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Schemat procesu tworzenia i wdrażania programu rewitalizacji 
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Liczba osób w wieku pozaprodukcyjnym na 100 mieszkańców w gminie (mapa poglądowa, opracowanie własne) 

 

 
 

 poniżej 30 
 od 30 do 39,75 
 powyżej 39,75 
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Liczba osób bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminie (mapa poglądowa, opracowanie własne) 

 

 
 

 brak problemu   od 1,50 do 2,07  

 poniżej 1,50   powyżej 2,07 
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Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminie (mapa poglądowa, opracowanie 
własne) 

 
 

 brak problemu   od 0,50 do 0,79  

   powyżej 0,79 
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Liczba osób korzystających z pomocy MGOPS na 100 mieszkańców w gminie (mapa poglądowa, opracowanie własne) 

 

 

 

 brak problemu   od 3,00 do 4,80  

 poniżej 3,00   powyżej 4,80 
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Liczba osób korzystających z MGOPS z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców w gminie (mapa poglądowa, opracowanie 
własne) 

 

 

 
 brak problemu   od 1,00 do 2,54 

 poniżej 1,00   powyżej 2,54 
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Liczba przestępstw i interwencji domowych na 100 mieszkańców w gminie (mapa poglądowa, opracowanie własne) 

 

 

 
 brak problemu   od 1,00 do 1,84  

 poniżej 1,00   powyżej 1,84 
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Posumowanie wskaźników dotyczących sfery społecznej w gminie (mapa poglądowa, opracowanie własne) 

 

 
 

 brak problemu   3 wskaźniki negatywne 

 1 wskaźnik negatywny  4 wskaźniki negatywne 
 2 wskaźniki negatywne  6 wskaźników negatywnych 
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SFERA GOSPODARCZA  

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym (mapa poglądowa, 
opracowanie własne)  

 

 brak problemu   od 2,00 do 5,35 

 poniżej 2,00   powyżej 5,35 
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SFERA ŚRODOWISKOWA  

Masa zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych (w Mg) na 100 mieszkańców (mapa poglądowa, opracowanie 
własne)  

 
 

 brak problemu   od 20,00 do 53,01 

 poniżej 20,00   powyżej 53,01 
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Emisja CO2 (w Mg) z mieszkalnictwa na 100 budynków mieszkalnych (mapa poglądowa, opracowanie własne) 

 
 

 poniżej 3,00  od 3,00 do 6,30 
   powyżej 6,30 
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SFERA PRZESTRZENNA I TECHNICZNA  
Wyposażenie w infrastrukturę społeczną na 100 mieszkańców (mapa poglądowa, opracowanie własne) 

 

 

 brak problemu 

 poniżej 0,78 
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Liczba budynków gminnych (w tym zabytkowych) wymagających odnowy na 100 mieszkańców (mapa poglądowa, 
opracowanie własne) 

 

 brak obiektów   od 0,10 do 0,33  

   powyżej 0,33 
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Liczba zdarzeń drogowych popełnianych na 100 mieszkańców (mapa poglądowa, opracowanie własne) 

 

 brak zdarzeń   od 0,10 do 0,65  

   powyżej 0,65 
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Wyznaczenie obszaru zdegradowanego - delimitacja terenów 

Obszar zdegradowany, zgodnie z treścią "Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 
na lata 2014-2020" Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 sierpnia 2016 r. to obszar, na którym 
zidentyfikowano stan kryzysowy, tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, 
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących 
z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:  

 gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 
lokalnych przedsiębiorstw) 

 środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska) 

 przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w 
infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, 
niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu 
obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych) 

 technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 
o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających 
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i 
ochrony środowiska). 
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PODSUMOWANIE WSKAŹNIKÓW  

 
 problemy społeczne  problemy gospodarcze  
   problemy środowiskowe  
   problemy przestrzenno-techniczne 
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Kryteria koncentracji problemów 
 

 
 

Obszary spełniające kryteria:  

