkie

i ponadlokalne miasta i jego okolic, mo e by  stymulatorem rozwoju np.: funkcji

turystycznych, obs ugi rolnictwa i le nictwa oraz komunikacji regionalnej i transportu

tranzytowego.

Podkre li  nale y, i  w Gostyninie, co ma znaczenie przy promocji miasta

i budowaniu jego kontaktów mi dzynarodowych, stykaj  si  tradycje, dziedzictwo

i sentymenty czterech narodów: Polaków, ydów, Niemców oraz Rosjan. W zwi zku

z tym godnymi uwagi elementami dziedzictwa kulturowo historycznego Gostynina s :

elementy strefy archeologicznej, wykopaliska z VI-VIII wieku, cz ciowo zachowany

ale wymagaj cy rewitalizacji uk ad urbanistyczny z XIV i pierwsz  po ow  XIX wieku,

przede wszystkim rejon Placu Wolno ci, zespó  zamkowy, pojedyncze elementy

zabudowy historycznej, takie jak jatki miejskie, ulica Floria ska, poszczególne

zabudowania murowane i drewniane.

Podkre li  nale y, i   Miasto Gostynin znacznie wyró nia si  spo ród innych

gmin tworz cych powiat pod wzgl dem ilo ci poczynionych inwestycji ekologicznych,

za co w 2002 r. zosta o nagrodzone w ogólnopolskim konkursie pod patronatem

Prezydenta RP i uzyska o Certyfikat Gminy Przyjaznej rodowisku . Certyfikat ten

jest przyznawany tylko na rok. Jednak ze wzgl du, e miasto poczyni o dalsze

osi gni cia w dziedzinie ekologii  jury zdecydowa o o przed eniu certyfikatu na

2004 rok w V edycji Konkursu. W roku 2005 otrzyma o tytu  mecenasa polskiej

ekologii.
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Rysunek 2. Mapa powiatu.
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2.1.2. Zasoby rodowiska naturalnego

Budowa geologiczna

Do istotnych cech budowy geologicznej obszaru nale  przede wszystkim

po enie w cz ci rozleg ej struktury tektonicznej antyklinorium kujawskiego,

znaczna mi szo  w glanowych utworów mezozoicznych (5000-6000m), p ytkie

wyst powanie struktur solono nych w niedalekim s siedztwie (Lubie ,  ani ta  ok.

15 km, Ciechocinek), wyst powanie niewielkiego z a w gla brunatnego (Gostynin),

20-40-metrowa pokrywa czwartorz dowych osadów lodowcowych, o ró nej

przepuszczalno ci. Cechy te sprawiaj , e mamy do czynienia ze zró nicowaniem

zasobów mineralnych o znaczeniu gospodarczym, ale tak e o dogodnym

wykorzystania dydaktyczno-badawczego. Mo e to stanowi  swojego rodzaju

(ukierunkowan  na okre lone grupy docelowe) element promocji miasta.

Budowa geomorfologiczna

Gostynin powsta  na wysoczy nie polodowcowej z okresu zlodowacenia

pó nocnopolskiego, znosz cej si   20 metrow   skarp   ponad p ask   i zwydmion

równin  tarasow  pradoliny warszawsko-berli skiej. Skarpa w mie cie nie jest

wyra nie widoczna. Zosta a w tym miejscu rozci ta przez doliny dwóch rzek

o za eniu rynnowym, którym towarzyszy zespó   form szczelinowych. Na terenie

wchodz cym w granice miasta powsta o wiele interesuj cych form morfologicznych

o zró nicowanych wysoko ciach i nachyleniach (deniwelacje wzgl dne dochodz   do

40 m, a spadki osi gaj  nawet 70-80 stopni): malownicze prze omy przez

pagórkowat   wysoczyzn   morenow , fragmenty rynien polodowcowych, cz sto

z jeziorami o zró nicowanej genezie i dost pno ci brzegów, doliny rzeczne (wielko

wspó czesnych rzek zaskakuj co kontrastuje z wielko ci  wykorzystywanych

odcinków rynien), obni enia wytopiskowe, wzgórza akumulacji szczelinowej

malowniczo dominuj ce nad zbiornikami wodnymi, w tym Góra Dybanka - oz

si gaj cy 121 m n.p.m., o d ugo ci 14 km i wysoko ci wzgl dnej 30 m. Rze ba

terenu miasta zawdzi cza swe pochodzenie g ównie procesom glacjalnym

i erozyjnym.

http://www.unitel.com.pl


Unitel Consulting Sp. z o.o., 61-568 Pozna , ul. Wierzbi cice 44a,              47
tel. (+48) 61 834 54 80, fax (+48) 61 834 54 81

www.unitel.com.pl

Wyst powanie atrakcyjnych, niezniszczonych zespo ów form morfologicznych,

kontrasty morfologiczne oraz stosunkowo niewielka podatno  terenu na

wspó czesne procesy morfodynamiczne stanowi wa ny czynnik wzmacniaj cy walory

naturalne miasta i jego atrakcyjno   krajobrazow , o du ym znaczeniu dla promocji

Gostynina.

Gleby

Ska   macierzyst  gleb na terenie miasta s  utwory polodowcowe, g ównie

piaski gliniaste i gliny piaszczyste i piaski. Wytworzy y si  z nich na ogó  gleby

brunatne. W dolinach wyst puj  czarne ziemie murszowate. S   to gleby stosunkowo

yzne, co znajduje potwierdzenie w zajmowaniu przez u ytki rolne 26,5% gruntów

le cych w granicach miasta. Wy sza intensywno  upraw rolnych wyst puje

w cz ci zachodniej. Zagro eniem zwi zanym z t  dzia alno ci  jest mo liwo

przedostania si  do wód zastosowanych w nadmiarze dawek rodków ochrony ro lin

i nawozów (oraz miejskich zanieczyszcze  powierzchniowych). W powi zaniu

z rolniczym i le nym wykorzystaniem gleb na znacznych powierzchniowo

fragmentach miasta, stosunki glebowe sta y si   istotnym czynnikiem ukszta towania

tutaj funkcji rolniczej i le nej. Tak wi c gleby, tworzy  podstawy produkcji rolnej

i zachowania ekosystemów le nych, zajmuj   swoiste miejsce w ród jego zasobów

naturalnych.

Wody podziemne

ówny u ytkowy poziom wodono ny na terenie miasta Gostynina, jak

i ca ego województwa mazowieckiego wyst puje w piaszczystych utworach

czwartorz dowych, a podrz dnie równie  w trzeciorz dowych oraz kredowych.

Zasadnicze znaczenie ma jednak poziom czwartorz dowy ze wzgl du na to, e wody

te charakteryzuj  si  najwi kszymi zasobami, s  naj atwiej odnawialne i najp ycej

wyst puj , ale na zmiennej g boko ci: od kilku do 150 m.

Pó nocna cz  miasta Gostynina nale y do G ównego Zbiornika Wód

Podziemnych GZWP nr 220. Jest to zbiornik wód porowych wyst puj cych

w pradolinnych osadach czwartorz dowych, wyró niony jako Pradolina rodkowej

Wis  (obejmuj ca tereny od W oc awka do P ocka). rednia g boko  uj
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czerpi cych wod  z tej jednostki wynosi 60 m. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne s

dosy  znaczne i wynosz  300 000 m3/dob . Wody w zbiorniku charakteryzuj  si

do  znacznym tempem odnawialno ci zasobów, z czym jednak wi e si  tak e

wi ksza podatno  na ska enia ze strony wp ywów powierzchniowych.

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych na terenie miasta s  oceniane

cznie na 232 m³/godz. Na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia mieszka ców miasta,

dzia alno ci gospodarczej i rolniczej oraz do celów przeciwpo arowych korzysta si

ównie z wód zalegaj cych w utworach poziomu czwartorz dowego, a sporadycznie

tylko z wód wyst puj cych w poziomach starszych - trzeciorz dowych i kredowych.

Nale y wspomnie , e w ostatnich latach w mie cie, jak i ca ym województwie

mazowieckim nast pi o znaczne ograniczenie retencji podziemnej, zwi zane

z utrzymuj  si  susz  hydrologiczn  (najni szymi w porównaniu do innych

regionów kraju opadami atmosferycznymi). Lokalne, okresowe obni enia zwierciad a

wód podziemnych s  spowodowane odwodnieniami budowlanymi ujmowanych

eksploatacj  kopalin.

Trwa e obni enie przypowierzchniowych horyzontów wodono nych wywo ane

jest jednostronn  melioracj  gruntów rolnych. Ograniczone zasoby wodne

województwa mazowieckiego (deficytowe ju  na znacznej jego powierzchni)

powoduj , e nale y u ywa  ich w sposób niezwykle oszcz dny i efektywny oraz

chroni  przed zanieczyszczeniami. Wody podziemne powinny by  w pierwszej

kolejno ci przeznaczone do zaopatrzenia ludno ci. Pomimo tego, w województwie

mazowieckim podobnie jak w skali kraju nadal du o wody podziemnej zu ywaj

dzia y przemys u, których produkcja nie wymaga stosowania wody pitnej.

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe Gostynina, zarówno p yn ce jak i stoj ce zalicza si  do

II i III klasy czysto ci i gorszych. Mimo rozwini tej technicznej infrastruktury ochrony

rodowiska w mie cie (mechaniczno-biologicznej oczyszczalni cieków

i wyposa enia mieszka ców miasta w sie  wodoci gow  oraz kanalizacj ) wody

rzek, po opuszczeniu granic miasta prowadz  wody pozaklasowe. ród em

zanieczyszcze  s  podczyszczone cieki przemys owe i komunalne (tak e odcieki

z istniej cych jeszcze szamb) oraz nieujawnione w pe ni wody opadowe.
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Zró nicowanie cech hydrograficznych terenu miasta w powi zaniu z sieci

wód powierzchniowych jego otoczenia stanowi  jeden z g ównych atutów dla

turystycznej promocji miasta.

Surowce mineralne

Na terenie miasta wydobycie surowców mineralnych ograniczone jest do

utworów trzeciorz dowych, co zwi zane jest z lokaln  budow  i warunkami

geologicznymi. W wyniku przeprowadzonych prac geologiczno poszukiwawczych

zmierzaj cych do udokumentowania ró nego rodzaju z  kopalin, we wschodniej

cz ci miasta zlokalizowano wyst powanie z a w gla brunatnego Gostynin .

Powierzchni  z a oszacowano na 159,9 ha, a zasoby eksploatacyjne na

9118,5 Mg. Znaczna cz  tego z a znajduje si  pod obszarem miasta i filarem

oporowym torów kolejowych linii Kutno  P ock.

 Na terenie miasta wyst puj  torfy (surowiec energetyczny), g ównie

w dolinach rzek Skrwy Lewej i Osetnicy. Stosunkowo du e ilo ci torfu wykszta ci y si

na Równinie Kutnowskiej. Nie zosta y one jednak zakwalifikowane do potencjalnej

bazy zasobowej tej kopaliny, poniewa  znajduj  si  na obszarach obj tych ochron .

Nie maj  one znaczenia przemys owego. S  eksploatowane lokalnie i na niewielk

skal . Wykorzystywane s  przez ludno  wsi na opa  lub s  stosowane w rolnictwie

i ogrodnictwie.

 Na terenie miasta nie prowadzi si adnych, legalnych prac zwi zanych

z rozpoznawaniem, ani wydobywaniem z  kopalin. Natomiast stwierdzono

wyst powanie dzikich wyrobisk kruszywa naturalnego g ownie pisaku, który jest

wykorzystywany do celów budowlanych.

Ro linno  i Lasy

Lasy pa stwowe le ce na terenie miasta s  w asno ci  Skarbu Pa stwa.

Nale  one do Nadle nictwa w Gostyninie, obr bu Gostynin, natomiast organem

administracyjnym zarz dzaj cym lasami komunalnymi jest Gmina Miejska Gostynin.

Nadzór nad lasami komunalnymi sprawuje Starosta Gostyni ski. Zgodnie

z regionalizacj  przyrodniczo - le  lasy komunalne po one s  w krainie
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Mazowiecko - Podlaskiej, dzielnicy Równiny Warszawsko - Kutnowskiej,

mezoregionie Równiny Kutnowsko - B skiej.

Ogó em na terenie miasta grunty le ne zajmuj  powierzchni  1674 ha, co

stanowi ok. 50% powierzchni terenu miasta. Lesisto  powiatu wynosi ok. 52% (przy

redniej powiatu - 16,61%, redniej wojewódzkiej - ok. 22%, redniej krajowej -

28,2 % i redniej lesisto  dla terenu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych

Pojezierza Gostyni skiego 31,36%). Stopie  lesisto ci wynika z naturalnej przewagi

obszarów le nych w obr bie rzeki Skrwy Lewej, a tak e zale y od rodzaju gleby, jaki

wyst puje na danym obszarze, od rodzaju produkcji, na jak  nastawione jest

rolnictwo.

Lasy zalicza si  do odnawialnych zasobów przyrody. Ekosystem le ny,

powi zany wzajemnymi zale no ciami i wp ywami wiata ro lin i zwierz t, pe ni

wielorakie funkcje. Lasy spe niaj  funkcje gospodarcze, tj. produkcyjne  stanowi c

przede wszystkim baz  surowca drzewnego, owoców le nych oraz funkcje

pozaprodukcyjne, do których zalicza si  wp yw i korzystne oddzia ywanie lasu na:

mikroklimat, warunki glebowe, powietrze, warunki ycia cz owieka, stosunki wodne

i kszta towanie si  równowagi biologicznej. W ostatnim czasie wzrasta rola

pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Ze wzgl du na du e walory przyrodnicze, lasy

spe niaj  równie  liczne funkcje turystyczne, rekreacyjno  zdrowotne, dydaktyczne,

estetyczno  krajobrazowe, a tak e ochronne polegaj ce na dodatnim oddzia ywaniu

na rodowisko przyrodnicze.

Podkre li  nale y, i  otoczenie Gostynina nawi zuje do naturalnej jednostki

doliny Wis y zaliczaj c si  do jednej z wiod cych, przyrodniczych makrostruktur

naturalnych Polski, podstawowej dla utrzymania równowagi rodowiskowej na

znacznym obszarze kraju. Struktura ekologiczna terenów Gostynina wykazuje

koncentrycznie zmniejszaj cy si  stopie  naturalno ci ekosystemów: od pó okr gu

ekosystemów le nych i kowych poprzez mniejszy kr  ekosystemów polnych

i kowych. Od strony zachodniej zewn trzny kr g ekosystemów le no- kowych

praktycznie nie istnieje.

Elementem ami cym opisany wy ej uk ad koncentryczny jest przecinaj ca go

z po udnia na pó noc o  rynny Dybanki i doliny Skrwy z jeziorami. Dolina rzeki

w du ym stopniu utrzyma a swój naturalny charakter i tworzy istotny dla miasta

korytarz ekologiczny, wymagaj cy niwelowania uci liwo ci istniej cych barier

ekologicznych. Wysoka ocena naturalnych, jak i seminaturalnych walorów

http://www.unitel.com.pl


Unitel Consulting Sp. z o.o., 61-568 Pozna , ul. Wierzbi cice 44a,              51
tel. (+48) 61 834 54 80, fax (+48) 61 834 54 81

www.unitel.com.pl

rodowiskowych tych obszarów, znalaz a wyraz w ustanowieniu na terenie miasta

i w jego okolicy zró nicowanych form ochrony krajobrazu ró nej rangi.

• Gostyni sko-W oc awski Park Krajobrazowy

• Le ny Kompleks Promocyjny

• Rezerwat Drzewce

• Rezerwat Osetnica

• Rezerwat Dybanka

 Gostyni sko-W oc awski Park Krajobrazowy

Pomi dzy P ockiem, W oc awkiem i Gostyninem rozci ga si  zielona kraina

stanowi ca cze  Pradoliny Toru sko  Eberswaldzkiej. Ze wzgl du na walory

przyrodnicze i krajobrazowe Pojezierza Gostyni skiego w roku 1979 utworzono na jej

terenie Park Krajobrazowy Gostyni sko  W oc awski. O szczególnej atrakcyjno ci

tego terenu decyduj  wyj tkowe walory krajobrazowe, urozmaicona rze ba terenu

która jest wynikiem zlodowacenia ba tyckiego, które si ga o tu najbardziej na

po udnie oraz liczne jeziora. Park szczyci si  jednymi z pi kniejszych w Polsce

piaszczystymi wzgórzami, wytworzonymi polodowcowo, ozami. Geomorfolodzy

znajduj  tu tak e kemy, moreny czo owe i pola sandrowe.

Zadaniem parku jest nie tylko ochrona tworów przyrody i krajobrazu, ale tak e

funkcja wypoczynkowa i rekreacyjna oraz zapewnienie mieszka com korzystnych

warunków ycia i pracy, przy zachowaniu zasad ochrony przyrody. Park jest

naturaln  os on  dla rezerwatów przyrody, terenem wodochronnym oraz obiektem

bada  naukowych.

Le ny Kompleks Promocyjny

Lasy Nadle nictwa Gostynin wchodz  w sk ad Le nego Kompleksu

Promocyjnego o nazwie Lasy Gostyni sko-W oc awskie. W sk ad LKP wchodz  lasy

nadle nictw: W oc awek, Gostynin i ck. Ogólna powierzchnia LKP wynosi 52178

ha. Celem ustanowienia LKP jest wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy le nej

na ich obszarze i warunków jej bytowania oraz trendów zachodz cych w nich zmian;

trwa e zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej
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gospodarki le nej, prowadzonej na podstawach ekologicznych; integrowanie celów

trwa ej gospodarki le nej i aktywnej ochrony przyrody; promowanie wielofunkcyjnej

i zrównowa onej gospodarki le nej przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze

róde  krajowych i zagranicznych; prowadzenie prac badawczych

i do wiadczalnictwa le nego w celu wyci gni cia wniosków dotycz cych mo liwo ci

i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na ca ym obszarze dzia ania Lasów

Pa stwowych; prowadzenie szkole  S by Le nej i edukacji ekologicznej

spo ecze stwa.

Rezerwat Drzewce

czna powierzchnia rezerwatu wynosi 61,73 ha. Od strony wschodniej

rezerwat graniczy z drog  z Gostynina do Kutna, a przez jego rodek przebiega linia

kolejowa Gostynin-Kutno. Od zachodu graniczy z dolin  rzeki Skrwy Lewej.

Drzewostany rezerwatu w zdecydowanej wi kszo ci s  pochodzenia sztucznego,

jedynie fragmenty na stokach doliny Skrwy Lewej i cz  olszyn w dolinie maj

charakter naturalny. Wi kszo  rezerwatu zajmuj  drzewostany sosnowe ponad 100-

letnie oraz uprawy, m odniki i tyczkowiny. Na terenie rezerwatu wyst puj  stanowiska

gatunków chronionych.

Rezerwat Osetnica

czna powierzchnia rezerwatu wynosi 51,47 ha. Rezerwat po ony jest

w uroczysku Drzewce nad rzek  Osetnic , do której przylega wschodni  kraw dzi .

Drzewostany rezerwatu (praktycznie w ca ci pochodzenia sztucznego) s  efektem

zr bowego sposobu zagospodarowania lasu i wykazuj  struktur  jednowiekow

i jednogatunkow . W wi kszo ci s  to monokultury sosnowe.

Rezerwat Dybanka

czna powierzchnia rezerwatu wynosi 29,08 ha. Jest on klasycznym

przyk adem ozu (forma subglacjalna), znajduj cego si  pod Gostyninem. Obejmuje

on pó nocn  cz  tzw. Ozu Gostyni skiego. Nazwa rezerwatu nawi zuje do

najwy szego fragmentu ozu, jakim jest wzniesienie Dybanka. Oz Gostyni ski le y
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prawie w ca ci w obr bie wysoczyzny lodowcowej, z wyj tkiem skraju pó nocnego

znajduj cego si  w Kotlinie P ockiej. Ci gnie si  od Jeziora Czarnego w kierunku

po udnikowym, wzd  lewego brzegu Skrwy Lewej, na przestrzeni 14 km, osi gaj c

maksymaln  wysoko  121,5 m n.p.m. i wysoko  wzgl dn  34 m.

Zaznaczy  nale y, i  na terenie miasta wyst puj  równie  pomnikowe okazy

drzew mi dzy innymi d bów szypu kowych. Reasumuj c po enie w ród terenów

o wysokiej jako ci potencjale ekologicznym po czonych korytarzami ekologicznymi

pozwalaj cymi na zasilanie ekosystemów miejskich z pobliskich biocentrów stanowi

czynnik szczególnie wyró niaj cy Gostynin spo ród ukszta towanych

zurbanizowanych jednostek osadniczych. Koncentryczny uk ad stref aktywno ci

biologicznej w granicach miasta, z korytarzem Skrwy, rozcinaj cym tereny

zurbanizowane, wyst powanie na terenie miasta i w jego najbli szej okolicy

zró nicowanych form ochrony krajobrazu, wymagaj ce minimalizacji uci liwo ci

przecinaj cych go barier wraz z obiektami konserwatorskiej ochrony przyrody to

cechy bardzo istotne dla dalszego kszta towania funkcji obs ugi rekreacji w mie cie

i turystyki w okolicach.

2.1.3. Podzia  administracyjny

Miasto Gostynin le y na powierzchni 3231 ha, z czego prawie 27 procent

zajmuj  u ytki rolne, 55% lasy, 18,5 % tereny zurbanizowane i nieu ytki. W obszarze

zurbanizowanym miasta obserwuje si  uzupe nianie zabudow  terenów dot d

wolnych. Miasto rozwin o si  po obu stronach doliny rzeki Skrwy pozostawiaj c

przecinaj  je dolin  niezabudowan , rozdzielaj c w ten sposób tereny

zurbanizowane miejskie po danym, zielonym  korytarzem. Zwarta cz  uk adu

miejskiego, rozwini ta wzd  prawego brzegu doliny Skrwy zajmuje obszar

o d ugo ci oko o 4 m i szeroko ci 1-2 km, cz  lewobrze na jest mniejsza,

nawi zuje g ównie do przebiegu szlaków komunikacyjnych, rozci ga si  na obszarze

o d ugo ci 1 km po udnikowo i 1 km z zachodu na wschód.

