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1.

Powitanie uczestników

2.

Prezentacja wyznaczonego obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

3.

Propozycja celów rewitalizacji

4.

Zakres możliwych projektów rewitalizacyjnych





Obszar na którym zidentyfikowano stan kryzysowy.
Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także
wiejskich.
Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary,
w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic
pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym
z podobszarów.

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

Metodyka wyznaczania obszarów zdegradowanych na
terenie gminy Jabłonna została sporządzona w oparciu o
wyniki dwóch odrębnych analiz, tj.:
 analizy jakościowej obejmującej obszar całej gminy w
formie powyższej diagnozy, która objęła 3 sfery:
przestrzenną, gospodarczą i społeczną;
 analizy wskaźnikowej, obejmującej obszar całej gminy,
ale w podziale administracyjnym na sołectwa, który
pozwolił na prezentacje poszczególnych wskaźników na
konkretnych obszarach w gminie i porównaniu ich do
średniej referencyjnej wartości danego wskaźnika dla
całej gminy.

Do wyznaczenia obszarów zdegradowanych wykorzystano zestaw
wskaźników dla wszystkich analizowanych sfer, tj. społecznej, gospodarczej
i przestrzennej. Przyjęto następujące kryteria wyznaczenia obszarów:
 Sfera społeczna – podstawą wyznaczenia obszarów zdegradowanych
było określenie i wyznaczenie na terenie gminy koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, tj. gęstość zaludnienia, dynamika
zmiany liczby ludności (2005-2015), odnotowane przestępstwa
kryminalne, liczba osób w rodzinach pobierających zasiłki z pomocy
społecznej;
 Strefa gospodarcza – podstawą wyznaczenia było wyznaczenie obszaru
koncentracji przedsiębiorczości na terenie gminy Jabłonna na podstawie
wskaźnika określającego liczbę podmiotów gospodarczych na 100
mieszkańców;
 Strefa przestrzenna - obejmująca problemy techniczne wynikające ze
stosowania niefunkcjonalnych rozwiązań technicznych umożliwiających
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w
zakresie energooszczędności, tj. liczba budynków z węglowymi kotłami
ciepła.

Gęstość zaludnienia (os./km2)
Chmiel Drugi
Chmiel Pierwszy
Chmiel Kolonia
Czerniejów
Czerniejów Kolonia
Jabłonna Druga
Jabłonna Majątek
Jabłonna Pierwsza
Piotrków Drugi
Piotrków Pierwszy
Piotrków Kolonia
Skrzynice Drugie
Skrzynice Pierwsze
Skrzynice Kolonia
Tuszów
Wierciszów
Wolnica

37
35
58
98
102
136
128
91
45
61
89
56
57
83
82
44
39

Gmina Jabłonna

70

Dynamika zmiany liczby ludności (2005-2015)
Chmiel Drugi
Chmiel Pierwszy
Chmiel Kolonia
Czerniejów
Czerniejów Kolonia
Jabłonna Druga
Jabłonna Majątek
Jabłonna Pierwsza
Piotrków Drugi
Piotrków Pierwszy
Piotrków Kolonia
Skrzynice Drugie
Skrzynice Pierwsze
Skrzynice Kolonia
Tuszów
Wierciszów
Wolnica

-3
-2
-6
-6
25
208
95
46
-39
-11
-6
9
19
-1
-4
7
8

Gmina Jabłonna

323

Liczba odnotowanych przestępstw kryminalnych
Chmiel Drugi
Chmiel Pierwszy
Chmiel Kolonia
Czerniejów
Czerniejów Kolonia
Jabłonna Druga
Jabłonna Majątek
Jabłonna Pierwsza
Piotrków Drugi
Piotrków Pierwszy
Piotrków Kolonia
Skrzynice Drugie
Skrzynice Pierwsze
Skrzynice Kolonia
Tuszów
Wierciszów
Wolnica
RAZEM

6
7
1
5
1
8
7
4
10
12
2
5
7
2
8
1
0
86

Średnio dla gminy

5

Liczba osób w rodzinach pobierających zasiłki z pomocy społecznej
Chmiel Drugi
Chmiel Pierwszy
Chmiel Kolonia
Czerniejów
Czerniejów Kolonia
Jabłonna Druga
Jabłonna Majątek
Jabłonna Pierwsza
Piotrków Drugi
Piotrków Pierwszy
Piotrków Kolonia
Skrzynice Drugie
Skrzynice Pierwsze
Skrzynice Kolonia
Tuszów
Wierciszów
Wolnica
RAZEM