 Bieliny  

 Dąbrowa - Józefów 

 Jankowice  

 Wólka Ligęzowska i Magierowa  

 Nowe Miasto nad Pilicą Osiedle 1 

  

sołectwo/osiedle, w którym występuje kryzys w sferze 
spoełcznej 

sołectwo/ osiedle, w którym występuje kryzys w sferze 
gospodarczej lub środowiskowej lub przesztrzenne j lub 

technicznej  
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Wyznaczenie obszaru rewitalizacji 
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Ważną przesłanką procesu rewitalizacji jest uznanie, że obszar wyznaczony do rewitalizacji powinien mieć 
istotne znaczenie dla rozwoju gminy. Ta zasada daje gminie zachowanie marginesu uznaniowości we 
wskazaniu, która część obszaru zdegradowanego poddana ma zostać procesowi rewitalizacji. Znaczenie 
danego obszaru dla rozwoju gminy oceniać można pod względem:  

 zgodności z gminnymi dokumentami strategicznymi 

 opinii, czy dany obszar skupiać będzie życie społeczno-gospodarcze w gminie 

 opinii, czy dany obszar pod względem przestrzennym może być obszarem specjalnej troski władz 
gminy 

 opinii mieszkańców i przedsiębiorców, którzy zamieszkują lub prowadza działania na danym obszarze.  
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Mapa poglądowa lokalizacji obszaru przeznaczonego do rewitalizacji w gminie - Dyskusja  
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Wymagane cechy Programu Rewitalizacji 
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 Plan zadaniowy (przykład)  
 

Nazwa projektu  

Poprawa jakości prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej na obszarze rewitalizowanym 

Opis projektu 

Zakres rzeczowy 
projektu 

1. Wyposażenie terenów pod działalność gospodarczą w odpowiednią infrastrukturę techniczną. Rozbudowa sieci kanalizacji wodociągowej i 
sanitarnej i przyłączy do obiektów oraz poprawa stanu technicznego dróg dojazdowych i wewnętrznych na terenach z przeznaczeniem na 
działalność gospodarczą.  
2. Promowanie terenów inwestycyjnych i pod działalność gospodarczą poprzez: informacje w materiałach promocyjnych Gminy, 
motywowanie obecnych właścicieli terenów do podejmowania inicjatyw gospodarczych  
3. Wspieranie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości we współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście 
nad Pilicą z Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu poprzez: bezpośrednie dopasowanie realizowanego wsparcia do zróżnicowanych potrzeb 
osób bezrobotnych, właściwe zdiagnozowanie oraz kompleksowe podejście, uwzględniające specyfikę lokalnego rynku pracy, podnoszenie 
kompetencji osób bezrobotnych, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych zwiększających szanse dla młodzieży, pracowników 
niewykwalifikowanych itp., skierowanie działań informacyjnych i edukacyjnych do potencjalnych pracodawców, preferencyjne warunki dla 
rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Lokalizacja projektu Obszar rewitalizacji w gminie 

Podmioty 
realizujące projekt  

Gmina Nowe Miasto Nad Pilicą  

Prognozowane rezultaty, sposób oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji  

Prognozowane 
rezultaty  

efekty:  
Podjęte działania inwestycyjne wraz poprawią jakość prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji.  
Działania organizacyjne mają pomóc osobom bezrobotnym, wykluczonym lub zagrożonych wykluczeniem społecznym we wprowadzeniu na 
rynek pracy. Mają także ułatwić potencjalnym pracodawcom rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności, rozszerzenie jej i tworzenie nowych 
miejsc pracy.  
wpływ/rozwiązanie problemów: 

 poprawa jakości prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji  

 aktywizacja osób bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji i mieszkańców gminy 

Sposób oceny 
i miary  

Monitoring i sprawozdawczość przez okres min. 5 lat od daty zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania  
Określenie wskaźników:  

 liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych na obszarze rewitalizacji 

 liczba nowych miejsc pracy 

 stopa bezrobocia 
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Harmonogram realizacji projektu  

Przewidywany termin realizacji projektu  2018- 2023 

Finansowanie 

Szacowana wartość projektu  Przewidywane źródło finansowania  

1 000 000 

 RPO WM  

 Europejski Fundusz Społeczny  

 środki własne 

 
Plan finansowy (przykład)  

 

Planowane działanie 

Budżet 
jednostki 

samorządu 
terytorialnego 

Budżet 
państwa 

Środki 
prywatne 

Środki UE Inne Razem 

Planowane działania inwestycyjne 

Poprawa jakości prowadzenia i rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarze rewitalizowanym 

25 000 20 000 - 55 000 - 1 000 000  
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                                                                  Dziękuję za uwagę  