W ten sposób rysuje si  podzia  na: pó nocn  dzielnic  przemys ow

i technicznych urz dze  obs ugi komunalnej i dzielnic  reprezentacyjno-

mieszkaniowo-us ugow  wzd  prawego brzegu Skrwy. W enklawie Rataje

dominuj  tereny us ugowe oraz mieszkaniowe.
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Zabudowa miasta ma charakter generalnie do  chaotyczny, szczególnie

dotyczy to terenów mieszkalnictwa. Obok obiektów niskich, jednorodzinnych,

otoczonych przydomowymi ogródkami niespodziewanie pojawiaj  si  blokowiska

osiedli wielorodzinnych. Wiele budynków jest w z ym stanie technicznym.

2.2. Sfera gospodarcza

Drug  sfer  poddan  analizie, bardzo wa  w procesie formu owania

wniosków dotycz cych sytuacji spo eczno-gospodarczej Miasta, jest sfera

gospodarcza. Celem przeprowadzonej poni ej analizy jest okre lenie dynamiki

rozwoju miasta i wskazanie tych obszarów, które mog  decydowa  o przysz ej

dynamice rozwoju gospodarczego. Wa nym aspektem b dzie wskazanie

instrumentów i narz dzi  dostarczanych przez Miasto lub inne podmioty, dzia aj ce

na rzecz intensyfikacji  dzia alno ci gospodarczej prowadzonej w mie cie, opieraj cej

si  w szczególno ci na wypracowanych przez wiele lat przewagach

konkurencyjnych, w bran ach kojarzonych z Gostyninem oraz w sektorze nowych

technologii.

2.2.1. Struktura dzia alno ci gospodarczej. Zmiany i trendy

Uwarunkowania historyczne

Niebagatelne znaczenie na obecny stan gospodarczy ka dej formacji

spo ecznej maj  zasz ci historyczne i ewolucja na przestrzeni wieków.

Przedstawiaj c w najwi kszym skrócie rozwój Gostynina to od pocz tku jego

istnienia (1382r.  data nadania praw miejskich oraz lokacja miasta na prawie

che mi skim) cis y zwi zek zarysowuje si  ze szlakami handlowymi i militarnymi

biegn cym przez te ziemie, oraz usytuowanie przez wielu w druj cych kupców

przystani na w le drogowym prowadz cym z Mazowsza na Ma opolsk  oraz

Kujawy i Wielkopolsk ). Niebanalne znaczenie dla rozwoju miasta mia  te  nieodleg y

handlowy szlak wi lany. Warunki wyj tkowo sprzyja y rozwojowi miasta do XV w. 

Ziemia Gostyni ska stanowi a mazowieckie pogranicze z Kujawami oraz z terytorium

czyckim; by a te  militarnym przedpolem P ocka. Nast pne stulecia nie rysuj  si

ju  tak przyja nie dla Gostynina  nast pi  upadek znaczenia wspomnianych

szlaków, toczone wojny wieków XVII i XVIII przysporzy y wielu zniszcze

i d ugotrwa ej marginalizacji. Dopiero w I po owie XIX w. nast pstwem dzia
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inwestycyjnych podnios a si  ranga Gostynina jako miasta industrialnego; przyj ty

kierunek rozwoju kontynuowany by  równie  w latach mi dzywojennych.  Po okresie

wojny i okupacji, upadku handlu, rzemios a i kultury, w mie cie znów zacz  rozwija

si  przemys .  W latach powojennych funkcjonowa o w Gostyninie kilka du ych

zak adów produkcyjnych, ukszta towa y si  funkcje przemys owo-us ugowe.

Rozwojowi budownictwa i powstawaniu nowych osiedli s  nap yw nowych

mieszka ców, dzi ki czemu rozwój nabiera  nowego tempa, s c wszystkim ci

popraw  warunków poziomu ycia.

Stan aktualny

W sytuacji gospodarczej Gostynina nie zauwa a si  zdecydowanego profilu.

W mie cie przewa aj cy udzia  stanowi  mikroprzedsi biorstwa ze znacznym

wskazaniem na firmy jednoosobowe  osoby fizyczne prowadz ce dzia alno

gospodarcz . Wed ug danych statystycznych opublikowanych przez G ówny Urz d

Statystyczny, w dniu 31 grudnia 2003 r. w Gostyninie zarejestrowanych by o ponad

1,8tys podmiotów gospodarki narodowej. Zdecydowan  wi kszo  tych podmiotów

stanowi  jednostki prywatne  96%. Ponad 1,5tys podmiotów stanowi  osoby

fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz . Ponadto zidentyfikowano blisko 70

spó ek prawa handlowego. Taki stan rzeczy odzwierciedla ogólne tendencje

panuj ce w gospodarce, gdzie najbardziej konkurencyjnymi i wytwarzaj cymi

najwi ksz  cz  Produktu Krajowego Brutto podmiotami s  w nie najmniejsze

przedsi biorstwa, które jednocze nie najbardziej elastycznie potrafi  reagowa  na

zmiany zachodz ce na rynku.

Jednym z podstawowych wska ników ilustruj cych stan lokalnej gospodarki

jest poziom aktywno ci gospodarczej liczony jako ilo  zarejestrowanych podmiotów

gospodarczych na 1 tys. mieszka ców. Wyra a on sk onno  danej populacji do

podejmowania dzia alno ci gospodarczej, jak równie  zaufanie do sytuacji na rynku.
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Tabela 1. Wska nik aktywno ci ludno ci w Gostyninie
WSKA NIK  AKTYWNO CI  LUDNO CI  - Stan na dzie  31 XII 2003r
Wyszczególnienie Ludno Podmioty Wska nik

aktywizacji

Gostynin 19 497 1831 93,91

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

Zgodnie z powy sz  tabel  wska nik aktywizacji gospodarczej jest niski  93

podmioty na 1tys mieszka ców. wiadczy to o s abo rozwini tej wiadomo ci

o mo liwo ci poprawy jako ci poziomu ycia od podejmowanych przedsi wzi  na

asny rachunek. Dla tych osób realizowanie przedsi wzi  umo liwiaj cych

osi gni cie okre lonych warto ci w warunkach niepewno ci stanowi wi ksze ryzyko,

barier . Przedsi biorczo  w dobie integracji z UE wymaga systemowego wsparcia.

Szerzenie wiadomo ci szans i zagro  jakie nios  za sob  wyzwania przysz ci

szczególnie zwi zane z funkcjonowaniem na jednolitym rynku europejskim staje si

zasadniczym elementem dla gospodarczej aktywno ci przeci tnego cz owieka.

Przedsi biorczo  jest nieodzownym elementem dokonuj cych si  przemian

i nie nale y rozpatrywa  jej tylko w uj ciu statycznym. Wysoce uzasadnionym jest

zobrazowa  aktywno  biznesow  populacji na przestrzeni pewnego odcinka

czasowego. Szczególnie, je li przyjmie si  ogóln  tendencje wskazuj  na wzrost

zainteresowanie przedsi biorczo ci , gdy  najcenniejsz  warto ci  w XXI w. jest

kapita  ludzki obdarzony cechami przedsi biorczymi oraz poziom wiedzy i etycznych

postaw tych osób. Wa nym wska nikiem jest tzw. indeks PEAI (Present Economic

Activity Index - wska nik aktualnej aktywno ci gospodarczej), obliczany jako

procentowa zmiana ilo ci firm na 1tys. mieszka ców w ostatnich trzech latach. PEAI

powy ej 9% oznacza pomy ln  koniunktur , a powy ej 15% gwa towny rozwój.

Tabela 2. Wska nik aktualnej aktywno ci gospodarczej w Gostyninie
WSKA NIK  AKTUALNEJ  AKTYWNO CI  GOSPODARCZEJ
Wyszczególnienie Przyrost  firm PEAI

Gostynin 47 5,27

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

W powy szym badaniu Gostynin znajduje si  poni ej progu okre laj cego

pomy ln  koniunktur , gdzie wielko  wska nika nie osi ga poziomu 9%.
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Zestawiaj c natomiast wyniki z powy szych dwóch tabel stwierdzi  nale y, e nie ma

prostej korelacji mi dzy poziomem aktywno ci gospodarczej a indeksem PEAI.

Wskazuje to na nast puj  interpretacj : poziom aktywno ci to skumulowany przez

wiele lat dorobek aktywno ci lokalnego sektora gospodarczego, natomiast PEAI

obrazuje aktualn  dynamik . Wnioskowa  wi c mo na na podstawie danych tabeli,

e w Gostyninie, cho  sektor gospodarczy jest niewystarczaj co rozbudowany to

istnieje du y zapas  na stabilny i sukcesywny rozwój. Nale y przy tym wyrazi

nadziej , e starania w adz ukierunkowane na tworzenie warunków sprzyjaj cych

tworzeniu nowych przedsi biorstw lokalizowanych w gminie, spowoduje uzyskanie

wielko  wska nika bli szemu progu, a mo e i wy szego.

Próbuj c okre li  poziom cywilizacyjny danego regionu nale y przyjrze  si

elementom, jakie si  na nie sk adaj . Przyj o si , e wspó tworzy go dost pno

us ug, w sk ad których wchodz  szeroko rozumiane us ugi rynkowe, w tym handel,

jak i publiczne us ugi nierynkowe: edukacj , kultur , podstawow  opiek   zdrowotn ;

powy sze oddzia ywaj  na bran e i kierunki, w których rozwija si  dzia alno

gospodarcza ma ego sektora i nasycenie rynku typowymi rodzajami prowadzonej

dzia alno ci gospodarczej. W zakresie us ug rynkowych wskazuje si  na dost pno

sieci handlowej np.: ilo  punktów sprzeda y detalicznej (PSD) na 1 tys.

mieszka ców; miernikiem dost pno ci us ug nierynkowych stanowi  b

przedszkola i biblioteki. Te ostatnie, to podstawowa i najta sza forma kontaktu

z kultur , w odró nieniu od takich form upowszechniania kultury, jak teatry czy kina,

w korzystaniu których cz sto barier  stanowi  finansowe rodki, pozostaj ce do

dyspozycji ludno ci. Natomiast przedszkola, w odró nieniu od szkó , które

samorz dy zobligowane s  ustawowo do ich utrzymywania, a wi c sie  jest

wsz dzie podobna, s  utrzymywane tam, gdzie w adza lokalna dostrzega w nich

czynnik podnoszenia mobilno ci zawodowej rodziców i przeciwdzia ania bezrobociu.

Nasycenie terenu wymienionymi placówkami przedstawiono w poni szej tabeli.
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Tabela 3. Nasycenie placówkami us ug nierynkowych w Gostyninie

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

Kolumna suma  wskazuj ca dost pno  ogóln  wszystkich poddanych

analizie bran  us ug nie odbiega znacz co od redniej przyjmowanej dla kraju.

Dog bna analiza wykazuje jednak odmienne wnioski z przyczyn wagi, jak

odgrywaj  analizowane elementy ze wskazaniem udzia u PSD, zamazuj c w ten

sposób obraz faktycznej sytuacji. Otó  wp yw ilo ci PSD na ogólny wynik wynosi

ponad 98%. Z tego tytu u baczniejsz  uwag  nale y przyk ada  do dost pno ci

poszczególnych us ug, ani eli kierowa  si  wska nikiem globalnym. Kierowanie si

tak  wytyczn  przy wnioskowaniu, powoduje, e zarówno pod wzgl dem

dost pno ci placówek bibliotecznych, jak równie  przedszkolnych Gostynin nie

wypada najlepiej. Jedna placówka biblioteczna przypadaj ca na 10tys. mieszka ców

i zbli ony wska nik dla placówki przedszkolnej jest stosunkowo niski dla 20-

tysi cznego miasta.

Obszary aktywno ci gospodarczej w Gostyninie

Analizuj c to zagadnienie nale y zwróci  uwag  na geograficzne aspekty

cechuj ce struktur  prowadzonej w Mie cie dzia alno ci gospodarczej. Specyficzn

cech  miasta jest niejednorodny uk ad przestrzenny terenów dzia alno ci

gospodarczej, która w znacznym zakresie prowadzona jest na terenach zabudowy

mieszkaniowej, powoduj c uci liwo  dla mieszka ców. Pewn  popraw

powodowa  b dzie przekwalifikowanie terenów opuszczanych przez Budopol,

zlokalizowanych w bezpo rednim s siedztwie centrum miasta, gdzie moc

ciwych decyzji administracyjnych nadane im zostan  w ciwe funkcje.

Obecnie uk ad przestrzenny gminy podlega restrukturyzacji, przeprowadzanej

z uwzgl dnieniem standardów zagospodarowania przestrzennego ukierunkowanego

na zapewnienie wysokiej jako ci ycia mieszka ców gminy, ochron  interesów

NASYCENIE  TERENU  WG  PLACÓWEK
Wyszcze- Placówki Ksi go- Liczba Placówki Miejsca Ilo suma
 Gólnienie biblioteczne zbiór ludno ci na przedszkolne w PSD

w woluminach 1 placówk przedszkolach
biblioteczn

Gostynin 1,03 53404 9748 1,54 270 161,05 163,62
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publicznych oraz racjonaln  gospodark  finansow  Gminy. Wag  ich bierze si  pod

uwag  przy sporz dzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

programów bran owych, czy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania przestrzennego wydawanych bez planu. Alokacja funkcji

poszczególnych obszarów dokonywana jest obecnie przy planowanym osi gni ciu

mo liwych do osi gni cia z tego tytu u maksymalizacji efektów, na które najwi kszy

wp yw maj :

• Istniej ce ju  zagospodarowanie, w szczególno ci istniej ca struktura

przestrzenna, warto ciowa substancja budowlana, urz dzenie terenu

i wyposa enie go w infrastruktur  techniczn ,

• Po enie wzgl dem uk adu komunikacyjnego,

• Po enie w atrakcyjnym krajobrazie i zdrowym rodowisku,

• Wzajemne, niekonfliktowe po enie funkcji mieszkaniowej i funkcji

dzia alno ci gospodarczej,

• Wzajemne, dope niaj ce si  po enie funkcji mieszkaniowej i us ug,

• Mo liwo ci lokalizacji przedsi wzi  gospodarczych aktywizuj cych

gospodark  gminy, daj cych nowe miejsca pracy i przynosz ce

(w sposób po redni) wi ksze dochody gminie,

• Wykorzystanie zasobów rodowiska przyrodniczego dla celów rekreacji

i wypoczynku mieszka ców gminy i ponadto rodowiska kulturowego

dla celów turystyki (cel gospodarczy).

Wg stanu obecnego tereny gminy s  zagospodarowane w bardzo

ró norodnych formach, przejawiaj cych si  lokalnie ró nymi parametrami

zagospodarowania. Funkcja przemys owa Miasta widoczna jest w jego uk adzie

przestrzennym, w znacznym stopniu reprezentowana przez firmy bran y

wietleniowej (szczególna zas uga firmy Elgo, której profil produkcji obejmuje

asortyment opraw lamp fluoroscencyjnych, wysokopr nych lamp sodowych

i rt ciowych, lamp halogenowych, stateczniki oraz osprz t elektrotechniczny),

elektronicznej, budowlanej, drzewnej czy tworzyw sztucznych oraz bran y

spo ywczej (reprezentowane przez firmy: Hydropol, Budrox, Gospin, Melgos,

France-Gost, Ragost, Instar, Intur.

Natomiast dzia alno  handlowo-us ugowa zdominowa a centraln  cz

Miasta, oraz o rodki na osiedlach, które s  jednocze nie najwi kszymi skupiskami
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ludno ci w Gostyninie. Tereny rozwojowe budownictwa mieszkaniowego stanowi

logiczne uzupe nienie struktury przestrzennej i wp ywaj  na o ywienie do niedawna

zaniedbanej jego cz ci.

2.2.2. Uwarunkowania bud etowe w realizacji przedsi wzi
inwestycyjnych

Pomimo, e program rewitalizacji musi by  finansowany wspólnie przez

inwestorów prywatnych, bud ety publiczne i wk ad rodków strukturalnych Unii

Europejskiej, g ównym inicjatorem i najwa niejszym inwestorem w infrastruktur

lokaln  b dzie Gmina Gostynin. Miasto ze wzgl du na du y potencja  gospodarczy

i du e tradycje w tym  zakresie, dysponuje bud etem, który pozwala na zaspokajanie

bie cych potrzeb mieszka ców, a oprócz tego na realizacj  wielu zada

inwestycyjnych. Na wysoko  dochodów bud etowych miasta, które kszta tuj  si  na

poziomie 25-30mln PLN, najwi kszy wp yw maj  wp ywy z podatku od nieruchomo ci

oraz z udzia u w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Warto

pokaza  potencja  inwestycyjny lokalnego bud etu, który przedstawia si  poprzez

przeliczenie dochodów i wydatków bud etowych na 1 mieszka ca.

Tabela 4. Wielko  bud etu na 1 mieszka ca w ostatnich latach w Gostyninie
WIELKO   BUD ETU  NA  1  MIESZKA CA
Rok Dochody Wydatki

ogó em w tym w asne ogó em w tym inwestycyjne

w z

2001 1274,88 734,38 1336,61 459,77
2002 1224,84 641,01 1139,80 196,10
2003 1273,67 663,57 1234,08 257,03

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

Du e znaczenie dla okre lenia obecnych trendów w rozwoju Miasta ma ocena

tegorocznego bud etu (2005r.) oraz spojrzenie na najbli sze zamierzenia

inwestycyjne wyra one w postaci Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

W 2005 r. dochody bud etu zaplanowano na blisko 29mln PLN natomiast

wydatki bud etowe na 32mln PLN. Dochody w znacznej cz ci uzale nione s  od

wp ywów  z podatku dochodowego osób fizycznych i osób prawnych, które to
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uzale nione s  od sytuacji spo eczno-gospodarczej w uj ciu makroekonomicznym

i funkcjonuj cych w Gostyninie podmiotów.

Drug  znacz  grup  dochodów s  subwencje z bud etu pa stwa. Wa ne w

kontek cie oceniania mo liwo ci rozwojowych jest przeanalizowanie struktury

wydatków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wydatki  inwestycyjne (maj tkowe).

Ze wzgl du na du  liczb  zada  inwestycyjnych realizowanych przez gmin  (która

to liczba z roku na rok si  powi ksza) znacz ca cz  wydatków przekazywana jest

na ich realizacj . Zestawienie najwi kszych kwot wydatków z uwzgl dnieniem

procentowego udzia u cz ci zadania maj tkowego, przedstawia poni sza tabela.

Tabela 5. Zestawienie wa niejszych wydatków w bud ecie Gostynina
ZESTAWIENIE  WA NIEJSZYCH  WYDATKÓW
L.P. kategoria wydatku kwota W tym cz

[mln z ] na inwestycje

1 O wiata i wychowanie 11,16 15,75%
2 Gospodarka mieszkaniowa 1,88 90,87%
3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,32 57,53%
4 Kultura fizyczna i sport 3,28 56,83%
5 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1,05 36,16%

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych UM Gostynin.

W roku 2005 na wydatki inwestycyjne planuje si  przeznaczy  ok. 7,5mln

PLN, co stanowi ok. 23% wydatków bud etu. Jest to wspó czynnik nie odbiegaj cy

od redniej, chocia  przy g bszej analizie okazuje si , i  w wielu obszarach,

szczególnie przy tak wymagaj cej gospodarce komunalnej i ochronie rodowiska,

wiacie i wychowaniu, czy opiece spo ecznej, wydatki  inwestycyjne s  du o

mniejsze od zg aszanych potrzeb. Du a cz  wydatków planowanych w WPI,

przeznaczona zosta a na przywrócenie w ciwych Zamku funkcji, remont szkó  oraz

inwestycje w infrastruktur  wodno- ciekow . Wydatki maj tkowe dystrybuowane

w przyj tych w WPI kierunkach wiadcz  o prorozwojowej polityce miasta. Takie

podej cie ma wyra ne odzwierciedlenie w Wieloletnim Planie  Inwestycyjnym Miasta,

który na przestrzeni najbli szych 3-4 lat zak ada realizacj  wielu inwestycji

polegaj cych na budowie lub modernizacji kanalizacji, modernizacji infrastruktury

sportowej, budowie i modernizacji ulic gminnych, jak równie  budowie oraz

modernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych. W/w zadania nie obejmuj

oczywi cie wszystkich zamierze  inwestycyjnych, wiadcz  o przysz ej wizji
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rozwini tego Miasta, która jednak e b dzie uzale niona od pozyskania

zewn trznych róde  finansowania. Wynika to m.in. z wielko ci nak adów

koniecznych do zrealizowania tych zamierze  inwestycyjnych, których sum

oszacowano na ponad 31mln PLN, co by oby nierealne przy wykorzystaniu jedynie

rodków w asnych Gminy. Niektóre z w/w inwestycji mog  podlega  realizacji przy

wykorzystaniu rodków Unii Europejskiej, przeznaczonych na rewitalizacj  obszarów

Miejskich, jednak warunkiem jest aby znajdowa y si  one na obszarach spe niaj cych

kryteria okre lone w nie dla tych programów.

Mimo ograniczonych zasobów finansowych Miasta, nale y szerzej spojrze  na

mo liwo ci realizacji zada  na terenach rewitalizowanych. Rodzaje beneficjentów,

którzy mog  korzysta  z programów pomocowych Unii Europejskiej (tu na

przyk adzie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR) wiadcz  o tym, i  realizacja zada  w  tym obszarze nie jest uzale niona

tylko i wy cznie od zasobów finansowych pozostaj cych w dyspozycji Samorz du.