14
49
17
36
28
76
32
76
53
92
45
10
35
35
35
21
3
657

Średnio dla gminy

39

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców
Chmiel Drugi
Chmiel Pierwszy
Chmiel Kolonia
Czerniejów
Czerniejów Kolonia
Jabłonna Druga
Jabłonna Majątek
Jabłonna Pierwsza
Piotrków Drugi
Piotrków Pierwszy
Piotrków Kolonia
Skrzynice Drugie
Skrzynice Pierwsze
Skrzynice Kolonia
Tuszów
Wierciszów
Wolnica

1
5
0
5
0
6
8
4
4
4
0
2
3
0
4
2
4

Średnio dla gminy

3

Liczba budynków z węglowymi kotłami ciepła
Chmiel Drugi
Chmiel Pierwszy
Chmiel Kolonia
Czerniejów
Czerniejów Kolonia
Jabłonna Druga
Jabłonna Majątek
Jabłonna Pierwsza
Piotrków Drugi
Piotrków Pierwszy
Piotrków Kolonia
Skrzynice Drugie
Skrzynice Pierwsze
Skrzynice Kolonia
Tuszów
Wierciszów
Wolnica
RAZEM

10
10
16
23
12
62
31
22
30
35
8
14
28
22
24
22
1
370

Średnio dla gminy

22

Obszar
(ha)

% pow. gminy

Liczba osób
zameldowanych
(2015 r.)

% ludności

Dynamika zmiany
liczby ludności

Gęstość zaludnienia

Liczba
odnotowanych
przestępstw
kryminalnych

Liczba osób w
rodzinach
pobierających
zasiłki z pomocy
społecznej

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych

Liczba budynków z
węglowymi kotłami
ciepła

Obszar zdegradowany gminy Jabłonna

765

6,80%

1 041

13,18%

208

136

8

76

61

62

525

4,67%

673

8,52%

95

128

7

32

54

31

699

6,21%

633

8,01

46

91

4

76

24

22

1 292

11,49%

786

9,95%

-11

61

12

92

29

35

RAZEM

2 582

29,17%

2 500

39,65%

-

-

86

657

306

370

Gmina

11 248

100%

7 901

100%

323

70

Średnio dla
gminy
5

Średnio dla
gminy
39

Średnio dla
gminy
18

Średnio
dla gminy
22

Jabłonna
Druga
Jabłonna
Majątek
Jabłonna
Pierwsza
Piotrków
Pierwszy







Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o
których mowa w pkt 2, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego, zamierza się przeprowadzić rewitalizację.
Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może
obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz
zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania
problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w
tym poportowe i powydbywcze), powojskowe lub pokolejowe,
wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane w nich działania są
ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru
rewitalizacji.

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

% ludności

Dynamika zmiany
liczby ludności

Gęstość zaludnienia

Liczba
odnotowanych
przestępstw
kryminalnych

Liczba osób w
rodzinach
pobierających
zasiłki z pomocy
społecznej

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych

Liczba budynków z
węglowymi kotłami
ciepła

Gmina

Liczba osób
zameldowanych
(2015 r.)

RAZEM

% pow. gminy

Jabłonna
Druga
Jabłonna
Majątek
Jabłonna
Pierwsza

Obszar
(ha)

Obszar rewitalizacji gminy Jabłonna

765

6,80%

1 041

13,18%

208

136

8

76

61

62

525

4,67%

673

8,52%

95

128

7

32

54

31

699

6,21%

633

8,01

46

91

4

76

24

22

1 989

17,68%

2 347

29,71%

-

-

86

657

306

370

70

Średnio dla
gminy
5

Średnio dla
gminy
39

Średnio dla
gminy
18

Średnio
dla gminy
22

11 248

100%

7 901

100%

323

Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych
niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców
gminy.

Cel główny
Przywrócenie do życia obszaru rewitalizacji (sołectw
Jabłonna-Majątek, Jabłonna I i Jabłonna II) poprzez
nadanie mu nowych funkcji i odbudowanie
istniejących oraz realizację zintegrowanych działań
ukierunkowanych na poprawę zagospodarowania
przestrzennego, stanu środowiska przyrodniczego
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i ożywienie gospodarcze.