Samodzielne podmioty, ca kowicie uniezale nione od funduszy miejskich lub

prowadz ce w asn  gospodark rodkami publicznymi mog  autonomicznie

wyst powa  jako odbiorcy zewn trznych róde  finansowania. Jedynym warunkiem

jest zbie no  planowanych przez te podmioty inwestycji z za eniami Programu

Rewitalizacji oraz za eniami funduszy pomocowych, które du  wag  przywi zuj

do efektów spo eczno-ekonomicznych realizowanych zada . Du e znaczenie

w realizacji zada  na obszarach rewitalizowanych, szczególnie tych  o znaczeniu

spo ecznym, b  mia y, obok jednostek bud etowych, wspólnoty  mieszkaniowe

oraz organizacje pozarz dowe (fundacje, stowarzyszenia).

2.2.3. Problemy zidentyfikowane w obszarze gospodarczym

Wynikiem wy ej przeprowadzonej analizy jest okre lenie tych cech

i czynników sfery gospodarczej Miasta, które mog  mie  najwi ksze

odzwierciedlenie w procesach rewitalizacyjnych. Z tego wzgl du lista problemów nie

dzie obejmowa  wszystkich zidentyfikowanych w badanych obszarach, a jedynie

te, które maj  bezpo redni zwi zek z wdro eniem programu rewitalizacji. W trakcie

analizy dokonanej w rozdziale I zidentyfikowano nast puj ce problemy, których

rozwi zanie b dzie  mo liwe na skutek wdro enia  Programu Rewitalizacji

Obszarów Miejskich.
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• Ograniczone mo liwo ci bud etu Miasta priorytetowymi inwestycjami;

konieczno  wywa enia przekazywanych rodków na realizacj  inwestycji

obejmuj cych obszary miejskie, a zaanga owaniem finansowym w realizacj

wydatków bie cych,

• Trudno ci z pozyskiwaniem takich instytucji, które finansowo anga owa yby

si  w procesy inwestycyjne w mie cie,

• Skoncentrowanie terenów rozwojowych w trzech dzielnicach Miasta,

• Przenikanie si  obszarów aktywizacji gospodarczej oraz terenów

mieszkaniowych i rekreacyjnych

2.3. Sfera spo eczna

2.3.1. Struktura demograficzna

Sytuacja demograficzna na poziomie województwa mazowieckiego

Województwo Mazowieckie obejmuje obszar o powierzchni 35,6tys km2 ,  co

stanowi 11,4% powierzchni kraju  pierwsze miejsce w ród województw kraju. Teren

ten zamieszkuje 5135,7tys osób, wobec czego g sto  zaludnienia kszta tuje si  na

poziomie 144 osoby na 1km2 , co jest wynikiem powy ej redniej dla kraju. Znacz ca

wi kszo  (blisko 65%) zamieszkuje na terenach miast.

Odnotowywany ujemny przyrost naturalny (-0,12%) kompensowany jest z

nawi zk  poprzez dodatnie saldo migracji wewn trznych i zagranicznych na pobyt

sta y (0,27%). Procesy demograficzne obserwowane w województwie mazowieckim

odzwierciedlaj  ogólne przemiany wyst puj ce w Polsce, a tak e stanowi  wyraz

tendencji, jakie notuje si  w zakresie rozwoju ludno ciowego w krajach rozwini tych

gospodarczo. Podobnie jak w wi kszo ci krajów Europy s abn ce tempo przyrostu

ludno ci spowodowane jest malej cym przyrostem naturalnym.

Stolic  Warszaw  zamieszkuje 31,5% ludno ci województwa. Wska nik ten

przewy sza wszystkie inne odnotowywane dla miast  stolic województw:

ma opolskiego  Kraków 28,5%, dolno skiego  Wroc aw 21,5%, czy

wielkopolskiego  Pozna  17,5%.
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Z ponad 5,1mln osób zamieszkuj cych na terenie województwa ponad 48%

stanowi  m czy ni, blisko 52% stanowi  kobiety. O korzystnej sytuacji mo na

mówi  w przypadku skonfrontowania liczby ludno ci w wieku produkcyjnym z liczb

ludno ci nie kwalifikuj  si  w tej grupie. Stosunek ten wynosi 63:37, przy czym

nale y te  wspomnie  o pozytywnym fakcie, jakim jest stosunkowo wi kszy odsetek

ludno ci w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu z ludno ci  w wieku

poprodukcyjnym; odpowiednio 55% i 45%.

Niekorzystna tendencja wynika natomiast z prognozy G ównego Urz du

Statystycznego, dotycz cego struktury ludno ci w grupach ekonomicznych. Na rok

2020 oszacowano, i  stosunek liczby ludno ci w wieku produkcyjnym do liczby

ludno ci w wieku przed- i poprodukcyjnym cznie wyniesie 60:40, natomiast w roku

2030 relacja ta ulegnie dalszemu pogorszeniu, uzyskuj c wynik 58:42. powy sze

znajduje te  potwierdzenie w odsetku ludno ci w wieku nieprodukcyjnym

przypadaj cym na 100 osób w wieku produkcyjnym, który kszta tuje si  w roku 2020

 66, w roku 2030 ju  71.

Sytuacja demograficzna na poziomie powiatu gostyni skiego

Powiat Gostyni ski z siedzib  w Gostyninie obejmuje miasto Gostynin i

cztery gminy: gmina Gostynin, gmina Pacyna, gmina Sanniki, oraz Szczawin

Ko cielny. W sk ad powiatu wchodzi zatem pi  gmin, a po ony jest w zachodniej

cz ci województwa mazowieckiego, granicz c z powiatem p ockim i

sochaczewskim. Na terenie powiatu, zajmuj cego powierzchni  616 km2 mieszka

47,5tys mieszka ców. Jest jednym z mniejszych obszarowo powiatów i nale y do

podregionu (NTS 3) województwa mazowieckiego, na którym obserwuje si

najmniejszy wska nik g sto ci zaludnienia  poni ej 81 osób na 1 km2. Udzia

ludno ci miejskiej w powiecie (tj. Gostynina, jako jedynego miasta w tym powiecie)

wynosi 41,3%. Liczb  mieszka ców poszczególnych jednostek terytorialnych w

powiecie przedstawia poni sza tabela.

Tabela 6. Liczba mieszka ców gmin powiatu gostyni skiego w 2004 roku
l.p. Jednostka terytorialna Liczba ludno ci
1. Gostynin Miasto 19 456
2. Gostynin Gmina 12 058
3. Pacyna 4 016
4. Sanniki 6 617
5. Szczawin Ko cielny 5 346

ród o: Bank Danych Regionalnych, witryna internetowa GUS

http://www.unitel.com.pl


Unitel Consulting Sp. z o.o., 61-568 Pozna , ul. Wierzbi cice 44a,              65
tel. (+48) 61 834 54 80, fax (+48) 61 834 54 81

www.unitel.com.pl

Sytuacja demograficzna w Gostyninie

Miasto-gmina miejska Gostynin le y w zachodniej cz ci województwa

mazowieckiego oraz wchodzi w sk ad powiatu gostyni skiego. Na obszarze Miasta,

zajmuj cego 32 km  zamieszkuje 19 456 osób (Bank Danych Regionalnych, 2004r.).

Próbuj c dog bniej przedstawi  stan spo eczno ci lokalnej pod wzgl dem

ekonomicznym, wyodr bnia si  klasyfikacj , dla której kryterium stanowi zdolno  do

pracy, pojmowanej w statystyce poprzez wiek badanej grupy. Analizuj c zatem

struktur  wiekow  ludno ci Gostynina mo na zaobserwowa , i  ok. 23%

mieszka ców znajduje si  w wieku przedprodukcyjnym. Fakt ten t umaczy  mo na

m.in. zmniejszaj  si  liczb  urodze . Blisko 64% osób stanowi ludno  w wieku

produkcyjnym, natomiast udzia  grupy poprodukcyjnej jest do  niski i oscyluje w

granicach 13%.

Tabela 7. Ludno  Gostynina wg ekonomicznych grup wieku w 2002r.

STRUKTURA  WIEKOWA  LUDNO CI  MIASTA  GOSTYNINA

Grupa wiekowa Osób %

Wiek przedprodukcyjny  (0-17 lat) 4 543 23

Wiek produkcyjny
 18-64 lata m czy ni
 18-59 lat kobiety

12 521 64

Wiek poprodukcyjny
 65 lat i wi cej m czy ni
 60 lat i wi cej kobiety

2 513 13

OGÓ EM 19 577 100,0
ród o: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, US w W-wie, 2003r.

2.3.2. Poziom i struktura bezrobocia

Du ym problemem, wi cym si  z postrzeganiem mieszka ców na ich

poziom ycia jest bezrobocie. Problem ten mo na rozpatrywa  w wielu aspektach i

doszukiwa  si  ró nych jego przyczyn.
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Liczb  zarejestrowanych osób bezrobotnych na koniec 2003 roku w Polsce, w

województwie mazowieckim, powiecie gostyni skim oraz w gminie miejskiej Gostynin

zobrazowano w poni szej tabeli.

Tabela 8. Bezrobotni zarejestrowani na koniec 2003r.
BEZROBOTNI  ZAREJESTROWANI  NA  KONIEC  ROKU  2003

W Polsce W województwie

mazowieckim

W powiecie

gostyni skim

W gminie miejskiej

Gostynin

3.175,7 tys. 363,6 tys. 6,2 tys. 2,5 tys.

ród o: Bank Danych Regionalnych, witryna internetowa GUS

Uzupe nienie powy szych danych stanowi tabela uwzgl dniaj ca stan i

struktur  bezrobotnych odnotowywany dla miasta Gostynina z wyodr bnieniem

podzia u wg poziomu wykszta cenia.

Tabela 9. Stan i struktura bezrobocia w Gostyninie wg poziomu wykszta cenia w 2002r.
STAN  I  STRUKTURA  BEZROBOCIA  MIASTA  GOSTYNIN  WG  POZIOMU  WYKSZTA CENIA

wyszczególnienie Ogó em udzia czy ni kobiety

Ogó em 2 430 100% 1 201 1 229
Poziom
wykszta cenia

Wy sze 88 3,6% 36 52
Policealne i
rednie

991 40,8% 392 599

Zasadnicze
zawodowe

849 34,9% 512 337

Podstawowe
uko czone,
nieuko czone i
bez
wykszta cenia
szkolnego

502 20,7% 261 241

ród o: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, US w W-wie, 2003r.

Analiza stanu bezrobocia w mie cie Gostynin dostarcza nam pogl du, i

najwi ksz  grup  bezrobotnych stanowi  osoby z wykszta ceniem policealnym i

rednim  40,8% zarejestrowanych bezrobotnych. Wska nik ten przewy sza o blisko

6% odsetek bezrobotnych ko cz cych nauk  na poziomie zasadniczych szkó

zawodowych. Ponadto 20,7% bezrobotnych posiada wykszta cenie podstawowe,
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natomiast osoby z wy szym wykszta ceniem stanowi  jedynie 3,6% ogó u

bezrobotnych w Gostyninie.

Pogarszaj ca si  sytuacja na rynku pracy znalaz a swoje odzwierciedlenie we

wzro cie liczby osób nale cych do grupy tak zwanego szczególnego ryzyka ,

zagro onych wykluczeniem spo ecznym. S  to osoby d ugotrwale bezrobotne, dla

których jedynym ród em dochodów przez d ugi okres s wiadczenia pomocy

spo ecznej. Osoby te w wi kszym stopniu ni  inne grupy s  nara one na ró nego

rodzaju patologie spo eczne  alkoholizm, narkomania i przest pczo .

Tabela 10. Bezrobotni wed ug okresu poszukiwania pracy w 2002r.
BEZROBOTNI  WED UG  OKRESU  POSZUKIWANIA  PRACY

Wg okresu poszukiwania pracywyszczególnienie Ogó em
Do 3 m-cy

cznie
4-12 13 m-cy i

wi cej
nieustalony

Ogó em 2 430 219 913 1 281 17
czy ni 1 201 126 505 561 9

kobiety 1 229 93 408 720 8

ród o: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, US w W-wie, 2003r.

Poziom zatrudnienia w Gostyninie wg sektorów przedstawia poni sza tabela.

Tabela 11. Stan i struktura pracuj cych w Gostyninie wg sektorów w 2002r.
STAN  I  STRUKTURA  PRACUJ CYCH  W  MIE CIE  GOSTYNIN  WG  SEKTORÓW  W  2003R.
wyszczególnienie Ogó em Udzia czy ni kobiety

Ogó em 5 328 100% 2 830 2 498
SEKTOR

Rolniczy 29 0,5% 19 10
Przemys owy 2 477 46,5% 1 626 851
Us ugowy razem 2 822 53,0% 1 185 1 637

Us ugowy us ugi
rynkowe

1 195 22,5% 661 534

Us ugowy – us ugi
nierynkowe

1 627 30,5% 524 1 103

ród o: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, US w W-wie, 2003r.

ównymi problemami, jakim b dzie musia a sprosta  w adza samorz dowa w

obr bie dzia  koncentruj cych si  w obszarze spo ecznym b dzie:

• zapobie enie wyst powaniu d ugotrwa ego bezrobocia (obecnie 52,7%

bezrobotnych pozostaje bez pracy d ej ni  13 miesi cy),
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• przeciwdzia anie rosn cemu bezrobociu w ród absolwentów, szczególnie

szkó rednich, których na dzie  dzisiejszy jest ponad 40%.

2.3.3. Grupy spo eczne wymagaj ce wsparcia

Wyodr bnia si  kilka grup spo ecznych wymagaj cych wsparcia w Gostyninie:

Bezrobotni  s  to g ównie ludzie z wykszta ceniem rednim zawodowym lub

zasadniczym zawodowym. W tej grupie osób najbardziej zagro one spo ecznie s

kobiety, nie posiadaj ce adnego wykszta cenia. Niezmiernie istotne jest

podnoszenie kwalifikacji zawodowych tych osób lub przekwalifikowanie ich stosownie

do potrzeb rynku pracy. Istnieje jednak ogromna bariera mentalna.

Udzielenia dla tych osób wsparcia upatruje si  w instytucjach pokroju,

odpowiadaj cym Zak adom Aktywno ci Zawodowej.

Osoby uzale nione - g ównie dzieci i m odzie . W grupie tej  mo na tak e

wyró ni  osoby bezrobotne, które nie s  w stanie samodzielnie przezwyci

trudnych sytuacji yciowych, znale  zatrudnienia b  usamodzielni  si .

Dzieci i m odzie  ze rodowisk dysfunkcyjnych - s  to osoby z rodzin,

których rodzice posiadaj  zarówno wysoki jak i niski status spo eczny. Problemy

w tej grupie zwi zane s  patologi  rodzinna, przemoc  czy alkoholizmem rodziców.

Rezultatem tego typu problemów s  bardzo cz sto trudno ci z nawi zywaniem

prawid owych stosunków spo ecznych, a tak e brak odpowiedzialno ci za w asne

czyny. Dlatego wa ne jest skierowanie na te osoby programów spo ecznych

zwi zanych z wychowaniem.

Osoby niepe nosprawne - w tej grupie spo ecznej wyró niamy grup  dzieci

oraz  doros ych z zaburzeniami psychicznymi. Niezmiernie wa ne jest aby osobom

niepe nosprawnym zapewni  normalne funkcjonowanie w spo ecze stwie. Powinny

one uczestniczy   w yciu spo ecznym i rozwija  swoje umiej tno ci w takim stopniu

eby zapobiec rozwini ciu si  w tych osobach poczucia odrzucenia spo ecznego.

Dzieciom nale y umo liwia  jak najcz stszy kontakt z pe nosprawnymi rówie nikami,

co przyczynia si  do ich obopólnego zrozumienia, akceptacji i rozwijania

prawid owych postaw spo ecznych. Niepe nosprawnym doros ym nale y stworzy

podobne mo liwo ci aby nie uczu y si  odizolowane i mog y  normalnie.

Osoby starsze - dotkni te ro nymi chorobami, cz sto przewlek ymi oraz

osamotnieniem. Osoby te wymagaj  opieki medycznej oraz pomocy psychologicznej.
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Istnieje potrzeba posiadania wyspecjalizowanej dochodz cej kadry, która w sposób

profesjonalny udziela pomocy. Pomoc ta nie powinna si  tylko ogranicza  do us ug

medycznych, ale równie  powinna spe nia  funkcje doradcze i towarzyskie.
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3. Powi zanie idei rewitalizacji z dokumentami
planistycznymi na poziomie Miasta
Gostynina i Regionu

Cele d ugookresowe

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego  oraz Regionalnego Programu

Wojewódzkiego  zosta y okre lone uchwa  Sejmiku Województwa Mazowieckiego
nr 50/34/2000 i przyj te w dniu 25 wrze nia 2000 r.

Strategia wymienia jako naczelne cele d ugookresowe, krótkookresowe,

a w ród nich priorytety. Do naczelnych celów d ugookresowych wpisuj cych si
w problematyk  rewitalizacji zaliczy  mo na nast puj ce cele:

Przeciwdzia anie nadmiernym, spo ecznie nieakceptowanym dysproporcjom

w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach ycia ludno ci w województwie

Przyj cie powy szego celu wi e si  z misj Strategii rozwoju regionalnego

województwa mazowieckiego , wynikaj  z jego specyfiki, polegaj cej na
wyst powaniu tutaj g bokich, pod pewnymi wzgl dami najg bszych w kraju, ró nic
w poziomie rozwoju gospodarki oraz warunkach i jako ci ycia ludno ci. S siaduj

ze sob  na Mazowszu: warszawski obszar metropolitalny - najbogatszy i najwy ej
rozwini ty
w Polsce oraz rozleg e tereny wiejskie - nale ce do najbiedniejszych, gdzie niekiedy

daje si  zaobserwowa  symptomy zagro enia zapó nieniami cywilizacyjnymi.

Spo ecznie niepokoj cym zjawiskiem - zaobserwowanym w okresie 10 lat

transformacji - by o pog bienie si  tych dysproporcji, przy czym ponadprzeci tnie
wysokiemu wzrostowi poziomu ycia nielicznych grup spo ecznych towarzyszy o
obni enie poziomu zaspokojenia potrzeb znacznie liczniejszych grup ludno ci

niezamo nej. Beneficjenci procesów transformacji i wprowadzania mechanizmów
gospodarki rynkowej - bogate grupy i obszary - stanowi  dla regionu szans  na
pomna anie uzyskanych korzy ci z udzia em stopniowo, coraz szerszych grup

http://www.unitel.com.pl


Unitel Consulting Sp. z o.o., 61-568 Pozna , ul. Wierzbi cice 44a,              71
tel. (+48) 61 834 54 80, fax (+48) 61 834 54 81

www.unitel.com.pl

spo ecznych i wi kszych obszarów (tzw. efekt powolnego rozprzestrzeniania si

dobrobytu). Wyra nie zarysowuj ce si  natomiast obszary ubóstwa, nie dysponuj c
asnymi dostatecznie silnymi czynnikami rozwojowymi, b  wymaga y wsparcia

zewn trznego. Przyj ty w strategii cel przeciwdzia ania dysproporcjom na Mazowszu

y m.in. likwidacji zagro enia wyst pieniem zjawiska trwa ego ubóstwa du ych
grup spo ecznych i wi kszych obszarów.

Dalsze zaostrzanie si  dysproporcji wewn trzregionalnych w wyniku obni ania

poziomu rozwoju gospodarczego oraz pogarszania jako ci i warunków ycia ludno ci
na obszarach s abo rozwini tych mog oby prowadzi  do trwa ego regresu wiejskich
terenów Mazowsza i ma ych miast pozostaj cych poza zasi giem bezpo redniego

oddzia ywania aglomeracji warszawskiej i o rodków subregionalnych  mowa tutaj
o Gostyninie.

Rewitalizacja jako kompleksowy proces wpisuje si  równie  w cel

ugookresowy 1.5,  czyli Ukszta towanie to samo ci kulturowej regionu. Cel ten

dotyka ogromnie z onej materii psychospo ecznej, w której zmiany nast puj

w bardzo wolnym tempie. Z tej przyczyny w perspektywie kilkunastu lat, mo e si

okaza  wa ne, chocia by pewne zbli enie do tego celu, który traktowany jest

w strategii rozwoju jako wyzwanie stoj ce przed mieszka cami województwa

mazowieckiego.

Wk ad w realizacj  tego celu mog  wnie  wszystkie spo eczno ci lokalne

Mazowsza i wszyscy mieszka cy, wszystkie struktury administracyjne - regionalne
i lokalne. Konflikty bie ce i zadawnione powinna zast pi  wspó praca ze
wiadomo ci , e we wspólnym dzia aniu mo na osi gn  wi cej . Warto pami ta

 i w tym wypadku, e wa  cz ci  Mazowsza jest Warszawa wnosz ca do
spu cizny historycznej bogate i zró nicowane dziedzictwo narodowe, w którym
odzwierciedlaj  si  równie  dzieje i kultura Mazowsza.

Ponadto procesy rewitalizacyjne mog  bezsprzecznie wp ywa  na nowy ad
przestrzenny. Strategia województwa mazowieckiego formu uje go jako: Bardziej
efektywne wykorzystanie przestrzeni.

ad przestrzenny to harmonijnie skomponowany krajobraz jednocz cy d enia
do utrzymania rodzimego genius loci , w ciwego dla miejsca dobrania proporcji

tworzywa krajobrazowego (zbudowanego do naturalnego) oraz kierowanie si
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kanonami pi kna w przekszta caniu zagospodarowania, zarówno w skali

pojedynczych przedsi wzi , jak i przy kszta towaniu wi kszych kompleksów
krajobrazowych.

ad przestrzenny w uj ciu strategicznym osi gn  mo na poprzez zespó

dzia  ukierunkowanych na przekszta cenia ograniczaj ce powstawanie pól
konfliktów, wynikaj cych ze zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz
dzia ania na rzecz ochrony i kszta towania krajobrazu harmonijnie skomponowanego

i utrzymuj cego to samo  kulturow  i rodowiskow . ad przestrzenny nale y
rozpatrywa  systemowo w powi zaniu z adem ekologicznym, spo ecznym
i ekonomicznym, którego perspektywicznym celem jest poprawa warunków ycia

mieszka ców i zachowanie warto ci rodowiska, a zw aszcza kulturowego
i przyrodniczego, dla przysz ych pokole . Osi gni cie adu przestrzennego stanowi
zatem podstaw  do osi gni cia zrównowa onego rozwoju.

Obecne struktury przestrzenne województwa mazowieckiego wykszta cone
zosta y cz sto na drodze spontanicznego rozwoju. Najwi ksze zagro enia dla adu

przestrzennego wyst puj  na obszarze metropolitalnym, a w nieco mniejszym
wymiarze dotycz  pozosta ych terenów Mazowsza.

ówne konflikty w osi gni ciu adu przestrzennego nosz  cechy:

- funkcjonalno-gospodarcze - wynikaj ce z równoczesnego wyst powania
czynników koncentruj cych i dekoncentruj cych, prowadz cych cznie do
zachwiania równowagi w zagospodarowaniu,

- spo eczno-kulturowe - wynikaj ce ze sprzecznych d  w zakresie
wykorzystania przestrzeni (terenoch onno  ekstensywnych form
zagospodarowania, wynikaj ca z dzisiejszych preferencji spo ecznych, wzgl dem

nieskwantyfikowanych, ale spodziewanych, wysokich kosztów utrzymania tych
form przez przysz e pokolenia),

- przyrodniczo-ekologiczne - wynikaj ce z utrzymuj cej si  kolizji potrzeb rozwoju

gospodarczego wzgl dem konieczno ci ochrony warto ci rodowiska
przyrodniczego (nieproporcjonalna eksploatacja rodowiska).

Cele redniookresowe i operacyjne
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Zasadnicze wyznaczniki kierunków rozwoju województwa mazowieckiego

stanowi  cele redniookresowe i operacyjne, który przyj to na okres do 2020 roku,
natomiast ka dy ze wskazanych poni ej celów redniookresowych i operacyjnych
okre la w horyzoncie roku 2006 realizacj  jednego lub kilku celów d ugookresowych.

Rewitalizacja miasta Gostynina wpisuje si  w trzy cele redniookresowe.

Cel 2.1 Wzmocnienie mechanizmów dyfuzji procesów rozwojowych z aglomeracji

warszawskiej na otoczenie regionalne, co nast pi w wyniku:

a) okre lenie obszarów aktywno ci gospodarczej w kluczowych dla rozwoju

Mazowsza sektorach  rozpoznanie regionalnych uwarunkowa  i okre lenie
kierunków polityki zagospodarowania przestrzennego województwa, ze
szczególnym uwzgl dnieniem delimitacji obszarów predystynowanych do

rozwijania sektorowej aktywno ci gospodarczej;
b) modernizacji i rozbudowy sieci dróg w województwie oraz budowy przepraw

mostowych przez Wis  (Warszawa, P ock, Solec nad Wis , Maciejowice);

c) modernizacji i rozbudowy regionalnego systemu transportu publicznego 
wspomaganie restrukturyzacji g ównych przewo ników (PPKS i PKP) oraz
wykorzystanie przewo ników prywatnych, tak aby osi gn  radykaln  popraw

regionalnego transportu kolejowego i autobusowego (poprawa cz stotliwo ci
i punktualno ci kursowania rodków transportu publicznego, podniesienie
bezpiecze stwa i estetyki podró owania);

d) poprawy wyposa enia w infrastruktur  techniczn  strefy zewn trznej
aglomeracji warszawskiej - zbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze
i mieszkaniowe (zw aszcza doprowadzenie mediów);

e) wspieranie rozwoju dawnych miast wojewódzkich oraz o rodków
ponadlokalnych;

f) podniesienia poziomu wykszta cenia i kwalifikacji na obszarze

pozametropolitalnym - (b dzie s a temu realizacja zada  opisanych w pkt.
2.2., zw aszcza wzmocnienie materialne systemu o wiaty w regionie,
upowszechnienie internetu oraz podniesienie poziomu znajomo ci j zyków

obcych);
g) atwienia inwestowania w regionie, ze szczególnym uwzgl dnieniem obszarów

poza aglomeracj  warszawsk  - usprawnienie procedur decyzyjnych w zakresie
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planowania przestrzennego i prawa budowlanego, przygotowanie

i rozpowszechnianie ofert lokalizacyjnych, informacja o ofertach inwestycyjnych;
h) poprawy bezpiecze stwa publicznego na terenie ca ego województwa.

Cel 2.4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych s ca
likwidacji zapó nie  cywilizacyjnych i poprawie dochodów i warunków ycia ludno ci,
co osi gane b dzie poprzez:

a) aktywizacj  rozwoju ma ych miast jako lokalnych o rodków us ug publicznych -
wspieranie i podtrzymywanie funkcji lokalnych us ug publicznych (o wiata,

szkolnictwo wy sze, ochrona zdrowia, kultura) i transferu technologii,
wykorzystanie walorów turystycznych tych o rodków;

b) wspieranie rozwoju lokalnego przetwórstwa rolno-spo ywczego - doradztwo

techniczno-technologiczne, promocja lokalnych znaków towarowych,
organizacja kontaktów producentów ywno ci z odbiorcami towarów;

c) podniesienie poziomu wykszta cenia i ochrony zdrowia na obszarach wiejskich

 wzmocnienie instytucji o wiatowych, zmiana profilu kszta cenia, poprawa
dost pno ci do o wiaty; zapewnienie powszechnej dost pno ci mieszka ców
do podstawowej opieki lekarskiej, zak adów opieku czo-leczniczych;

d) restrukturyzacja rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich 
remonty i budowa dróg o znaczeniu lokalnym, gazyfikacja, reelektryfikacja,
rozbudowa sieci telefonicznej, rozbudowa sieci wodoci gowej,

a w szczególno ci kanalizacyjnej i oczyszczalni cieków, modernizacja
i rozbudowa urz dze  melioracyjnych;

e) realizacja programu czynszowego budownictwa komunalnego  dost pno

mieszka  komunalnych na wynajem umo liwi po dan   migracj  ludno ci
w poszukiwaniu pracy i przekszta cenia strukturalne zdegradowanych
i zaniedbanych obszarów rolnych i wiejskich; realizacja takiego programu

dzie sprzyja a zwi kszeniu zatrudniania w us ugach budowlanych oraz przy
produkcji materia ów budowlanych i elementów wyposa enia mieszka ;

f) stymulowanie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy poprzez wspieranie

ma ych i rednich przedsi biorstw - w obs udze rolnictwa, obs udze ruchu
turystycznego i agroturystyce, konserwacji przyrody, utrzymywaniu
infrastruktury technicznej itp.; w u atwianiu dost pu do kredytów, informacji,
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technologii, informowanie o potencjalnych partnerach, wspieranie lokalnych

inkubatorów przedsi biorczo ci;
g) przebudow  i modernizacj  struktur sektora rolnego - komasacje i wymiana

gruntów, koncentracja gruntów i produkcji w wysokotowarowych

gospodarstwach rozwojowych, wspieranie dzier awy gruntów, tworzenie grup
producenckich, organizacja rynku rolnego, wspieranie o rodków doradztwa
i post pu rolniczego;

h) tworzenie o rodków u atwiaj cych ubieganie si  i absorpcj  krajowych oraz
zagranicznych rodków pomocowych;

i) ekologizacj  rolnictwa oraz wprowadzanie zasad rozwoju ekologicznie

zrównowa onego - stymulowanie produkcji ywno ci zgodnie z zasadami
ekologii, rozwijanie profesjonalnych us ug doradczych w zakresie
wspó czesnych technologii przyjaznych rodowisku, rolnictwa zintegrowanego,

a na obszarach chronionych  ekologicznego;
j) rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowych  poprzez wykorzystanie walorów

przyrodniczo-krajobrazowych i historyczno-kulturowych (m.in. wyznaczanie

szlaków turystycznych i edukacyjnych, cie ek rowerowych).

Cel  2.5. Przeciwdzia anie degradacji i rewaloryzacja rodowiska przyrodniczego

W realizacji tego celu dzia ania obejmowa  musz  zarówno sfer  przyrodnicz

sensu stricto, jak i pozosta e obszary dzia alno ci spo eczno-gospodarczej.
Do najwa niejszych nale :

a) utworzenie regionalnego systemu obszarów chronionych, zgodnego ze
standardami europejskimi - w czenie do systemu obszarów chronionych
wszystkich ostoi EMERALD/NATURA 2000, wzmocnienie ochrony unikatowych

dolin rzecznych i ich otoczenia, utrzymanie i wzmocnienie regionalnych
i ponadregionalnych powi za  przyrodniczych (poprzez tworzenie korytarzy
ekologicznych);

b) zwi kszenie lesisto ci regionu i ochrona lasów - wspieranie dzia  na rzecz
zalesienia gruntów marginalnych dla rolnictwa, a zw aszcza podnoszenie
spójno ci rozcz onkowanych terenów puszcza skich, dolesienia w strefach

zasilania wód podziemnych, kszta towanie le nych korytarzy ekologicznych,
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a tak e przeciwdzia anie za miecaniu lasów i ochrona gin cych lasów

gowych;
c) zmniejszenie zanieczyszczenia rodowiska  wdro enie systemu pe nego

monitoringu zanieczyszcze  wód  realizacja ca ego kompleksu inwestycji

zwi zanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem cieków oraz uzdatnianiem
wody pitnej  odchodzenie od koncepcji urz dzania wysypisk gminnych na
rzecz ponadgminnych zak adów utylizacji odpadów, likwidacja wysypisk

zorganizowanych niespe niaj cych norm sanitarnych (zw aszcza w dolinach
rzecznych) oraz mogilników i dzikich wysypisk, budowa ró nego typu
nowoczesnych oczyszczalni cieków oraz sieci kanalizacyjnych

z pod czeniem do oczyszczalni oraz  upowszechnienie sanitacji zagrody
wiejskiej, ochrona stref zasilania zbiorników wód podziemnych,;

Priorytety

Przy wyborze priorytetów kierowano si  konieczno ci  realizacji strategii rozwoju

województwa mazowieckiego okre lonej jako: d enie do uzyskania odczuwalnej

spo ecznie poprawy jako ci ycia mieszka ców Mazowsza, z której wynika potrzeba

zapewnienia: pracy, mieszkania, o wiaty oraz bezpiecze stwa. W procesie

rewitalizacji czyli odnowy wybrano priorytety, które bezpo rednio koresponduj

z za eniami LPROM Gostynina.

• CZYNSZOWE BUDOWNICTWO KOMUNALNE:

- uruchomienie programu czynszowego budownictwa komunalnego;
- realizacja programu czynszowego budownictwa komunalnego  realizacja

tego programu umo liwi lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
spo ecze stwa województwa, zwi kszy zatrudnienie w us ugach
budowlanych, przy produkcji materia ów budowlanych i elementów

wyposa enia oraz pobudzi rozwój gospodarki; z drugiej strony dost pno
mieszka  umo liwi migracj  za prac , a tym samym b dzie wp ywa  na
zmniejszenie bezrobocia i na efektywniejsz  obs ug  rynku pracy.

• BEZPIECZE STWO:
- poprawa bezpiecze stwa publicznego na terenie ca ego województwa;
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- wspó praca samorz dów lokalnych oraz stra y miejskiej z policj .

• ROZWÓJ OBSZARÓW POZAMETROPOLITALNYCH:
- aktywizacja rozwoju ma ych miast jako lokalnych o rodków us ug

publicznych;
- rozwój infrastruktury technicznej na obszarach pozametropolitalnych;
- przebudowa i modernizacja struktur sektora rolnego.

Rozwój obszarów pozametropolitalnych wzmocni spójno  spo eczn ,
gospodarcz  i przestrzenn  województwa oraz b dzie przeciwdzia  narastaniu

nierówno ci wewn trzregionalnych.
Podkre li  trzeba i  wa nym uwarunkowaniem realizacyjnym strategii s

mo liwo ci skorzystania przez województwo mazowieckie ze rodków pomocowych

oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

3.1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
na lata 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

(ZPORR) jest g ównym dokumentem programowym planowania redniookresowego,

wynikaj cego z okresu bud etowania Unii Europejskiej, planowania procesu

wdra ania funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym. Przy wykorzystaniu

tego narz dzia, jednego z wielu umo liwiaj cych wdra anie  funduszy strukturalnych

w Polsce, istnieje realna szansa na efektywne wykorzystanie w woj. mazowieckim

prawie 300mln euro w latach 2004-2006 (z mo liwo ci   wydatkowania rodków

zgodnie z zasad  n+2 do roku 2008). ZPORR po wielomiesi cznych ustaleniach

i negocjacjach ze s bami Komisji Europejskiej zosta  przyj ty przez Rad  Ministrów

w dn. 16 marca 2004 r. i od tego momentu sta  si  obowi zuj cym

w Polsce aktem prawnym.

ZPORR zak ada realizacj   wielu celów zbie nych z zakresem interwencji

okre lonych w Rozporz dzeniu Komisji Europejskiej nr 1783/1999.  G ówne cele

ZPORR zidentyfikowano w nast puj cy sposób:

• tworzenie warunków wzrostu konkurencyjno ci regionów;
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• przeciwdzia anie marginalizacji niektórych obszarów;

• sprzyjanie d ugotrwa emu rozwojowi gospodarczemu;

• sprzyjanie spójno ci ekonomicznej, spo ecznej i terytorialnej.

 W ramach ZPORR przewidziano do realizacji nast puj ce Priorytety i Dzia ania:

Tabela 12. Podzia rodków UE dla woj. Mazowieckiego wg ZPORR na lata 2004-2006

Nazwa priorytetu Warto  (euro)

PRIORYTET 1 - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY S CEJ WZMACNIANIU
KONKURENCYJNO CI REGIONÓW
(w tym )

172 163 643

dzia anie 1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk adu
transportowego

84 745 980

dzia anie 2. Infrastruktura ochrony rodowiska 32 193 450

dzia anie 3. Regionalna infrastruktura spo eczna 25 407 476

dzia anie 4. Rozwój turystyki i kultury 21 786 909

dzia anie 5. Infrastruktura spo ecze stwa informacyjnego 8 029 828

PRIORYTET 2. WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW
LUDZKICH W REGIONACH
( w tym)

48 056 885

dzia anie 1. Rozwój umiej tno ci powi zany z potrzebami
regionalnego rynku pracy w regionie

10 637 543

dzia anie 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne

13 217 879

dzia anie 3. Reorientacja zawodowa osób odchodz cych z
rolnictwa

6 376 575

dzia anie 4. Reorientacja zawodowa osób zagro onych
procesami restrukturyzacyjnymi

8 032 080

dzia anie 5. Promocja przedsi biorczo ci 4 956 677

dzia anie 6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 4 836 131

PRIORYTET 3.   ROZWÓJ LOKALNY
(w tym)

79 619 417

dzia anie 1. Obszary wiejskie 41 935 598

dzia anie 2. Obszary podlegaj ce restrukturyzacji 11 648 222

dzia anie 3. Zdegradowane obszary miejskie, po- 8 679 537
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przemys owe i po-wojskowe

dzia anie 4. Mikroprzedsi biorstwa 6 135 320

dzia anie 5. Lokalna infrastruktura spo eczna 11 220 740

RAZEM 299 839 945

W kontek cie mo liwo ci realizacji przedsi wzi   inwestycyjnych  z  zakresu

rewitalizacji obszarów miejskich, szczególnie wa nym wydaje si   dzia anie  3.3.

Zdegradowane obszary miejskie, po-przemys owe i po-wojskowe.  wyodr bnione

w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny. W ramach Dzia ania przewidziane do

realizacji s  projekty, które przyczyniaj   si  do zapewniania  dobra  publicznego lub

poprawy jako ci  istniej cego  dobra  publicznego (z wyj tkiem projektów

zawieraj cych pomoc publiczn ). Dzia anie to podzielone zosta o na dwa

uzupe niaj ce si   poddzia ania, obejmuj ce swoim oddzia ywaniem dwa ró nego

typu obszary wsparcia:

Ø 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich
Ø 3.3.2. Rewitalizacja obszarów po-przemys owych i po-wojskowych.

Uszczegó owienie zasad wdra ania Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (Priorytet I i III) oraz Europejskiego Funduszu  Spo ecznego (Priorytet

II)  okre lono w Uzupe nieniu ZPORR.

Projekty infrastrukturalne, dotycz ce  rewitalizacji  obszarów  miejskich  oraz

terenów  poprzemys owych i po-wojskowych, b  wdra ane w powi zaniu

z projektami z zakresu  o ywienia gospodarczego oraz  rozwi zywania problemów

spo ecznych i u atwienia przedsi biorstwom warunków prowadzenia dzia alno ci

gospodarczej poprzez dostarczenie im dogodniejszych warunków, uzupe niaj c  tym

samym  dzia ania podejmowane w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Regionalnych Zasobów Ludzkich oraz SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

i SPO Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, lata 2004- 2006, a tak e Inicjatywy

Wspólnotowej EQUAL.

Wdra anie  projektów  rewitalizacji  miast  i  dzielnic  miast,  w  ramach  tego

dzia ania, wp ynie równie  na stworzenie potencja u dla przysz ej realizacji w Polsce

Inicjatywy Wspólnotowej URBAN. Warunkiem skorzystania przez potencjalnych

beneficjentów z dost pnych od pocz tku 2004 roku  rodków przeznaczonych na
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ww. rodzaje dzia , jest przygotowanie przez w ciw  terytorialnie

i kompetencyjnie  jednostk  samorz du terytorialnego Lokalnego Programu

Rewitalizacji Obszarów Miejskich (dla  poddzia ania 3.3.1.) lub/i Lokalnego Programu

Rewitalizacji Obszarów Po-przemys owych i Po-wojskowych (odpowiednio dla

poddzia ania 3.3.2).

3.2. Zasady korzystania ze rodków EFRR w ramach dzia ania
3.3.1. ZPORR

Cele wymieniane w Podstawach Wsparcia Wspólnoty oraz interwencje

okre lone w ZPORR wykazuj  potrzeb  stworzenia kompleksowego podej cia  do

kwestii  trwa ej peryferyzacji obszarów  i  marginalizacji  du ych  grup  mieszka ców

zdegradowanych spo ecznie i ekonomicznie miast i dzielnic miast oraz

zdegradowanych obszarów po-przemys owych i  po-wojskowych  poprzez  dzia ania

inspiruj ce rozwój nowych funkcji obszarów problemowych oraz przywrócenie

terenom zdegradowanym utraconych funkcji spo eczno-gospodarczych.

Rewaloryzacja urbanistyczna b dzie polega  na wsparciu kompleksowych

dzia  technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej

oraz rewaloryzacja  zabudowy, poprawa funkcjonalno ci ruchu ko owego i ruchu

pieszego, zwi kszenie funkcjonalno ci i estetyki przestrzeni publicznych, w tym

renowacja obiektów o warto ci architektonicznej i znaczeniu historycznym

znajduj cych si  na terenach rewitalizowanych.

W ramach  poddzia ania 3.3.1. wspierane b  projekty, które b  wynika y

ze zintegrowanych  programów  rewitalizacji  spo eczno-gospodarczej,  przestrzennej

i funkcjonalnej zdegradowanych: dzielnic mieszkaniowych, zespo ów

mieszkaniowych w miastach, (szczególnie na obszarach zagro onych lub

dotkni tych  zjawiskami  patologii spo ecznej) w celu:

• tworzenia w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych

i infrastrukturalnych dla rozwoju ma ej i redniej przedsi biorczo ci,

dzia alno ci kulturalnej i edukacyjnej, w tym maj cych za zadanie podniesienie

kwalifikacji mieszka ców ww. terenów zagro onych wykluczeniem
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spo ecznym.  Priorytetowo b  traktowane projekty maj ce znaczenie dla

rozwoju gospodarczego,

• porz dkowania starej tkanki  urbanistycznej poprzez odpowiednie

zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

• renowacji zabudowy budynków, w tym obiektów infrastruktury spo ecznej,

• renowacji budynków o warto ci architektonicznej i znaczeniu historycznym

znajduj cych si  na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele:

gospodarcze, spo eczne i kulturalne,

• poprawy funkcjonalno ci struktury ruchu ko owego, ruchu pieszego i estetyki

przestrzeni publicznych,

• przebudowy lub remontów publicznej  infrastruktury  zwi zanej z rozwojem

funkcji turystycznych,  rekreacyjnych,  kulturalnych i sportowych po czonych

z dzia alno ci  gospodarcz ,

• tworzenia stref bezpiecze stwa i zapobiegania przest pczo ci w zagro onych

patologiami spo ecznymi obszarach miast.

Wa ny element tego poddzia ania stanowi pobudzenie aktywno ci rodowisk

lokalnych i stymulowanie wspó pracy  na rzecz rozwoju spo eczno-gospodarczego

oraz przeciwdzia anie zjawisku wykluczenia spo ecznego w zagro onych patologiami

spo ecznymi obszarach miast poprzez szybszy wzrost gospodarczy i wzrost

zatrudnienia. Dlatego te  gminy, które b  chcia y uzyska  wsparcie w ramach tego

poddzia ania na terenie, których znajduj  si  obszary miast wymagaj ce

rewitalizacji, musz  przygotowa  kilkuletnie Lokalne Programy Rewitalizacji.

Obszary miejskie poddawane rewitalizacji musz  zosta  wyznaczone

w  Lokalnym Programie Rewitalizacji. Ich granice s  wyznaczone na podstawie

krytycznej  analizy  wyników bada   i  analiz  (w  tym  wniosków  ró nych podmiotów

wspó uczestnicz cych w procesie rewitalizacji) przeprowadzonych dla potrzeb

przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokonuj c tego wyboru nale y

wzi  pod uwag  poziom:

• bezrobocia,

• ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,

• przest pczo ci,

• wykszta cenia mieszka ców,
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• przedsi biorczo ci mieszka ców,

• degradacji technicznej infrastruktury i budynków,

• zanieczyszczenia rodowiska naturalnego.