Cel główny

Celem głównym Lokalnego Programu Rewitalizacji jest przywrócenie do życia obszaru rewitalizacji (sołectw
Jabłonna-Majątek, Jabłonna I i Jabłonna II) poprzez nadanie mu nowych funkcji i odbudowanie istniejących
oraz realizację zintegrowanych działań ukierunkowanych na poprawę zagospodarowania przestrzennego,
stanu środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ożywienie gospodarcze

Cele
operacyjne

1. Odnowienie
zdegradowanego obszaru
centrum gminy Jabłonna oraz
nadanie przestrzeni właściwej
funkcji

1.1. Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
centrum gminy Jabłonna w celu
poprawy funkcji administracyjnych i
reprezentacyjnych oraz
przystosowania do pełnienia funkcji

Kierunki
działań

1.2. Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do potrzeb
mieszkańców, w tym osób
niepełnosprawnych
1.3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego poprzez ograniczenie
niskiej emisji zanieczyszczeń oraz
rewaloryzację i utworzenie zielonych
przestrzeni publicznych

2. Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
poprzez ograniczenie patologii
społecznych na obszarze
rewitalizacji oraz poprawa
jakości życia mieszkańców

2.1. Wzmocnienie tożsamości lokalnej i
kulturowej oraz podniesienie poziomu
integracji społecznej mieszkańców
gminy Jabłonna poprzez utworzenie
atrakcyjnej oferty spędzania czasu
wolnego

3. Zwiększenie rozwoju
gospodarczego oraz wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców gminy
Jabłonna

3.1. Wspieranie podejmowania i
rozwijania działalności gospodarczej

2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i
walka z ubóstwem w gminie Jabłonna
poprzez podniesienie kompetencji osób
bezrobotnych oraz aktywizację
obywatelską

2.3. Rozwój elektronicznych usług
publicznych i zwiększenie ich
dostępności

3.2. Wzrost aktywności gospodarczej
w oparciu o wykorzystanie
unikalnych zasobów obszaru
rewitalizacji

Cel operacyjny 1.
Odnowienie zdegradowanego obszaru centrum gminy Jabłonna
oraz nadanie przestrzeni właściwej funkcji
Cel operacyjny 2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez
ograniczenie patologii społecznych na obszarze rewitalizacji oraz
poprawa jakości życia mieszkańców

Cel operacyjny 3.
Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost
przedsiębiorczości mieszkańców gminy Jabłonna

Cel operacyjny 1. Odnowienie zdegradowanego obszaru centrum
gminy Jabłonna oraz nadanie przestrzeni właściwej funkcji

Kierunki działań:
1.1. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni centrum gminy
Jabłonna w celu poprawy funkcji administracyjnych i
reprezentacyjnych oraz przystosowania do pełnienia funkcji
kulturowych, rekreacyjnych i turystycznych
1.2. Dostosowanie infrastruktury technicznej i społecznej do potrzeb
mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych
1.3. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie
niskiej emisji zanieczyszczeń oraz rewaloryzację i utworzenie
zielonych przestrzeni publicznych

Cel operacyjny 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
poprzez ograniczenie patologii społecznych na obszarze
rewitalizacji oraz poprawa jakości życia mieszkańców
Kierunki działań:
2.1. Wzmocnienie tożsamości lokalnej i kulturowej oraz podniesienie
poziomu integracji społecznej mieszkańców gminy Jabłonna poprzez
utworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego
2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i walka z ubóstwem w gminie
Jabłonna poprzez podniesienie kompetencji osób bezrobotnych oraz
aktywizację obywatelską
2.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych i zwiększenie ich
dostępności

Cel operacyjny 3. Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost
przedsiębiorczości mieszkańców gminy Jabłonna
Kierunki działań:
3.1. Wspieranie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej
(przedsiębiorczość społeczna)

3.2. Wzrost aktywności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie
unikalnych zasobów obszaru rewitalizacji

Główne źródło finansowania inwestycji rewitalizacyjnych:
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020

Działaniami dedykowanymi obszarom wymagającym rewitalizacji
będą Działania:
 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich,
 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich,
 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Obejmują one działania infrastrukturalne, mające na celu przywracanie
bądź nadawanie nowych funkcji zdegradowanym społecznie,
gospodarczo, środowiskowo obszarom.

Realizacja inwestycji jedynie pod
warunkiem wpisania ich do
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Jabłonna lata 2016-2023



Konkurs w 2017 roku



Mamy czas na przygotowanie
dokumentacji

W celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np.
społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych:













Przebudowa, remont zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem
terenu;
Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację zdegradowanych obszarów;
Roboty restauratorskie i konserwatorskie zabytków;
Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych;
Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element projektów;
Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjna, energetyczna) jako element projektów;
Roboty budowlane i modernizacyjne dróg gminnych i powiatowych - jako element
projektów;
Budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu - jako
element;
Rozwój terenów zielonych - wyłącznie jako element;
Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność
przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych.