Inwestycje wdra ane w ramach Poddzia ania 3.3.1. musz  wynika

z Lokalnych Programów Rewitalizacji i s  to poni sze projekty:

1. porz dkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie

zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

2. izolacja,  remont  lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz

pomieszcze  przeznaczonych na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub

kulturalne, za  wyj tkiem przeprowadzania prac budowlano-monta owych

w indywidualnych mieszkaniach w ramach dzia ania wraz

z zagospodarowaniem przyleg ego terenu, w tym:

-  remont,  przebudowa  instalacji  w  budynkach:  grzewczych,

elektrycznych,  gazowych i wodno-kanalizacyjnych,

- zagospodarowanie  przyleg ego  terenu  (budowa, remont, przebudowa

ma ej architektury, ogrodze ).

3. renowacja budynków o warto ci architektonicznej i znaczeniu historycznym

znajduj cych si  na rewitalizowanym terenie w tym ich adaptacja na cele:

gospodarcze,  spo eczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne,

przyczyniaj ca si   do tworzenia sta ych  miejsc pracy. Priorytetowo b

traktowane budynki posiadaj ce potencja  dla rozwoju turystyki. Renowacja

dzie si  sk ada a z dzia  wspieraj cych:

-   prace konserwatorskie,

-   odnowienie zabudowa  (za wyj tkiem indywidualnych mieszka ).

4. prace  konserwatorskie,  odnowienie  fasad i dachów budynków o warto ci

architektonicznej i znaczeniu historycznym znajduj cych si  w rejestrze

zabytków wraz z zagospodarowaniem przyleg ego terenu przyczyniaj ca si

do tworzenia sta ych miejsc pracy,

5. wyburzanie budynków pod cele: us ugowe, kulturowe, edukacyjne,

gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne,

6. remont lub przebudowa infrastruktury publicznej zwi zanej z rozwojem

funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych,
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7. tworzenia stref bezpiecze stwa i zapobiegania przest pczo ci

w zagro onych patologiami spo ecznymi obszarach miast, w tym:

-  budowa lub remont o wietlenia;

-  zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniaj cych si  do realizacji

dzia ania.

8. adaptacja, przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni u yteczno ci

publicznej wraz z  przyleg ym otoczeniem  na cele edukacyjno-spo eczne

znajduj cych si  na terenie  rewitalizowanym,  w  tym  mi dzy  innymi

przedszkola,  szko y podstawowe,  gimnazja, szko y  rednie i ponad-

gimnazjalne, szko y wy sze,  szkolne  sto ówki, domy dziecka, o rodki  walki

z  patologiami  spo ecznymi (np. walki z narkomani ,  alkoholizmem),

poradnie psychologiczne,  wietlice dla dzieci i m odzie y, domy kultury,

Warsztaty Terapii  Zaj ciowej oraz obiekty  s ce pomoc   spo eczn

(np.  dla  samotnych  matek z  dzie mi, zapobiegania przest pczo ci,

punkty  s ce pomoc  i przekwalifikowaniem by ych wi niów) .

priorytetowo b  traktowane budynki, które g ównie przyczyni  si  do

rozwoju dzia alno ci gospodarczej i zatrudnienia (za wyj tkiem prac

remontowo-instalacyjnych w indywidualnych mieszkaniach), w tym:

-  izolacja, remont, przebudowa fasad i dachów budynków;

-  remont, przebudowa, adaptacja pomieszcze

-  budowa,  remont,  przebudowa  instalacji w budynkach: grzewczych,

wodno- kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych;

- zagospodarowanie  przyleg ego  terenu (np. budowa, remont, przebudowa

ogrodze  i ma ej architektury).

9. przebudowa, wymiana lub remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych,

us ugowych,

10. regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych,

w tym:

-  remont  lub  przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla

dzieci, publicznych  toalet  miejskich,  ma ej architektury (np. tarasy

widokowe,  fontanny, awki, kosze  na  mieci),  miejsc  rekreacji,  terenów

zielonych  (ziele  wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na

terenie istniej cych parków.
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11. remonty  lub przebudowa  infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie

ochrony rodowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym:

- budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych  i  innych

urz dze  do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesy ania

cieków,

- budowa, remonty lub przebudowa kanalizacji deszczowej,

- wymiana elementów konstrukcyjnych zawieraj cych azbest w budynkach

publicznych (poza celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy nie wymaga to

przebudowy ca ego obiektu  i  po  spe nieniu  wymaga  przekazania

powsta ych odpadów zawieraj cych azbest podmiotom, które uzyska y

zezwolenie  w ciwego organu na prowadzenie dzia alno ci w zakresie

gospodarki takimi odpadami,

- budowa, remonty lub przebudowa  sieci  wodoci gowych, uj  wody

i urz dze  s cych do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urz dze

reguluj cych ci nienie wody.

12. poprawa  funkcjonalno ci ruchu ko owego,  ruchu  pieszego i estetyki

przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym:

- remonty, przebudowa lub modernizacja dróg lokalnych (gminnych lub

powiatowych) i ulic prowadz cych do dzielnic mieszkalnych oraz

komunalnych  dróg  osiedlowych (mi dzy innymi wzmocnienie podbudowy

jezdni,  polepszenie  stanu  no no ci, wymiana i poszerzenie nawierzchni)

oraz ma ych obiektów in ynieryjnych,

- budowa, remonty lub przebudowa chodników i przej  dla pieszych, jak

równie  wszelkie inne prace infrastrukturalne lub zakup wyposa enia

pozwalaj cy zwi kszy  bezpiecze stwo pieszych, rowerzystów lub  zwierz t,

(np. budowa, przebudowa lub  remont cie ek rowerowych),

13. remont lub przebudowa obiektów pe ni cych funkcje zaplecza

turystycznego, kulturalnego,

14. remont, przebudowa lub przystosowanie budynków i przestrzeni dla  potrzeb

tworzenia inkubatorów przedsi biorczo ci,

15. remont, przebudowa lub przystosowanie budynków i infrastruktury na  cele

turystyczne i kulturalne (w cznie z odnowieniem i konserwacj   obiektów

dziedzictwa kulturowego) prowadz ca do zrównowa onego rozwoju

i tworzenia miejsc pracy. Projekty z zakresu kultury przewidziane
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w  Dzia aniu nie b   zwi zane  z  dzia alno ci  gospodarcz , za wyj tkiem

dzia alno ci statutowej nie nastawionej na zysk realizowanej przez

dzia aj ce  w  imieniu  samorz du  terytorialnego  jednostki  organizacyjne,

instytucje  kultury z  sektora finansów publicznych dla których organem

za ycielskim  s   jednostki administracji  rz dowej lub samorz dowej,

a tak e organizacje pozarz dowe, w tym: stowarzyszenia, fundacje,

ko cio y,  zwi zki wyznaniowe.

Rodzaje beneficjentów w ramach poddzia ania 3.3.1:

1. Gmina,  miasto  na  prawach  powiatu lub jednostki  organizacyjne  wykonuj ce

zadania wy ej wymienionych jednostek samorz du terytorialnego.

2. Nast puj ce podmioty, których projekt zosta  uj ty w Lokalnym Programie

Rewitalizacji:

a) spó ki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie

dzia aj ce w  celu osi gni cia zysku lub przeznaczaj ce zyski na

cele statutowe, w których wi kszo  udzia ów lub akcji  posiadaj

podmioty  wymienione w pkt 1 lub samorz d województwa,

b) podmioty wykonuj ce us ugi publiczne na podstawie umowy zawartej

z jednostk  samorz du terytorialnego, w których wi kszo

udzia ów  lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu,

c)  podmioty wybrane w  wyniku  post powania przeprowadzonego na

podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczaj ce

us ugi u yteczno ci publicznej na zlecenie jednostek samorz du

terytorialnego, pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy

publicznej, okre lonych w przepisach odr bnych,

d) organizacje  pozarz dowe nie dzia aj ce w celu  osi gni cia zysku,

w tym: stowarzyszenia, fundacje oraz ko cio y i zwi zki

wyznaniowe,

e) spó dzielnie mieszkaniowe,

f) jednostki  zaliczane  do  sektora finansów publicznych,

w szczególno ci  policja,  stra  po arna,

g) szko y wy sze,

h) wspólnoty mieszkaniowe.
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Poziom dofinansowania projektów poddzia ania 3.3.1.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

• maksymalnie 75% wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie z krajowych rodków publicznych:

• z bud etu pa stwa - Minister Gospodarki i Pracy (10% wydatków

kwalifikowanych) oraz zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego

dysponenta cz ci bud etowej. W ramach projektów zwi zanych z turystyk

pomoc publiczna b dzie przyznawana na nast puj cych warunkach:

Ø na projekty infrastrukturalne, zgodnie z pu apami zawartymi w mapie

pomocy regionalnej maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci, którzy spe niaj  kryteria ma ego lub redniego

przedsi biorcy mog  otrzyma  dodatkow  pomoc, której poziom nie

mo e przekroczy  15 punktów procentowych brutto.

Ø na projekty promocyjne  udzielana  jest  pomoc de minimis do

momentu, w którym, cznie z inn  pomoc  uzyskan  przez

przedsi biorc , nie przekroczy kwoty 100 tys. euro w okresie

3 kolejnych lat. W przypadku realizacji projektów z zakresu

Rewitalizacji  Obszarów  Miejskich  nast puj ce koszty mog  by

obj te dofinansowaniem z funduszy strukturalnych.

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego

W Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego (NSRR) cel strategiczny

okre lono jako tworzenie warunków wzrostu konkurencyjno ci regionów oraz

przeciwdzia anie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyja

ugofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójno ci ekonomicznej,

spo ecznej i terytorialnej oraz integracji z Uni  Europejsk . Okre lonych zosta o tam

5 priorytetów polityki rozwoju regionalnego do 2006 roku.

Programy rewitalizacji znajduj  swoj  podbudow  w priorytecie wspierania

obszarów wymagaj cych aktywizacji i zagro onych marginalizacja (Priorytet D) w tej
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cz ci tekst NSRR odnosi si  do wybranych regionów kraju oraz struktur miejskich

i wewn trzmiejskich. W te struktury wpisuje si  gmina Gostynin.

Celem priorytetu D jest aktywizacja spo eczna i gospodarcza obszarów

zagro onych marginalizacj  oraz w czenie ich w procesy rozwojowe kraju i Europy.

W jego ramach wyró nia si  nast puj ce cele szczegó owe:

Ø aktywizacja obszarów wiejskich,

Ø rewitalizacja bazy ekonomicznej miast,

Ø rewitalizacja obszarów wielkomiejskich zagro onych marginalizacj

spo eczno-gospodarcz .

Spodziewane rezultaty obejm :

Ø wzrost poziomu przedsi biorczo ci mierzony wzrostem liczby

prywatnych ma ych i rednich przedsi biorstw poza rolnictwem,

Ø ograniczenie zjawisk patologii spo ecznych na terenach wsi,

w szczególno ci na obszarach po-pegeerowskich,

Ø podniesienie poziomu ycia mieszka ców obszarów wiejskich i ma ych

miast,

Ø piel gnowanie polsko ci oraz rozwój i kszta towanie wiadomo ci

narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszka ców, a tak e

piel gnowanie i rozwijanie to samo ci lokalnej,

Ø pobudzanie aktywno ci gospodarczej,

Ø podnoszenie poziomu konkurencyjno ci i innowacyjno ci gospodarki

województwa,

Ø zachowanie warto ci rodowiska kulturowego i przyrodniczego przy

uwzgl dnieniu potrzeb przysz ych pokole ,

Ø kszta towanie i utrzymanie adu przestrzennego.

Reasumuj c nale y przyj  i  trudno o bardziej czytelne nawi zanie do celów

i zada  programów rewitalizacji.

Dzia ania uj te w programie rewitalizacji wpisuj  si  w Program Dzia

Burmistrza Miasta Gostynina na lata 2003-2008, przyj ty Uchwa  Nr 40/V/03 Rady

Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie: przyj cia Programu
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dzia  Burmistrza Miasta Gostynina na lata 2003-2007. Celem g ównym tego

programu s : Tworzenie spo eczno ci miasta , Nowoczesna gospodarka miasta ,

Przychylne rodowisku ycie  oraz Porz dek i bezpiecze stwo . Szczególnie

koresponduj  z programem rewitalizacji takie cele jak:

• obejmowanie monitoringiem wizyjnym nowych, niebezpiecznych obszarów

miasta,

• wprowadzenie systemów alarmowych p.po . w obiektach miasta,

• zainstalowanie systemu alarmowego w jednostkach podleg ych,

• integracja spo eczno ci lokalnej niezb dnym warunkiem rozwoju demokracji,

• aktywne w czenie do planowania rozwoju gospodarczego Gostynina

biznesmenów, dyrektorów przedsi biorstw, przedstawicieli samorz du

gospodarczego, reprezentantów zwi zków zawodowych i organizacji

spo ecznych,

• utworzenie bazy dzia  wspieraj cych rozwój gospodarczy,

• utworzenie pe nej infrastruktury podstaw  rozwoju gospodarczego,

• aktywne formy walki z bezrobociem,

• zagospodarowanie wolnych terenów i obiektów  (nowe przedsi biorstwa).

Powy sze cele wpisuj  si  bezpo rednio lub po rednio w realizowany program

rewitalizacji miasta Gostynina.
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4. Okres realizacji programu

Na potrzeb  realizacji niniejszego programu przyj to okres zbie ny z okresem

bud etowania Unii Europejskiej, obejmuj cy 7-letnie przedzia y czasowe.

Determinuje to przyj cie programu na lata 2005-2006 w perspektywie do 2013.

W wyniku przyst pienia Polski do UE, w fazie obowi zywania bud etu na lata

2000-2006 dost pno rodków finansowych w ramach funduszy strukturalnych

pozostaje zbie na z bud etowaniem, w zwi zku z czym w perspektywie wszystkich

cz onków UE obowi zywa  b dzie z rokiem 2007 nowy plan finansowania funduszy

strukturalnych, obejmuj cy okres 2007-2013. Z tego tytu u niniejszy plan rewitalizacji

charakteryzuje si  wyró nionymi podokresami, z których jedne obejmuje lata 2005-

2006, drugi natomiast dalsz  perspektyw  2007-2013.

Programowanie pomocy w latach 2007-2013 odbywa  si  b dzie poprzez

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013, który jest zestawieniem strategicznych

celów rozwoju i modernizacji polskiej gospodarki oraz programem kompleksowych

zmian instytucjonalnych. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 b dzie zatem

nadrz dnym dokumentem programowym w naszym kraju, skoordynowanym

z regionalnymi strategiami rozwoju oraz najwa niejszymi strategiami sektorowymi.

ród zidentyfikowanych we wst pnym projekcie NPR wyzwa  znalaz y si

m.in.:

• skonsolidowanie finansów publicznych, zmiana struktury wydatków

publicznych, tak aby w wi kszym stopniu realizowa y one cele prorozwojowe

i s y wzrostowi zatrudnienia;

• stopniowy wzrost zatrudnienia;

• redukcja barier rozwoju dla poszczególnych regionów kraju;

• zwi kszenie liczby inwestycji krajowych i zagranicznych;

• promowanie i wzmacnianie przedsi biorczo ci oraz zwi kszanie potencja u

innowacyjnego polskich firm;

• restrukturyzacja i prywatyzacja podmiotów publicznych

w pracoch onnych sektorach o niskiej wydajno ci oraz wzmocnienie

konkurencyjno ci niektórych bran  infrastrukturalnych (np. telekomunikacja,

energetyka);
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• dostosowanie mo liwo ci edukacji do potrzeb i aspiracji rozwojowych

spo ecze stwa;

• zracjonalizowanie kosztów ochrony rodowiska oraz poprawa efektywno ci

wykorzystania energii, surowców i materia ów, a tak e zapobieganie

powstawaniu odpadów;

• rewitalizacja miast i przyspieszenie procesu urbanizacji kraju, rozbudowa

i podnoszenie jako ci zasobów mieszkaniowych;

• realokacja zasobów pracy z rolnictwa do innych bardziej produktywnych

dzia ów gospodarki, promocja alternatywnych form dzia alno ci gospodarczej

(np. agroturystyka);

• promowanie tworzenia nowych sektorów us ug;

• budowa spo ecze stwa informacyjnego, wykorzystanie szerokopasmowego

Internetu do wzrostu konkurencyjno ci przedsi biorstw, zapobieganie

zjawisku wykluczenia informacyjnego;

• promowanie wizji pa stwa taniego, przejrzystego

i przyjaznego dla obywateli;

• rozwój spo ecze stwa obywatelskiego.

Planuje si , e ponad 142 mld euro (tj. ponad 560 mld z ) b dzie

przeznaczonych na rozwój w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Kwota ta zostanie

rozdysponowana pomi dzy programy sektorowe oraz 16 programów regionalnych.

rodki b  pochodzi  m.in. z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ci,

wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki rybackiej, publicznych funduszy krajowych,

a tak e rodków prywatnych.

Do realizacji celów i priorytetów Narodowego Planu Rozwoju zaproponowano

31 kierunków dzia . Wyszczególnione w ich ramach przedsi wzi cia wynikaj

z dokumentów strategicznych, które by y podstaw  opracowania wst pnego projektu

Narodowego Planu Rozwoju (m.in. za  Narodowej Strategii Rozwoju

Regionalnego na lata 2007  2013, Narodowej Strategii Integracji Spo ecznej,

Polityki energetycznej Polski do 2015 r.). W ród programów operacyjnych znajd  si

priorytety które obejmuj  dzia ania z zakresu rewitalizacji.

Ka dy kierunek dzia  nawi zuje do kilku priorytetów. Zale no ci mi dzy

priorytetami a kierunkami dzia  przedstawia poni sza tabela. Priorytety zwi zane
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z rewitalizacj  i mog ce by  wykorzystane przy nast pnym programowaniu pomocy

dla Polski przez Uni  Europejsk  zaznaczono na niebiesko.

Tabela 13. Uk ad kierunków dzia  narodowego Planu Rozwoju na lata 2007- 2013
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Zwi kszenie oraz zmiana struktury
nak adów finansowych na badania
naukowe i prace rozwojowe
Podniesienie poziomu infrastruktury
naukowej i informatycznej
Racjonalizacja ludzkiego i organizacyjnego
potencja u B+R
Innowacyjna Gospodarka Elektroniczna

1.

Wspieranie
rozwoju

gospodarki
opartej na

wiedzy

Zapewnienie powszechnego dost pu do
us ug elektronicznych
Usprawnienie procesu inwestycyjnego
Podniesienie atrakcyjno ci inwestycyjnej
województw
Rozwój regionalnych produktów
turystycznych
Zwi kszenie udzia u kultury i dzia alno ci
gospodarczej zwi zanej z kultur  w
gospodarce narodowej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz
rozwój infrastruktury kulturalnej

2.

Przebudowa
otoczenia
dzia ania

przedsi biorstw

Powi zanie infrastruktury technicznej
z planowymi przedsi wzi ciami
rozwojowymi

3. Unowocze nienie systemu gospodarki
odpadami
Budowa i modernizacja oczyszczalni
i systemów kanalizacyjnych
Dzia ania na rzecz niskiej emisji SO2, NO2 i
py u pochodz cej z sektora komunalno-
bytowego

Poprawa stanu
rodowiska

przyrodniczego

Ograniczenie ilo ci substancji szczególnie
szkodliwych oraz adunków azotanów
i fosforu odprowadzanych do rodowiska
wodnego
Osi gni cie dobrego stanu wód
Systematyczne wdra anie wymogów
najlepszych dost pnych technik
(BAT/NDT)w najwa niejszych ga ziach
przemys u
Wspieranie systematycznego wycofywania
z produkcji i u ytkowania, b
ograniczanie u ytkowania substancji
i materia ów niebezpiecznych
Zwi kszenie udzia u wytwarzania energii w
uk adzie skojarzonym
Wzrost udzia u energii wytwarzanej ze
róde  odnawialnych

Poprawa efektywno ci energetycznej
gospodarki
Unowocze nienie sektora
elektroenergetycznego
Rozwijanie systemów przesy owych oraz
po cze  transgranicznych

4.

Usprawnienie
infrastruktury

energetycznej 
zwi kszenie

bezpiecze stwa
energetycznego

Wspieranie rozwoju rozproszonych
i lokalnych rynków paliw i energii
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Budowa i przebudowa infrastruktury
drogowej
Zwi kszenie bezpiecze stwa ruchu
drogowego
Budowa i przebudowa infrastruktury
kolejowej
Modernizacja i rozbudowa transportu
drog  wodn
Rozwój transportu lotniczego

5.

Tworzenie
nowoczesnej

sieci
transportowej

Poprawa efektywno ci ekonomicznej
i organizacji infrastruktury transportowej
Rozwój infrastruktury ma ych miast
Rozwój elektryfikacji wsi (Re-
elektryfikacja)

6 Rozwój
infrastruktury
miast i
obszarów
wiejskich

Rozwój infrastruktury spo ecznej na
obszarach wiejskich
Maksymalizacja ró nicy pomi dzy
dochodem z pracy a mo liwym do
uzyskania przez osob  bezdomn
dochodem z pomocy spo ecznej
Prowadzenie aktywnej polityki rynku
pracy
Aktywizacja zawodowa osób z grup
znajduj cych si  w szczególnie
niekorzystnej sytuacji na rynku pacy

7.

Zwi kszanie
zatrudnialno ci

Stworzenie rodowiskowego systemu
przekwalifikowywania pracowników
Zmniejszanie ró nicy mi dzy podatkowym
a para-podatkowym obci eniem pracy a
opodatkowaniem kapita u
Uwzgl dnianie charakterystyki dost pnych
zasobów pracy jako elementu zwi kszania
atrakcyjno ci Polski jako miejsca
inwestowania
Wspieranie zatrudnienia w obszarach
gospodarki wymagaj cych du ych
nak adów pracy
Tworzenie sprzyjaj cych warunków dla
zatrudnienia w ma ych i mikro-
przedsi biorstwach

8.

Wspieranie
tworzenia

nowych miejsc
pracy

Prowadzenie efektywnej polityki
migracyjnej
Wzmacnianie zdolno ci publicznych s b
zatrudnienia do skutecznego
oddzia ywania na rynek pracy
Zapewnienie dost pu do publicznego
systemu informacji i poradnictwa
zawodowego
Zwi kszenie roli partnerstwa spo ecznego
dla zapewnienia równowagi na polskim
rynku pracy
Rozwój dialogu spo ecznego i umacnianie
systemu pokojowego rozwi zywania
konfliktów w stosunkach pracy

9.

Modernizacja
organizacji

i funkcjonowania
rynku pracy

Wdra anie dwukana owego systemu
informowania i konsultowania pracowników
Wsparcie dla przedsi biorstw w fazie
przygotowania, produkcji i us ug
eksportowych

10.
Poprawa oferty i

warunków
eksportu Synergia z nauk  europejsk  i wiatow

Promocja eksportu towarów i us ug11. Promocja
eksportu Budowa zintegrowanego systemu promocji

kulturalnej Polski
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Identyfikacja i promocja produktów
tradycyjnych
Budowa zintegrowanego systemu promocji
produktów turystycznych dla turystów
zagranicznych
Poprawa warunków dzia alno ci
przedsi biorców
Zapewnienie dost pu do kapita u,
zw aszcza ma ym i rednim
przedsi biorcom
Pomoc w dost pie do wiedzy i doradztwa.
Dostosowanie przemys u i us ug do
zharmonizowanego prawa technicznego
Promowanie przyjaznych dla rodowiska
produktów i us ug.
Zmiany strukturalne w rolnictwie
Poprawa efektywno ci przedsi biorstw
transportu kolejowego
Wsparcie procesów restrukturyzacji
przedsi biorstw eglugi morskiej i portów
morskich

12.

Poprawa
efektywno ci

przedsi biorstw

Wspieranie procesu komercjalizacji i
prywatyzacji przedsi biorstw wojskowych
Wspieranie wspó pracy przedsi biorstw13. Wspó praca i

integracja
przedsi biorstw

Kreacja oraz rozwój konkurencyjnych
produktów turystycznych
Wsparcie rozwoju rynku innowacji.
Okre lenie kierunków bada  i prac
rozwojowych - Foresight
Wspieranie dzia alno ci badawczej i
technologicznej w obszarach powi zania
sfery B+R z gospodark  oraz wspó pracy
mi dzynarodowej
Stwarzanie motywacji dla przedsi biorstw
do inwestowania w B+R
Wspieranie rozwoju instytucjonalnego
otoczenia przedsi biorstw
ukierunkowanego na transfer nowych
technologii do gospodarki
Powi zanie szkolnictwa wy szego
z gospodark  i rynkiem pracy

14.

Komercjalizacja
bada

naukowych i
prac

rozwojowych

Upowszechnienie prawa w asno ci
przemys owej
Wspieranie rozwoju nowoczesnych
technologii w transporcie, w tym
Inteligentnych Systemów Transportowych.
Wspieranie modernizacji gospodarstw
rolnych
Wspieranie post pu biologicznego
w produkcji zwierz cej i ro linnej
Wspomaganie systemów rozwijaj cych
turystyk
Promocja i wdra anie nowoczesnej
technologii w produkcji i dystrybucji dóbr
i us ug kultury

15.

Post p
organizacyjno-
techniczny w

sektorach
gospodarki

Kszta towanie proekologicznych wzorców
produkcji i konsumpcji
Pomoc inwestycyjna dla ma ych i rednich
przedsi biorstw
Wzmocnienie regionalnej
przedsi biorczo ci

16.

Innowacyjno
w regionach

Poprawa konkurencyjno ci regionów
17. Ochrona regu

konkurencji
Umacnianie i ochrona regu  konkurencji
w gospodarce
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Zapobieganie i zwalczanie przest pczo ci
i korupcji
Ochrona w asno ci intelektualnej
Liberalizacja rynków sieciowych (energia
elektryczna, gaz, transport,
telekomunikacja)
Liberalizacja us ug finansowych

18.

Wzmacnianie
mechanizmów
rynkowych w
gospodarce Wprowadzenie elementów rynkowych

do sfery us ug ogólnego interesu
spo eczno-gospodarczego
Wsparcie przedsi biorczo ci w sektorach

P
Dofinansowanie inwestycji

19.
Pomoc

publiczna
Wsparcie bada  i prac rozwojowych
Wdro enie aktywnej polityki spo ecznej
Stymulowanie rozwoju zatrudnienia
w formach pozarynkowych
Budowa rodowiskowego systemu
wsparcia
Ograniczanie ekonomicznych skutków
wykluczenia spo ecznego
Przeciwdzia anie patologiom spo ecznym

20.

Ograniczanie
wykluczenia
spo ecznego

Integracja spo eczna i zawodowa
imigrantów oraz grup etnicznych
Aktywizacja i mobilizacja partnerów
lokalnych, regionalnych i krajowych
Budowa partnerstwa publiczno-
spo ecznego w zakresie dzia alno ci
po ytku publicznego
Wspieranie instytucji spo ecze stwa
obywatelskiego
Wsparcie postaw obywatelskich

21.

Budowanie
kapita u

spo ecznego

Wzmocnienie partycypacji spo ecznej
Tworzenie i rozwijanie rozwi za

cych godzeniu pracy zawodowej
z wychowywaniem dzieci, celem poprawy
warunków funkcjonowania rodziny
Rozwijanie sieci placówek edukacyjnych
i kulturalnych dla dzieci i m odzie y

22.

Wsparcie rodzin

Budowanie pozytywnego wizerunku
rodziny
Alternatywne formy edukacji przedszkolnej
Wyrównywanie szans uczniów
Zwi kszenie dost pu do kszta cenia na
poziomie wy szym
Wspieranie kszta cenia ustawicznego

23.

Zwi kszenie
dost pu do

edukacji

Powszechna edukacja teleinformatyczna
Zwi kszenie zaanga owania
spo ecze stwa w edukacj
Rozwijanie i promowanie wspó pracy
europejskiej w edukacji
Kszta towanie postaw przedsi biorczych,
innowacyjnych i proekologicznych

24.

Wspieranie
otwarto ci
systemu
edukacji

Doskonalenie zawodowe i kszta towanie
kadr
Podwy szanie poziomu kompetencji
kluczowych i promowanie kszta cenia
w zakresie nauk cis ych

25. Wy sza jako
kszta cenia

Rozwój i doskonalenie standardów,
programów oraz metod i warunków
nauczania
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Poprawa jako ci kadry pedagogicznej,
kadry akademickiej oraz kadr
wspieraj cych i organizuj cych proces
nauczania
Skuteczne zarz dzanie edukacj ,
tworzenie kultury oceny jako ci
Upowszechnianie i promocja nauki
Ochrona ludno ci
Poprawa stanu zdrowia ludno ci dzi ki
upowszechnieniu zintegrowanych
programów profilaktyczno-edukacyjnych
Poprawa skuteczno ci i jako ci leczenia
Ograniczenie wp ywu na ycie i zdrowie
ludzi szkodliwych czynników zewn trznych
Poprawa jako ci ywno ci i wody pitnej

26.

Poprawa
warunków

bezpiecznego
ycia i pracy

Opieka nad osobami w podesz ym wieku
Tworzenie przyjaznego otoczenia prawno-
instytucjonalnego dla rozwoju budownictwa
mieszkaniowego
Rozwój zasobu dost pnych mieszka  na
wynajem realizowanych przez sektor
prywatny i non-profit
Pobudzenie ruchu mieszkaniowego
(migracji mieszkaniowej)

27.

Poprawa
dost pno ci
mieszka  dla

obywateli oraz
poprawa jako ci

zasobu
mieszkaniowego

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
zurbanizowanych
Wspieranie rozwoju nowoczesnego
transportu miejskiego i podmiejskiego

28. Integracja
systemów

transportowych Rozwój transportu intermodalnego
Ograniczenie presji urbanizacyjnej oraz
rewitalizacja miast i terenów
poprzemys owych
Eliminowanie konfliktów przestrzennych
w rozwoju infrastruktury liniowej
Wspieranie przekszta ce  obszarów
problemowych w kierunku aktywizacji ich
potencja ów gospodarczych, spo ecznych
i rodowiskowych
Wzmocnienie si  w asnych ponad-
regionalnych o rodków wzrostu
Wspieranie rozwoju obszarów rolniczych
Aktywizacja sub-regionalnych
i regionalnych o rodków rozwoju oraz
promowanie rozwoju sieciowego modelu
wspó dzia ania
Wspieranie rozwoju u struktur
funkcjonalno-przestrzennych

29.

Gospodarowane
przestrzeni

Otwarcie nowych perspektyw rozwoju
gospodarczego dla regionów
przygranicznych
Rozwój i wzmocnienie systemu obszarów
chronionych, w tym sieci NATURA 2000

30. Sprawiedliwy
dost p do
zasobów

naturalnych
Poprawa jako ci rodowiska wodnego na
terenach rekreacyjnych
Rozwój zrównowa onej turystyki
Racjonalna gospodarka zasobami
naturalnymi
Kszta towanie stosunków wodnych kraju
Zapewnienie odpowiednich zasobów
dyspozycyjnych wody

31. Zapewnienie
bezpiecze stwa
ekologicznego

kraju
Wdra anie trwale zrównowa onej,
wielofunkcyjnej gospodarki le nej
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Podnoszenie jako ci rodowiska na
obszarach wiejskich

Jak mo na zauwa  inwestycje wpisuj ce si  w nowy okres programowania

to Dzia anie - Poprawa dost pno ci mieszka  dla obywateli oraz poprawa jako ci

zasobu mieszkaniowego

- Priorytet - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów zurbanizowanych oraz

Dzia anie - Gospodarowanie przestrzeni , Priorytet Ograniczenie presji

urbanizacyjnej oraz rewitalizacja miast i terenów poprzemys owych.

W tych dwóch zakresach niniejszy LPROM mo e by  wykorzystywany przez

Miasto Gostynin. Na obecnym etapie trudno jednak okre li  konkretne projekty

kwalifikuj ce si  do wsparcia, mimo wszystko wydaje si , e za enie takiej

alternatywy czasowej jest uzasadnione powstaniem Programu Rozwoju 2007-2013,

a tak e w niedalekiej przysz ci Podstaw Wsparcia Wspólnoty, które okre

konkretn  strategi  wydatkowania rodków strukturalnych, oraz pozwol  na

realizacj  i monitoring polityki spójno ci spo eczno gospodarczej realizowanej

w regionach celu 1, do których b dzie zalicza  si  Polska. W latach 2007-2013 do

strategicznych priorytetów zaliczono mi dzy innymi:

• Gospodarowanie przestrzenne które zorientowane b dzie na

ekonomiczn  waloryzacj  przestrzeni  przy zapewnieniu niezb dnej

ochrony zasobów przyrodniczych. Priorytet ten obejmie dzia ania

odnosz ce si  m.in. do: kszta towania sieci osadniczej oraz g ównych

sieci infrastrukturalnych, rewitalizacji terenów poprzemys owych,

racjonalizacji gospodarki zasobami geologicznymi, regulacji dost pu do

zasobów przyrodniczych, zabezpieczenia odpowiednich zasobów

dyspozycyjnych wody oraz zwi kszenia lesisto ci.

• Aktywizacja i mobilno rozumiana jako uzyskanie mobilno ci

zasobów si y roboczej w celu lepszego dostosowania popytu i poda y

na rynku pracy, a tym samym ograniczenia bezrobocia. Wa ne jest by

robi  to przy zminimalizowanych nak adach inwestycyjnych oraz

zaspokajaniu spo ecznych d  do godziwych warunków pracy i ycia,
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przy jak najszerszym zaspokojeniu potrzeb zwi zanych z jako ci

ycia oraz z zaspokojeniem aspiracji spo ecznych

i zawodowych obywateli.

Kierunek dzia : Racjonalne gospodarowanie przestrzeni Racjonalne

wykorzystanie kapita u i zasobu przyrodniczego, jaki stanowi przestrze  ma istotne

znaczenie dla tworzenia spójnego, bezpiecznego i przyjaznego rodowiska ycia

cz owieka, w którym potrzeby w zakresie aktywno ci gospodarczej i zawodowej,

bytowania, konsumpcji i rekreacji oraz dost pu do walorów przyrodniczych

i krajobrazowych wysokiej jako ci zaspokajane s  w sposób optymalny, zgodnie

z zasad  zrównowa onego rozwoju, bez ograniczania szans na realizacj

uzasadnionych potrzeb przysz ych generacji.

Kierunek ten b dzie realizowany poprzez:

Ø Ograniczenie presji urbanizacyjnej oraz rewitalizacj  miast i terenów
poprzemys owych, m.in. stymulowanie post powania w adz publicznych

wszystkich szczebli, a tak e zamierze  samorz dów, przedsi biorców

i poszczególnych obywateli w taki sposób, aby nowe projekty inwestycyjne

lokowane by y w pierwszym rz dzie na terenach ju  zurbanizowanych,

w tym przede wszystkim przyspieszenie i usprawnienie procesu

podejmowania decyzji lokalizacyjnych oraz tworzenie zach t prawno-

ekonomicznych.

Ø Eliminowanie konfliktów przestrzennych w rozwoju infrastruktury
liniowej  przyj cie docelowej wizji zagospodarowania przestrzennego

kraju z wyznaczeniem tras przebiegu infrastruktury liniowej o znaczeniu

regionalnym i krajowym, w taki sposób, aby wyprzedzaj co  zidentyfikowa

i wyeliminowa  potencjalne konflikty przestrzenne, zwi zane z kwestiami

asno ciowymi i przyrodniczymi, co powinno przyspieszy  procesy

modernizacji kraju, zw aszcza w zakresie infrastruktury drogowej

o znaczeniu ponad-lokalnym i energetycznej.

Ø Wspieranie przekszta ce  obszarów problemowych w kierunku

aktywizacji ich potencja ów gospodarczych, spo ecznych
i rodowiskowych - promowanie rozwoju przestrzennego zwi kszaj cego

poziomu urbanizacji na obszarach, na których po dane s  ruchy

migracyjne, zapewnienie równowagi ekologicznej na terenach obj tych
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ochron  ustawow , wsparcie samorz du regionalnego i lokalnego

w podejmowaniu problematyki mieszkalnictwa, wsparcie inwestycji

infrastrukturalnych zwi zanych z racjonalnym udost pnianiem terenów pod

zabudow , maj¹ce na celu zapobieganie dekoncentracji osadnictwa.

Ø Wzmocnienie  w asnych ponad-regionalnych o rodków wzrostu,

w tym zapewnienie im wsparcia w planowaniu i programowaniu rozwoju,

tworzeniu instytucji i infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym;

wspieranie aktywno ci samorz dów województw i gmin w podejmowaniu

wspólnych przedsi wzi  inwestycyjnych o znaczeniu ponadregionalnym;

wspieranie rozwi za  instytucjonalnych (zarz dzanie) oraz inwestycji

w zakresie infrastruktury, odnowy miejskiej i mieszkalnictwa

podejmowanych wspólnie przez samorz d wojewódzki i samorz dy

gminne; inspirowanie i moderowanie wspó pracy pomi dzy samorz dami

ró nego szczebla.

Ø Wspieranie rozwoju wielkoobszarowych struktur funkcjonalno-
przestrzennych poprzez programowanie, planowanie i realizacj

przedsi wzi  rozwojowych wykorzystuj cych wewn trzny potencja

rozwojowy obszarów i ich po enie w strukturze przestrzennej kraju

i Europy.
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5. Identyfikacja zdegradowanych obszarów
miejskich

1. Granice i opis obszaru zdegradowanego obj tego procesem
rewitalizacji

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji

Dokonuj c wyboru granic obszaru rewitalizacji wzi to pod uwag  poziom:

• bezrobocia,

• ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,

• przest pczo ci,

• wykszta cenia mieszka ców,

• przedsi biorczo ci mieszka ców,

• degradacji technicznej infrastruktury i budynków,

•  zanieczyszczenia rodowiska naturalnego.

Celem LPROM jest zaplanowanie dzia  podejmowanych w okresie 2005-

2006 r. oraz w latach pó niejszych, maj cych na celu zatrzymanie wspomnianego

powy ej procesu degradacji. Zgodnie z zapisami ZPORR projekty, które nie b

uwzgl dnione w LPROM, zarówno je li chodzi o typ dzia ania, jak i lokalizacj  nie

 mog y otrzyma  dofinansowania z EFRR w ramach Dzia ania 3.3, z EFS

w ramach dzia ania 2.1 ZPORR oraz w ramach rodków finansowych Europejskiego

Obszaru Gospodarczego.

Z uwagi na ograniczone mo liwo ci bud etu miasta oraz potrzeby interwencji

wynikaj ce z degradacji spo ecznej, gospodarczej oraz przestrzennej Miasta,

w trakcie prac nad niniejszym LPROM  w oparciu o wyniki prac Zespo u ds.

Rewitalizacji, a tak e bada  ankietowych przeprowadzonych w ród radnych,

jednostek organizacyjnych samorz du,  instytucji i  lokalnej spo eczno ci  dokonano

wyboru priorytetowych obszarów i realizowanych w nich projektów.
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     Radni Miasta Gostynin oraz Zespó  zadaniowy ds. Rewitalizacji, bior c pod

uwag  kryteria identyfikacji zdegradowanych obszarów miejskich, kwalifikuj cych si

do rewitalizacji zgodnie z dokumentami strategicznymi i programowymi okre laj cymi

polityk  wspólnotow , krajow , regionaln  i lokaln , maj c na uwadze cele

i efektywno  procesu rewitalizacji, za obszar obj ty Lokalnym Programem

Rewitalizacji Miasta Gostynin uznali trzy obszary:

• Obszar I ograniczony ulicami: P ocka, przed enie ulicy
Przemys owej do  Ziejkowej.

Najwa niejszymi argumentami przemawiaj cymi za tym w nie obszarem jest

znaczna degradacja przestrzeni miejskiej, w po czeniu z intensywno ci

wyst powania problemów spo ecznych. Jednocze nie koncentracja dzia

rewitalizacyjnych na tym obszarze gwarantuje najwy sz  efektywno  dzia

w stosunku do oczekiwanych rezultatów rewitalizacji.

Gostynin jest  miastem o bogatej historii, znajduj cej odzwierciedlanie m.in.

w architekturze miasta.  Z uwagi na uwarunkowania historyczne, a zw aszcza

nieskompensowane w pó niejszych latach zniszczenia wojenne, deprecjacji uleg a

przestrze  publiczna, z pierwotnie harmonijnie zabudowan  centraln  cz ci

miasta.
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Obecny uk ad urbanistyczny wymaga pilnej rewaloryzacji, tak e z uwagi na

jego gospodarcze i spo eczne oddzia ywanie. W zakresie zabudowy mieszkaniowej

znajduj  si  tereny po by ym Budopolu  oraz Szko a Podstawowa nr 3.

Miejsce po Budopolu jest zdegradowane i wymaga zagospodarowania, celem

odnowy terenów, nadania im nowych ywotnych funkcji, a przede wszystkim

doprowadzenia na tych terenach rozwoju przedsi biorczo ci, która kreowa  b dzie

nowe miejsca pracy. By y Budopol  by  miejscem pracy dla wielu mieszka ców

Gostynina, obecnie teren jest zaniedbany i wymaga wr cz, mo na powiedzie ,

gruntownej rehabilitacji. Wprowadzenia tam nowego adu, nadanie funkcji

przestrzennych i o ywienie tego terenu jest g ównym celem miasta Gostynina. Na

w/w obszarze znajduje si  tak e budynek Szko y Podstawowej nr 3, który wymaga

pilnego remontu i dostosowania do wymaganych potrzeb edukacyjnych.  W zwi zku

wiekiem tego budynku, jego stan w wi kszo ci wymaga pilnej interwencji.

Zniszczone s  elewacje, dziurawe dachy, odrapane i wys one ciany.

Infrastruktura techniczna tak e w znacznym stopniu uleg a degradacji.

Podobnie jak na ca ym terenie Polski, tak i w Gostyninie od kilku lat obserwuje

si  odp yw ludno ci zamo niejszej i aktywnej gospodarczo z centrum miast do

innego, bardziej rozwini tych cz ci miasta, b  innego miasta. Powoduje to

sytuacje, w której Gostynin zamieszkiwany jest przez grupy s absze ekonomicznie,

zagro one marginalizacj  i patologiami spo ecznymi b cymi wynikiem biedy,

bezrobocia, bezradno ci spo ecznej i niskiego poziomu wykszta cenia. Potwierdzaj

to niekiedy statystyki policji, z których wynika, e zdecydowana wi kszo

przest pstw dokonywana jest w nie na tym terenie. Odwróceniu tego

niekorzystnego trendu mo e s  rewitalizacja wymienionego obszaru i wdro enie

planowanych zada .
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• Obszar II  ograniczony ulicami:  Sienkiewicza, Kolejowa,
Czapskiego, Floria ska, Zamkowa, przed enie ulicy

Targowej.

Na obszarze poddawanym rewitalizacji znajduj  si  zadania, polegaj ce m.in.

na modernizacji obiektów: Szko y Podstawowej nr 1, Domu Kultury, Spó dzielni

POLAM oraz Gimnazjum nr 1. Wyznaczony obszar koncentruje si  na problemach

spo ecznych jakie wyst puj  na tym terenie. Na obszarze tym koncentruj  si

placówki edukacyjne i kulturalne, które kreuj  dzia alno  spo eczn  miasta.