W ramach RPO WL przewidziano także preferencje dla inwestycji
niezbędnych dla kompleksowej rewitalizacji danego obszaru
realizowanych w ramach następujących Działań:
 3.1 Tereny inwestycyjne.
 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.
 5.5 Promocja niskoemisyjności.
 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
 9.1 Aktywizacja zawodowa.
 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych LOF.













11.1 Aktywne włączenie.
11.2 Usługi społeczne
i zdrowotne.
11.4 Aktywne włączenie
w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych LOF.
11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w
ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych LOF.
12.2 Kształcenie ogólne.
12.6 Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych LOF.
13.2 Infrastruktura usług społecznych.












Organizację terenów inwestycyjnych;
Głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej;
Głęboką termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty
budowlane dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków;
Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności
ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego
udziału społeczeństwa w kulturze;
Ochronę i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
Programy aktywizacji zawodowej: poradnictwo zawodowe lub/i
pośrednictwo pracy, staże i/lub praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące
do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych;
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej obejmujące: szkolenia oraz doradztwo,
przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe (niefinansowe
oraz finansowe).;










Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową oraz Zakłady
Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra
Integracji Społecznej;
Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o
charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym;
Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie
wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i
wspomagającego;
W ramach kształcenia ogólnego: organizacji zajęć przyczyniających się
do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, podnoszenia
kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli, organizowania i udzielania
doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno–
pedagogicznej;
Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont,
modernizacja, wyposażenie infrastruktury usług społecznych w tym:
ośrodków wsparcia, placówek środowiskowych i dziennego wsparcia
dla dzieci i młodzieży, środków interwencji kryzysowej, placówek DPS
i DPR.

Jak to zrobić ?

Należy wypełnić kartę projektu:

Budowa nowego funkcjonalnego
budynku Urzędu Gminy
 Budowa nowego funkcjonalnego
budynku Urzędu Gminy Jabłonna
obejmować będzie przekształcenie
i rozbudowę byłego posterunku
policji. Budynek po rozbudowie i
przekształceniu
pełnić
będzie
zarówno funkcje publiczne, jak i
społeczno-kulturalne.
Docelowo
będą się w nim mieścić: Urząd
Gminy Jabłonna, Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Lokalne
Centrum
Aktywności Mieszkańców oraz
świetlica środowiskowa.

Rewitalizacja centrum Jabłonnej
Rewitalizacja centrum gminy Jabłonna w miejscowości Jabłonna-Majątek obejmuje 2 place oraz
3 budynki użyteczności publicznej:
 Budynek użyteczności publicznej w gminie Jabłonna (główny budynek UG) – docelowo ma
to być siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej – modernizacja i remont budynku i
przystosowanie go do potrzeb czytelników w tym osób niepełnosprawnych.
 Budynek dawnych czworaków – obecnie siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej – budynek
zostanie wyburzony, a powstały plac zostanie przekształcony i zmodernizowany w miejsce
promocji lokalnych produktów, lokalnego rolnictwa i przedsiębiorczości,




Plac pomiędzy budynkami –
zostanie zagospodarowany: plac
zabaw, amfiteatr wiejski, parking,
alejki spacerowe
Budynek gospodarczy – zostanie
zmodernizowany i dostosowany do
potrzeb mieszkańców, powstanie
miejsce spotkań dzieci i młodzieży,

E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym:













stworzenie systemu Elektronicznego Zarządzenia Dokumentacją (EZD) zgodnie
z wymogami instrukcji kancelaryjnej,
połączenie systemu EZD z e-PUAP-em,
stworzenie spójnych serwisów internetowych dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych dla gminy i 9 jednostek podległych,
wektoryzacja i publikacja Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy,
wykonanie tematycznych map cyfrowych oraz mapy punktów adresowych,
stworzenie systemu elektronicznych tablic informacyjnych,
stworzenie systemów służących digitalizacji zasobów kulturalnych, naukowych
tworzenie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób
otwarty i zapewniający możliwość ponownego ich wykorzystania do tworzenia
na ich podstawie nowych usług cyfrowych,
stworzenie SMSowego systemu powiadamiania mieszkańców,
stworzenie usług wypożyczania e-booków w bibliotekach.
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