Dzia alno  ta niew tpliwie jest wa nym aspektem rozwoju edukacji

http://www.unitel.com.pl


Unitel Consulting Sp. z o.o., 61-568 Pozna , ul. Wierzbi cice 44a,              103
tel. (+48) 61 834 54 80, fax (+48) 61 834 54 81

www.unitel.com.pl

i rozrywki, co z kolei rozwija zasoby ludzkie, które stanowi  trzon Gostynina.

Zapó nienia cywilizacyjne i edukacyjne zarazem, przyczyniaj  si  do post puj cej

pauperyzacji spo ecze stwa i zubo enia kapita u ludzkiego. Przedk ada si  to z kolei

na zwi kszenie stopy bezrobocia, a tak e wykluczenia spo ecznego.  Podstawowym

celem rewitalizacji tego obszaru jest zatem zwi kszenie dost pno ci do edukacji

i kultury poprzez remont w/w obiektów. Ponadto w ramach procesu rewitalizacji

dzia ania inwestycyjne b  uzupe niane projektami mi kkimi. Obszar ten te ,

stworzy  ma równe szanse dla osób zamieszkuj cych t  zdegradowan  cz

Gostynina. Równe szanse to poddanie kompleksowemu procesowi odnowy obszaru

zurbanizowanego. Obszar zamieszkiwany jest przez osoby ubogie. cznie w roku

2004 w samej spó dzielni POLAM - 1091 gospodarstw domowych pobiera o dodatki

mieszkaniowe. Podobnie kszta tuje si  sytuacja w przypadku rodzin, gdzie oko o

1093 rodzin w 2004 roku pobiera o dodatki mieszkaniowe. Fakt ten wiadczy

o znacznej pauperyzacji tego obszaru. Powsta e problemy uniemo liwiaj  lub, co

najmniej, znacznie utrudniaj  prawid owy rozwój ekonomiczny i spo eczny tego

obszaru, jak i zrównowa ony rozwój ca ego miasta.
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• Obszar III ograniczony ulicami: Targowa- do Zamkowej,

w kierunku Ko ciuszki do Legionów Polskich i do ulicy

Targowej wraz z ulic  Bagnist  , Ko cieln  oraz Floria sk .
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Najwa niejszymi argumentami przemawiaj cymi za tym w nie obszarem jest

bardzo znaczna marginalizacja tych obszarów w przestrzeni miejskiej. Gostynin jest

miastem o bogatej historii znajduj cej odzwierciedlanie m.in. w architekturze miasta.

Z uwagi na uwarunkowania historyczne, a zw aszcza nie skompensowane

w pó niejszych latach w okresie realnego socjalizmu  zniszczenia wojenne,

deprecjacji uleg a przestrze  publiczna z pierwotnie harmonijnie zabudowan

centraln  cz ci  miasta, co spowodowa o e obecny teren wymaga podj cia dzia

maj cych na celu odnow  urbanistyczn .

Sytuacja tym bardziej wymaga podj cia zdecydowanych dzia , poniewa

dany teren charakteryzuje si  szczególnymi warto ciami z zakresu dziedzictwa

kulturowego. Przede wszystkim nale y tu wspomnie  o stanowiskach

archeologicznych, przestrzennych uk adach uznanych za zabytkowe, kompleksy

zabudowa  historycznych i poszczególne obiekty podlegaj ce ochronie

konserwatorskiej, jak i tradycje miasta, jego walory krajobrazowe, osi gni ty stan

wyposa enia w infrastruktur  komunaln  i spo eczn , kszta t i estetyk  zabudowy,

wspó zale no  zabudowy ze rodowiskiem przyrodniczym, ycie kulturalne

i o wiatowe miasta. Jest to przebogaty zespó  elementów tworz cych to samo

miasta i okolicy, które jeszcze bardziej wyeksponowane i wykorzystywane mog

stanowi  element jego promocji.

Uk ad urbanistyczny wymaga pilnej rewaloryzacji, tak e z uwagi na jego

gospodarcze i spo eczne oddzia ywanie. Szczególnej modernizacji poddany powinien

by  Rynek Gostyni ski, który z racji pe nienia ró nych funkcji w tym: gospodarczych,

spo ecznych i estetycznych jest obiektem zdegradowanym. Rewitalizacja rynku

doprowadzi do powstania szeregu nowych pozytywnych zjawisk spo ecznych

i ekonomicznych, co z kolei prze y si  na warto  dodan  miasta. Powsta

powinny nowe miejsca pracy, zagospodarowane powinny by  zniszczone obecnie

budynki wokó  rynku. Dzia ania te prze  si  na wzrost warto ci inwestycyjnej

i pozwol  na  przyci gni cie inwestorów na teren miasta, którzy b  lokowa  swoje

dobra i inwestycje w mie cie. Ta kompatybilno  dzia  pozwoli na podniesienie

gospodarcze i spo eczne miasta, a nadto poci gnie za sob  ca y zakres dzia

odnawiaj cych, porz dkuj cych, wprowadzaj cych nowy ad urbanizacyjny,

spo eczny i ekonomiczny. Wyremontowane równie  w ramach rewitalizacji b

oficyny  budynki przy ratuszu miejskim, które z kolei zostan  odpowiednio w miar

mo liwo ci zagospodarowane. Stworzone zostanie Centrum Informacji Turystycznej,
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docelowo powstanie lokal gastronomiczny i kawiarenki dla odwiedzaj cych miasto

turystów. W wyniku tych dzia  powstanie strefa mieszcz ca w sobie drobne us ugi

i kreuj ca miejsca pracy, co wydatnie podniesie poziom atrakcyjno ci miasta.

Zastosowana logika podj tych dzia  przyczyni si  do rozwoju us ug turystycznych,

które b  przynosi  wymierne korzy ci dla miasta Gostynina.

Realizacja przedsi wzi , o których traktuje niniejsze opracowanie b dzie dla

mieszka ców istotnym sygna em wskazuj cym po dany kierunek aktywno ci

gospodarczej. Wzrost atrakcyjno ci turystycznej Gostynina, jaki b dzie zas ug

realizacji planowanych projektów prze y si  na zwi kszenie liczby turystów, co

w konsekwencji prowadzi  b dzie do zaistnienia warunków do dywersyfikacji

dzia alno ci gospodarczej i do wzrostu mobilno ci zawodowej mieszka ców.

Przedstawiony wy ej sposób o ywienia tego zapomnianego  obszaru

znajduje wielorakie uzasadnienie. Przede wszystkim obszar ten nale y postrzega

w kontek cie procesu marginalizacji terenów wypadaj cych  z obszarów innowacji,

procesów rozwojowych i w ten sposób pozostaj cych poza nawiasem  wydarze .

Powo uj c si  na definicj  rewitalizacji wed ug T. Markowskiego (Zarz dzanie

rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999) nale y mie  na uwadze wymiar

ekonomiczny tego programu, decyduj cy w konsekwencji o powodzeniu lub jego

pora ce, a zrozumienie istoty generowania warto ci ziemi jest podstaw  koncepcji

rewitalizacji. Teoria ta przywo uje jednocze nie podstawow  zale no , odwo uj

si  do skali przekszta ce , jako warunku pojawienia si  korzy ci zewn trznych na

przekszta canym obszarze, przy czym nale y sobie zdawa  spraw , e

charakteryzuj  si  takimi cechami jak: czasoch onno , kapita och onno

i harmonizacja przedsi branych rodków.

Wyznaczone obszary rewitalizacji to nie jedyne tereny zdegradowane

w mie cie. W Gostyninie  znajduj  si  te  i inne obszary, które równie  w znacznej

cz ci uleg y deprecjacji. W zwi zku z powy szym b  one przedmiotem kolejnych

etapów procesu rewitalizacji. Priorytetem jednak - ze wzgl du tak na rang

problemu, jak i na efektywno  planowanych dzia  dla procesu rewitalizacji miasta

- s  dzia ania w wyznaczonych trzech obszarach  miasta Gostynina.  Obszary te

charakteryzuj  si , oprócz znacznego ubóstwa, tak e zwi kszon  przest pczo ci ,

wy sz  w stosunku do innych cz ci miasta stop  bezrobocia. Wszystkie te aspekty

determinowa y wyznaczenie obszarów, po ród innych badanych w trakcie

sporz dzania programu rewitalizacji miasta Gostynina.
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6. System wdra ania LPROM

Warunkiem obowi zywania Programu Rewitalizacji jako aktu prawa

funkcjonuj cego w Gostyninie jest jego przyj cie do realizacji na mocy uchwa y Rady

Miasta Gostynina. Akt ten wska e wol  Rady Miasta do zharmonizowanego jego

rozwoju na zasadach okre lonych w Programie Rewitalizacji Miasta Gostynina.

Wa nym elementem decyduj cym o skuteczno ci realizacji za  i celów ka dego

dokumentu planistycznego jest skuteczny i przemy lany system jego wdra ania,

dlatego w adze  Gostynina  stara y si  okre li  w sposób precyzyjny wdra anie.

System wdra ania LPROM b dzie zgodny z wymogami okre lonymi dla

wdra ania poszczególnych  projektów  w ramach ZPORR, które to wymogi zosta y

okre lone w tre ci dokumentu programowego, Uzupe nieniu ZPORR, ogólnym

Podr czniku Wdra ania ZPORR, aktach prawnych zwi zanych z wdra aniem

funduszy strukturalnych (m.in. Ustawa z dn. 24 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie

Rozwoju) oraz innymi przygotowanymi przez instytucje zaanga owane w ZPORR

dokumentami metodycznymi i aktami prawnymi. Poni ej okre lono

wydzia y/jednostki/podmioty, które b  odgrywa  najistotniejsz  rol  we wdra ania

programu oraz relacje zachodz ce mi dzy nimi.
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Rysunek 3. Schemat organizacyjny Urz du Miasta.

 W ramach Urz du Miasta Gostynina zarz dzeniem Burmistrza zosta

powo any Zespó  ds. Rewitalizacji. Bra  on aktywny udzia  w opracowaniu za

Programu i pe ni funkcj  cia a doradczego dla Burmistrza Miasta Gostynina

w przedmiotowej kwestii.

ówn  rol  w przygotowaniu odpowiednich wniosków aplikacyjnych,

zgodnych z formatem wymaganym przez Europejski Fundusz Rozwoju
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Regionalnego w ramach ZPORR, odegraj  pracownicy Urz du Miasta Gostynina,

którzy b  odpowiedzialni za pe en nadzór nad realizacj   zada , w których jako

beneficjent w wi kszo ci wyst puje Miasto.

  G ówn  rol  w tym procesie odgrywa  b  pracownicy Wydzia u

Wspó pracy z Uni  Europejsk  i pozyskiwania rodków pomocowych, pracownicy

Wydzia u Inwestycji i Gospodarki przestrzennej oraz poszczególnych wydzia ów

merytorycznych. Za obs ug  inwestycji w zakresie zamówie  publicznych

odpowiedzialni b  pracownicy Wydzia u Zamówie  Publicznych,  z kolei promocj

lokalnego programu Rewitalizacji zajmowa  si  b  pracownicy Wydzia u Rozwoju

aktywizacji i promocji miasta Gostynina. We wdra anie Lokalnego Programu

Rewitalizacji Gostynina zaanga owani b  równie  cz ciowo pracownicy innych

wydzia ów, (Wydzia  Finansowy),  Burmistrz,  Rada Miejska oraz jednostki

bud etowe Miasta Gostynina, tj. Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej, poszczególne

Szko y podstawowe i gimnazja, Dom Kultury oraz O rodek Sportu i Rekreacji.

Zadania Wydzia u Wspó pracy z Uni  Europejsk  i pozyskiwania rodków

pomocowych w Urz dzie Miasta  Gostynin  kszta tuj  si  nast puj co:

• pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach UE s cych

integracji ze strukturami europejskimi, w tym o dost pnych programach UE

przeznaczonych na rozwój lokalny i ponadlokalny.

• rozpowszechnianie w Urz dzie, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz

spó kach z udzia em miasta informacji o mo liwo ciach uczestnictwa

w inicjatywach i programach europejskich.

• inicjowanie i koordynowanie prac wydzia ów Urz du zaanga owanych

w realizacj  projektów wspó finansowanych z funduszy europejskich, w tym

pomoc i doradztwo w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych

• informowanie wydzia ów o mo liwo ciach sk adania wniosków o finansowanie

projektów z funduszy pomocowych,

• monitorowanie realizacji projektów wykonywanych przez wydzia y

• wspó praca w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy

zewn trznych.
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• wspó praca z organizacjami i instytucjami polskimi i mi dzynarodowymi

w popularyzacji wiedzy o instytucjach europejskich w spo eczno ciach

lokalnych.

• wspó praca z samorz dem województwa, instytucjami rz dowymi i innymi

podmiotami w kraju i zagranic  dzia aj cymi na rzecz integracji europejskiej

oraz inicjuj cymi lub wspieraj cymi dzia ania w zakresie pozyskiwania

rodków z funduszy przedakcesyjnych, strukturalnych, Funduszu Spójno ci

oraz innych unijnych róde  finansowania.

Do pracy Wydzia u Inwestycji i Gospodarki przestrzennej nale :

I. Zadania z zakresu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanym dalej ustaw :

• wydawanie decyzji:

o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

o o warunkach zabudowy dla inwestycji nie b cych celami

publicznymi,

o o warunkach zabudowy dotycz ce zmiany sposobu u ytkowania

budynku, lokalu.

• prowadzenie procedur zwi zanych z uzgodnieniami z innymi organami

projektów wydawanych decyzji,

• dokonywanie analiz przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

• okre lenie uwarunkowa  dotycz cych funkcji oraz cech zabudowy

i zagospodarowania terenu przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy

oraz ustalenie wymaga  dotycz cych nowej zabudowy, w tym wymagania

dotycz ce:

o linii zabudowy,

o wielko ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki

albo terenu,

o szeroko ci elewacji frontowej,
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o wysoko ci górnej kraw dzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,

o geometrii dachu (k ta nachylenia, wysoko ci kalenicy i uk adu po aci

dachowych).

• prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestru

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu

powiatowym i gminnym,

• opiniowanie urbanistyczne dotycz ce min. usytuowania ogrodzenia od strony

dróg publicznych,

• opiniowanie pod wzgl dem urbanistyczno-architektonicznym projektów

pomników, tablic reklamowych i innych dzie  plastycznych,

• wspó praca z w adzami konserwatorskimi w zakresie ochrony obiektów

i terenów podlegaj cych ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytków

oraz ustale  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

• sporz dzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego,

• wydawanie za wiadcze  o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego,

• opiniowanie projektów podzia ów nieruchomo ci,

• rozpatrywanie wniosków w sprawie sporz dzania lub zmiany miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego.

II. Zadania wynikaj ce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska:

• prowadzenie post powania w sprawie oceny oddzia ywania inwestycji na

rodowisko poprzedzaj cego wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

• prowadzenie rejestru publicznie dost pnego wykazu danych

o dokumentach w zakresie przedsi wzi  mog cych znacz co

oddzia ywa  na rodowisko.
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III. Zadania z zakresu inwestycji i remontów:

• planowanie i ustalanie zakresu i programu prac projektowych dla zada

inwestycyjnych,

• planowanie, przygotowywanie i prowadzenie inwestycji,

• prowadzenie remontów gminnych placówek o wiatowych, budynków

administracyjnych i innych obiektów,

• koordynacja i nadzór nad realizacj  inwestycji i remontów,

• opracowywanie analiz i opinii dotycz cych prowadzonych i planowanych

inwestycji,

• organizowanie robót publicznych na prowadzonych zadaniach,

• przygotowywanie wniosków do projektu bud etu dotycz cych inwestycji

i remontów.

IV. Zadania z zakresu drogownictwa, komunikacji, transportu:

• prowadzenie spraw zwi zanych z utrzymaniem dróg, chodników, obiektów

in ynierskich i innych urz dze  zwi zanych z drogami,

• koordynacja robót w pasie drogowym gminnej sieci dróg,

• wydawanie zezwole  na zaj cie pasa drogowego i zjazdów z dróg oraz

umieszczanie obiektów niezwi zanych z ruchem w pasie drogowym dróg

gminnych,

• realizacja zada  w zakresie in ynierii ruchu, bie cej kontroli dróg, robót

remontowych, utrzymaniowych, inwestycyjnych i zabezpieczaj cych na

drogach gminnych,

• wspó praca z w ciwymi organami w zakresie bezpiecze stwa ruchu

drogowego,

• wspó praca z zarz dcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych

w zakresie planowania, budowy, modernizacji i utrzymania dróg na terenie

miasta,
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• realizacja zada  w zakresie utrzymania, rozbudowy, modernizacji i

remontów infrastruktury zwi zanej z drogami tj. o wietlenia ulic,

odprowadzania wód opadowych.

V. Inne zadania:

• wspó praca z Urz dem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym,

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i innymi organami w zakresie

wspólnych zada  i posiadanych kompetencji,

• prowadzenie konsultacji spo ecznych z zakresu spraw realizowanych

przez Wydzia ,

• przygotowywanie materia ów do wniosków o dotacj  zada

inwestycyjnych,

• udzia  w komisjach przetargowych powo ywanych w post powaniach

z zakresu pracy Wydzia u,

• sporz dzanie sprawozdawczo ci w ramach dzia ania Wydzia u.

Z kolei do zada  Wydzia u Zamówie  Publicznych nale y:

• nadzór nad stosowaniem przepisów dotycz cych realizacji zamówie

publicznych,

• przyjmowanie wniosków poszczególnych wydzia ów Urz du Miasta na

przeprowadzenie post powa  o zamówienie publiczne, opracowywanie

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzorów umów i niezb dnych

dokumentów,

• prowadzenie post powa  zgodnie z ustaw  Prawo zamówie  publicznych,

• powo ywanie i udzia  w komisjach przetargowych,

• prowadzenie rejestru zamówie  publicznych udzielanych przez Urz d Miasta

oraz rejestru wszystkich zakupów i us ug,

• sporz dzanie sprawozdawczo ci w zakresie udzielania zamówie

publicznych,
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• przygotowywanie innych dokumentów niezb dnych do funkcjonowania

wydzia u zwi zanych z zamówieniami publicznymi,

• akceptacja dokonywania zakupów z wy czeniem ustawy Prawo zamówie

publicznych.

Wydzia  Rozwoju, Aktywizacji i Promocji Miasta zajmuje si :

• promocj  miasta w kraju i zagranic ,

• nadzorowaniem i koordynacj  miejskich placówek kultury i kultury

fizycznej:

Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, O rodka Sportu

i Rekreacji, Samorz dowej Agencji Wydawniczej,

• organizowaniem dzia alno ci rekreacyjnej i sportowej dla mieszka ców,

w tym prowadzi p ywalni ,

• wspó prac  z lokalnymi i krajowymi mediami,

• obs ug  informacyjno- prasow  Urz du,

• dzia aniami maj cymi na celu uaktywnienie lokalnego potencja u

gospodarczego i rozwoju turystyki, organizacj  naraz, spotka  oraz

zapewnia obs ug  oficjalnych delegacji i wizyt,

• wspó prac  z wszystkimi organizacjami dzia aj cymi na terenie miasta,

• ewidencj  dzia alno ci gospodarczej.

Wydzia  Finansowy- do jego zakresu prac nale y

• przygotowanie materia ów niezb dnych do uchwalenia bud etu miasta oraz

podj cia uchwa y w sprawie absolutorium,

• udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu bud etu miasta,

• zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami w asnymi

i zasilaj cymi,

• analiza wykorzystania bud etu oraz wnioskowanie w sprawach zmian

w bud ecie, celem racjonalnego dysponowania rodkami,
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• prowadzenie obs ugi finansowo-ksi gowej i kasowej Urz du,

• wykonywanie zada  w zakresie podatków i op at lokalnych, w tym:

o wymiar i pobór podatków i op at lokalnych, podatku rolnego i le nego

oraz innych podatków i op at pozostaj cych w zakresie w ciwo ci

gminy, a w szczególno ci:

§ prowadzenie ewidencji podatków,

§ gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod wzgl dem

zgodno ci ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji

podatkowych sk adanych organowi podatkowemu,

§ przygotowywanie aktów administracyjnych dotycz cych

podatków i op at,

§ prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytu ów wykonawczych,

§ przygotowywanie danych do projektów aktów dotycz cych

podatków i op at,

§ przygotowywanie sprawozda  dotycz cych podatków i op at,

§ kontrola podatkowa,

§ wykonywanie czynno ci z zakresu egzekucji administracyjnej

nale no ci podatkowych i op at oraz podejmowanie dzia

z zakresu post powania zabezpieczaj cego,

• prowadzenie rachunkowo ci funduszy celowych, sprawowanie kontroli

i nadzór nad dzia alno ci  finansow  jednostek organizacyjnych gminy,

opracowywanie planów i sprawozda  finansowych,

• wspó praca z Regionaln  Izb  Obrachunkow , z Izb  Skarbow , Urz dem

Skarbowym, Zak adem Ubezpiecze  Spo ecznych

i Wojewódzkim Urz dem Statystycznym,

• wydawanie za wiadcze  o stanie maj tkowym,

• opracowywanie podstawowych za  do projektu bud etu,

prowadzenie ksi g rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji, dokonywanie

oceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

przygotowywanie sprawozda  finansowych,

• dokonywanie umorze rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych

i prawnych,
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• indywidualne zg aszanie pracowników do ubezpieczenia i rozliczanie sk adek,

które ubezpieczeni wp acaj  na swoje indywidualne konta,

z podzia em na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe

i zdrowotne oraz rozliczanie wyp aconych wiadcze

z ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego, jak równie  innych wiadcze

wyp acanych ze rodków bud etu Pa stwa.
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7. Sposoby monitorowania, oceny
i komunikacji spo ecznej

7.1. System monitorowania

W celu racjonalnego, sprawnego i efektywnego wykorzystania rodków

strukturalnych Unia Europejska nak ada na pa stwa cz onkowskie obowi zek

monitorowania wydatków i efektów rzeczowych wdra ania programów operacyjnych.

Podr cznik wdra ania procedur ZPORR definiuje monitorowanie jako proces

systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisuj cych

post p i efekty programu. Tak rozumiany monitoring  spe nia tak e role systemu

wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawid owo ciach.

W monitorowaniu bra  winny udzia  wszystkie podmioty zaanga owane we

wdra anie Programu Rewitalizacji. Instytucje zaanga owane w proces

monitorowania Do instytucji i podmiotów bior cych udzia  w monitoringu Programu

Rewitalizacji zaliczy  nale y w szczególno ci: w odniesieniu do monitoringu

projektów, otrzymuj cych wsparcie w ramach poddzia ania 3.3.1. ZPORR,

i monitoringu ZPORR:

Instytucja P atnicza,

• Komitet Monitoruj cy ZPORR,

• Instytucja Zarz dzaj ca ZPORR,

• Podkomitety Monitoruj ce Komponenty Regionalne ZPORR,

• Instytucja Po rednicz ca  Urz d Wojewódzki,

• Beneficjent,

• Jednostka Monitoruj co  Kontrolna (EFRR lub EFS),

• Krajowa Jednostka Oceny;

w odniesieniu do monitoringu Programu Rewitalizacji:

• Rade Miejsk  w Gostyninie

• Burmistrza Gostynina,

• Odpowiednie jednostki organizacyjne Urz du Miejskiego w Gostyninie  lub
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• jednostki Miasta, odpowiedzialne za nadzór i kontrole nad istotnymi dla

procesu rewitalizacji sferami,

• Zespó  ds. Rewitalizacji,

• Beneficjentów Programu Rewitalizacji.;

w odniesieniu do monitoringu projektów uj tych w Programie Rewitalizacji:

• Odpowiednie jednostki organizacyjne UM Gostynina lub jednostki Miasta,

odpowiedzialne za nadzór i kontrole, nad istotnymi dla procesu rewitalizacji,

sferami,

• Zespó  ds. Rewitalizacji

• Beneficjentów Programu Rewitalizacji.

Dla osi gania wska ników niniejszego Programu Rewitalizacji, szczególna

rola w procesie monitoringu przypada beneficjentom, którzy maja obowi zek

monitorowania wdra ania projektu, w tym przygotowywania okresowych, rocznych

i ko cowych sprawozda  z realizacji projektu i przedk adania ich Instytucji

Po rednicz cej.

Na poziomie monitorowania Programu Rewitalizacji g ównym podmiotem,

monitoruj cym oraz dokonuj cym oceny osi gania za onych wska ników, sta  si

powinien Zespó  ds. Rewitalizacji, a w odniesieniu do osi gania celów

szczegó owych i ogólnych rewitalizacji Rada Miejska w Gostyninie oraz Burmistrz

Gostynina.

Rola Zespo u ds. Rewitalizacji  obejmowa  powinna jednocze nie monitoring

oraz sprawozdawczo  dotycz ca prawid owo ci realizacji inwestycji. Monitoring

prowadzony b dzie w oparciu o:

• sprawozdania z realizacji dzia  sporz dzone przez instytucje bior ce udzia

w programie.

• materia y przekazywane instytucjom prowadz cym monitoring w ramach

ZPORR i innym instytucjom wspó finansuj cym przez instytucje realizuj ce

dzia ania.

• dokumentacje wykonan  na zlecenie UM w Gostyninie.
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7.2. Ocena realizacji LPROM

Raz  do roku, wraz z ocen  realizacji innych dokumentów programowych

Miasta Gostynina  z perspektyw wykonania zada  uj tych w bud ecie miasta, w adze

samorz dowe b  mia y za zadanie podsumowa  realizacj  zamierze

inwestycyjnych przedstawionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszaru

Miasta Gostynina oraz oceni  wp yw realizacji inwestycji na osi gni cie celów

Programu Rewitalizacji.

Ocena b dzie polega a na weryfikacji za  przyj tych w programie,

dotycz cych poszczególnych przedsi wzi  wyra onych przez odpowiednie

wska niki. Warto ci tych e wska ników b  podstaw  do weryfikacji

poszczególnych przedsi wzi . Sprawozdania z realizacji programów (rzeczowo-

finansowe) przedk adane by  powinny przez Operatora Burmistrzowi Gostynina

w formie sprawozdania rocznego, a tak e za czane do sprawozdania z realizacji

ca ego Programu Rewitalizacji przedk adanego corocznie Radzie Miejskiej na któr

zostan  zaproszeni przedstawiciele podmiotów zaanga owanych w realizacj

Programu, w czaj c w to grono partnerów spo ecznych oraz przedstawicieli

samorz du Powiatu  oraz samorz du regionalnego województwa mazowieckiego.

7.3. Wdra anie programu

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje szereg projektów i zada

inwestycyjnych o bardzo zró nicowanym charakterze. W ramach przyj tego obszaru

obejmuj cego centralna cze  miasta Gostynina , wyodr bniono projekty i zadania

pilota owe, zakwalifikowane do pierwszego etapu rewitalizacji, bior c pod uwag

miedzy innymi potrzeb  inwestycji oraz wykonalno  projektu.

Ze wzgl du na pewne zró nicowanie podj tych dzia  w przestrzeni miasta, oraz

maj c na uwadze szereg kolejnych dzia , które powinny by  podj te w ramach

LPROM, proponuje si , by w celu wdro enia podj tych ju  oraz podejmowanych

w przysz ci projektów i zada  Burmistrz Gostynina podj  decyzje odno nie

sposobu realizacji poszczególnych zada  i projektów, w szczególno ci  dokona

wyboru Zespo u ds. Rewitalizacji, który odpowiedzialny b dzie za koordynacje

i monitoring realizacji Programu.
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Wdro enie Programu Rewitalizacji wymaga szeregu dzia , o charakterze

wykonawczym, które stanowi  zadanie Zespo u ds. Rewitalizacji.  Zadania te dotycz

nast puj cych elementów zarz dzania  Programem:

•  kontynuacji procesu planowania, w szczególno ci  w odniesieniu do zada

uj tych na kolejny okres programowania 2007  2013,

• realizacji Programu, w znaczeniu koordynacji i animowania dzia

administracji i Beneficjentów Zewn trznych, w kierunku przestrzegania zasad

wdro enia, wymaga  wewn trznych (Miasta) i zewn trznych (ZPORR),

a tak e spójno ci Programu,

• organizacji procesu upowszechnienia Programu i komunikacji spo ecznej,

poza cis ym gronem osób, zwi zanych z samorz dem Gostynina

(organizacje po ytku publicznego, przedsi biorcy, spó dzielnie mieszkaniowe,

struktury partnerstwa publiczno  prywatnego),

•  monitorowania realizacji Programu,

• opracowania sprawozda  i dokonywania wewn trznej oceny efektów

Programu.

Zarysowany powy ej ogólny zakres zada  Zespo u ds. Rewitalizacji  obejmuje

w praktyce szereg dzia , wymagaj cych szerokiej wiedzy, dotycz cej

w szczególno ci:

• problematyki bada  ankietowych,

• zasad przygotowania biznes  planów i studiów wykonalno ci zada  pod

katem wymaga  ZPORR, a w przysz ci regionalnego programu

operacyjnego,

• koordynacji publicznych i prywatnych programów inwestycyjnych wraz i z ich

finansowaniem i wdra aniem,

• zarz dzania programami spo ecznymi, dotycz cymi wspó pracy

z pracownikami s b socjalnych, wspó pracy miedzy ró nymi partnerami

rynku mieszkaniowego w sektorze socjalnym,

• problematyki bezrobocia i marginalizacji spo ecznej oraz w czania si

w programy zatrudnienia bezrobotnych,
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• animowania partnerstwa ró nych podmiotów, a w tym: ich identyfikacje,

okre lania grup interesów, zarz dzania konfliktami interesów i ich usuwania,

prowadzenia mediacji i dochodzenia do konsensusu, wymaga  Unii

Europejskiej w odniesieniu do wspierania rozwoju regionalnego w kwestiach

sposobów finansowania programów rewitalizacji, zasad udzia u

poszczególnych partnerów, etc.

7.4. Public Relations LPROM

Zadaniem dzia  informacyjnych i promocyjnych b dzie:

§ zapewnienie powszechnego dost pu do informacji o mo liwo ciach

ubiegania si  o wsparcie ze rodków funduszy strukturalnych na

realizacj  projektów s cych rozwojowi regionalnemu dla wszystkich

grup docelowych z terenu Gostynina,

§ zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów

oraz obowi zuj cych w tym zakresie procedurach,

§ zapewnienie bie cej informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze

pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach

dzia  na poziomie Miasta i Gminy,

§ inicjowanie dodatkowych dzia  promocyjnych o zasi gu lokalnym,

§ zapewnienie wspó pracy z instytucjami zaanga owanymi w monitorowanie

i realizowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji  w zakresie dzia

informacyjnych i promocyjnych poprzez wymian  informacji i wspólne

przedsi wzi cia,

§ wykorzystanie nowoczesnych róde  przekazu i nowoczesnych technologii,

m.in. takich jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna

archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomi dzy

podmiotami uczestnicz cymi w realizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji,

§  Wszelkie dzia ania podejmowane w ramach Lokalnego Programu

Rewitalizacji Gostynina b  uwzgl dnia y specyficzne potrzeby grup

docelowych w kwestii informacji oraz u ytych instrumentów w celu

osi gni cia maksymalnej skuteczno . Grupami docelowymi Planu s :
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§ spo ecze stwo  to bezpo redni beneficjent  kszta towanie i informowanie

opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy

o dzia aniach Unii Europejskiej, o wdra aniu i wykorzystaniu rodków

wspólnotowych, o korzy ciach p yn cych z cz onkostwa, o budowaniu

pozytywnego wizerunku podmiotów zaanga owanych w proces wdra ania

pomocy, co przyczyni si  do poparcia dla inwestycji

§ beneficjenci to osoby, instytucje lub grupy spo eczne bezpo rednio

korzystaj ce z wdra anej pomocy:

o jednostki samorz du terytorialnego szczebla

gminnego

o podmioty b ce jednostkami podleg ymi

samorz dowi gminnemu b  realizuj ce zadania

jednostki samorz du terytorialnego

o podmioty gospodarcze

o organizacje zrzeszaj ce przedsi biorców

o organizacje pozarz dowe

o inne organizacje spo eczne

o media.

Szczególnie istotn  jest potrzeba kszta towania pozytywnego wizerunku

Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszaru Miasta Gostynin. Za jego po rednictwem

nale y kszta towa wiadomo  w zakresie istnienia oraz mo liwo ci pozyskania

rodków dla jednostek samorz du terytorialnego, a od tego uzale nione jest

wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych p yn cych z Unii

Europejskiej. Aby osi gn  cele zwi zane z informacj  i promocj  Lokalnego Planu

Rewitalizacji Miasta Gostynin b  stosowane m.in. nast puj ce rodki

i instrumenty:

• konferencje, seminaria, wyk ady, warsztaty, prezentacje 

propaguj ce informacje samej idei rewitalizacji,  mo liwo ciach

wykorzystania rodków unijnych na rewitalizacj , o rezultatach

wsparcia UE oraz upowszechniaj ce wiedz  na ten temat,
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• wizytacje projektów, ekspozycje projektów  mog  stanowi

skuteczne metody prezentacji osi gni  w zakresie inicjatyw

z wykorzystaniem rodków unijnych

• informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów

 dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom

z terenu Gostynina  odpowiedzialnych za spe nienie wymogów

w tym zakresie

• serwisy internetowe  to szybkie i ogólnodost pne ród o

informacji na temat mo liwo ci pozyskania pomocy unijnej, za

dla opinii publicznej b dzie to kompleksowe ród o informacji

o osi gni ciach Lokalnego Planu Rewitalizacji  i wsparciu ze

rodków Unii Europejskie dla Miasta Gostynina

• publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materia y

audio  wizualne, ulotki  pozwalaj  w atwy, przyst pny

i atrakcyjny sposób przekazywa  wiedz  o Unii Europejskiej

 i dost pnej pomocy, a tak e o roli instytucji samorz dowych

w zarz dzaniu t  pomoc

• wspó praca z mediami  publikacje prasowe, artyku y, relacje,

wiadomo ci w lokalnej i regionalnej telewizji oraz rozg niach

radiowych, audycje, reklamy czy og oszenia to kluczowe ród a

przekazu wszelkich informacji o realizacji Lokalnego Planu

Rewitalizacji Miasta Gostynin w szczególno ci w odniesieniu

do opinii publicznej.

Za  realizacj   tzw. Public  Relations zwi zanego  z  wdra aniem  Programu

odpowiedzialni b  pracownicy Wydzia u Promocji.

Podkre li  nale y i  do prac nad programem rewitalizacji zaanga owane

zosta y nie tylko w adze Gminy, ale tak e partnerzy spo eczni. W sk ad zespo u

zadaniowego powo anego zarz dzeniem Burmistrza Gostynina weszli prócz

przedstawicieli Urz du Miejskiego w Gostyninie przedstawiciele  organizacji

spo ecznych. Aktywny udzia  spo ecze stwa w tworzeniu programu zapewni :

• dost p do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,

• pobudzenie ich do wyra ania w asnych opinii,
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• nawi zanie porozumienia pomi dzy partnerami procesu rewitalizacji,

a Zespo em ds. Rewitalizacji.

Poszczególne etapy przygotowania Programu konsultowane by y na

spotkaniach z Zespo em ds. Rewitalizacji  oraz partnerami spo ecznymi. Wp yw na

tworzenie programu rewitalizacji umo liwiony zosta  tak e szerokiej spo eczno ci

mieszka ców poprzez zamieszczenie na oficjalnych stronach internetowych Urz du

Miejskiego w Gostyninie  ankiety dotycz cej Programu Rewitalizacji.
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8. Analiza finansowa

Analiza finansowa ma odpowiedzie  na jedno zasadnicze pytanie: czy bior c

pod uwag  prognozy przychodów oraz wydatków bie cych wraz z zaplanowanymi

do tej pory wydatkami inwestycyjnymi, gmina jest w stanie realizowa  dodatkowe

zadania wynikaj ce z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Poni ej zaprezentowano zestawienie ca kowitych kosztów poszczególnych

zada  (bez wzgl du na ród a finansowania), nast pnie na ono je na prognozy

bud etu i zad enia gminy. W prognozach przep ywów pieni nych gminy

uwzgl dniono natomiast cz ciowe finansowanie przez ZPORR.
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Tabela 14. Wykaz zada  i ca kowitych kosztów inwestycyjnych wynikaj cych z LPROM.

Lp. Zadanie kwota ca kowita 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Modernizacja budynku Gimnazjum nr 1 317 400 317 400

2. Centrum Informacji Turystycznej 35 650 35 650

3. Targowisko Miejskie
(na terenach BUDOPOLu)

5 543 000 23 000 887 800 2 300 000 2 332 200

4. Modernizacja budynku Domu Kultury 1 154 000 402 750 751 250

5. Szko a Podstawowa nr 3,
--- termomodernizacja budynku 2 415 000 1 086 750 1 328 250

--- modernizacja sali sportowej 915 918 371 450 544 468

--- remont boiska 230 000 230 000

6. Szko a Podstawowa nr 1,
--- remont elewacji budynku 270 000 270 000

--- remont boiska 230 000 230 000

7. Modernizacja budynku Przedszkola 632 500 172 500 460 000

8. Program Wsparcia Rozwoju
Przez Szkolenia

180 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

9. Gostyni ska Platforma Edukacyjna 175 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

10. Gostyni ski Rynek Pracy
(witryna internetowa)

26 450 26 450

11. Remont ulicy Bagnistej i Ko cielnej 300 000 300 000
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Lp. Zadanie kwota ca kowita 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

12. Modernizacja ulicy Floria skiej 150 000 150 000

13. Remont Rynku Miejskiego 500 000 130 000 160 000 210 000

14. Remont oficyn wokó  Ratusza 380 000 120 000 180 000  80 000

15.
Program zagospodarowania Zamku
i otoczenia dla celów
kulturowo-rekreacyjnych 1 500 000 250 000 750 000 500 000

16. Centrum animacji kultury Zamek 250 000  250 000

17. Program animacji Zamku w oparciu
o dziedzictwo historyczne 2 900 000 800 000 800 000 700 000 600 000

18. Rewitalizacja dzielnicy mieszkaniowej
zarz dzanej przez SM POLAM 2 000 000 2 000 000

   RAZEM 18 104 918 23 000 3 698 650 5 935 418 3 172 850 825 000 1 005 000 1 405 000 1 095 000 945 000
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Tabela 15. Analiza przep ywów pieni nych w bud ecie miasta Gostynin w latach 2005 2013.

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Dochody w asne z udzia ami w
podatkach 16 832 474 17 000 000 17 200 000 17 400 000 17 600 000 17 800 000 18 000 000 18 200 000 18 400 000

2. Subwencja z bud etu pa stwa 8 094 536 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

3. Dotacje celowe 4 455 685 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

4. Dotacje z funduszy strukturalnych 0 930 413 1 483 855 793 213 206 250 251 250 351 250 273 750 236 250

I. Ogó em dochody (1+2+3) 29 382 695 29 930 413 30 683 855 30 193 213 29 806 250 30 051 250 30 351 250 30 473 750 30 636 250

4. Wydatki bie ce 24 691 282 22 805 170 22 796 900 24 565 171 24 929 663 25 217 863 25 590 444 25 953 121 26 332 100

w tym:   - odsetki od kredytów i po yczek 492 500 682 630 728 735 879 355 981 846 1 040 225 1 144 519 1 265 856 1 389 293

5. Wydatki maj tkowe 7 479 249 7 031 650 9 959 418 7 172 850 5 090 000 5 405 000 6 105 000 5 795 000 6 245 000

w tym:  - wydatki wynikaj ce z LPROM 23 000 3 698 650 5 935 418 3 172 850 825 000 1 005 000 1 405 000 1 095 000 945 000

II. Ogó em wydatki (4+5) 32 170 531 29 836 820 32 756 318 31 738 021 30 019 663 30 622 863 31 695 444 31 748 121 32 577 100

  Wynik finansowy (I-II) -2 787 836 93 593 -2 072 463 -1 544 808 -213 413 -571 613 -1 344 194 -1 274 371 -1 940 850

III. Przychody ogó em 5 048 648 2 900 000 5 300 000 4 450 000 3 750 000 4 800 000 6 100 000 6 800 000 7 200 000

w tym:  - kredytów 1 700 000 2 900 000 5 300 000 4 450 000 3 750 000 4 800 000 6 100 000 6 800 000 7 200 000

   - po yczek 2 410 219 0 0 0 0 0 0 0 0

   - nadwy ki bud etu 938 429 0 0 0 0 0 0 0 0

   - wolnych rodków 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Rozchody ogó em 2 283 812 2 963 330 3 194 988 2 879 992 3 548 156 4 226 156 4 803 656 5 511 479 5 260 125

w tym:  - raty sp at kredytów i po yczek 2 283 812 2 963 330 3 194 988 2 879 992 3 548 156 4 226 156 4 803 656 5 511 479 5 260 125

Stan ko cowy (I II+III IV) -23 000 30 263 32 550 25 201 -11 569 2 231 -47 850 14 150 -975

V. Skumulowana nadwy ka/niedobór
bud etu X 30 263 62 813 88 013 76 444 78 676 30 826 44 976 44 001

VI. Zad enie ogó em na koniec roku 11 352 882 11 289 552 13 394 564 14 964 572 15 166 416 15 740 260 17 036 604 18 325 125 20 265 000
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Powy sza tabela wskazuje, i  realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji nie

powinna by  zagro ona przez niedobór rodków w asnych gminy. Sytuacja, w której

wszystkie kwalifikuj ce si  do wsparcia w ramach ZPORR projekty wsparcie takie

otrzymuj  jest oczywi cie sytuacj  idealn . Uzyskanie dotacji zale  b dzie od

wielu czynników, m. in. od jako ci przygotowania poszczególnych projektów, od

konkurencji ze strony innych gmin, od ilo ci alokowanych rodków i wielu innych,

w wi kszym lub mniejszym stopniu przewidywalnych czynników. Pami ta  jednak

trzeba, e w przypadku braku rodków na sfinansowanie projektu zgodnie

z planowanym harmonogramem jego realizacja mo e zosta  przesuni ta na rok

kolejny. I odwrotnie, wolne rodki finansowe w danym roku mog pos  na

sfinansowanie przysz orocznych inwestycji. Poza tym, stosunkowo niski aktualny

i planowany stan zad enia gminy pozwala dodatkowo zwi kszy  mo liwo ci

inwestycyjne dzi ki zewn trznym ród om finansowania. W powy szych prognozach

przyj to wariant ostro ny, zak adaj cy uzyskanie przez gmin rodków ze ZPORR

dla co trzeciego z zak adanych projektów. Przy 33% skuteczno ci uzyskiwania

dotacji i 75% udziale ZPORR w realizowanych przedsi wzi ciach, ca kowity udzia

ZPORR w projektach wynikaj cych z LPROM wyniesie 25% (33% * 75% = 25%).

Bior c pod uwag :

• planowane wydatki inwestycyjne gminy,

• ostro ny wariant uzyskania dofinansowania oferowanego przez program

ZPORR na poziomie 25% wszystkich wydatków,

• mo liwo ci dofinansowania z innych róde ,

• uwzgl dniaj c zad enie gminy oraz koszty zwi zane z jego obs ug ,

mo na stwierdzi , e Lokalny Program Rewitalizacji jest wykonalny z finansowego

punktu widzenia.
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