
  

 

 

 

ul. F. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań 

tel.: 61/855 86 35, 855 86 59, fax: 61/624 23 80 

biuro@atrium-grupa.eu 



  

Rewitalizacja - to kompleksowy, 

skoordynowany, wieloletni,  

prowadzony na obszarze zdegradowanym 

proces przemian przestrzennych, 

technicznych, społecznych  i ekonomicznych, 

inicjowany przez jednostkę samorządu 

terytorialnego w celu wyprowadzenia tego 

obszaru ze stanu kryzysowego, w 

szczególności poprzez nadanie mu nowej 

jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków 

do jego rozwoju, w oparciu  o 

charakterystyczne uwarunkowania 

endogeniczne 

 



  

• KOMPLEKSOWY 
(gospodarcza, społeczna, przestrzenna) 

(wielosektorowy) 

(miękkie i infrastrukturalne) 

• SKOORDYNOWANY 

• WIELOLETNI 

• INICJOWANY PRZEZ JST 

• NA OBSZARZE 

ZDEGRADOWANYM 

• WYPROWADZENIE Z 

SYTUACJI KRYZYSOWEJ 



  

Cele rewitalizacji 

• pobudzenie życia społeczno – 

gospodarczego danego obszaru,  

• stworzenie bodźców do aktywności 

gospodarczej (tworzenie miejsc pracy 

poprzez oferowanie infrastruktury do 

prowadzenia działalności gospodarczej),  

• zwiększenie potencjału turystyczno – 

kulturalnego poprzez nadawanie terenom i 

obiektom zdegradowanym nowych funkcji 

społeczno – gospodarczych oraz 

rozwiązywanie problemów społecznych, 

poprzez walkę  z patologiami.  

  



  

 

 

Głównym i najważniejszym 

celem rewitalizacji 

jest polepszenie warunków 

życia mieszkańców.   
 

  



  

LOKALNY PROGRAM 
REWITALIZACJI 

wieloletni program działań  

w sferach: infrastrukturalnej, 
gospodarczej i społecznej,  

opracowany, przyjęty i koordynowany 
przez samorząd lokalny 

zmierzający do wyprowadzenia  

danego obszaru z sytuacji kryzysowej  

oraz stworzenia warunków do jego 
dalszego rozwoju 

 



  

Obszar zdegradowany 

należy przez to rozumieć obszar 

spełniający co najmniej  

trzy kryteria określone 

w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1828/2006,  

a także obszar poprzemysłowy, 

powojskowy, popegeerowski objęty 

programem rewitalizacji 



  

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; 

c) niekorzystne trendy demograficzne; 

d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt 

kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania 

skolaryzacji; 

e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 

f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska; 

g) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i 

mniejszościowych lub uchodźców; 

h) porównywalnie niski poziom wartości zasobu 

mieszkaniowego; 

i) niski poziom wydajności energetycznej budynków 



  

OBSZARY REWITALIZOWANE W BRWINOWIE 
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Liczba osób 

korzystających  

z zasiłków 

pomocy 

społecznej na  

1 tys. ludności 

Udział 

długotrwale 

bezrobotnych 

wśród osób  
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produkcyjnym 
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36,61 4,90% 9,55 11,04 17,20% 69,60% 
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39,87 5,83% 10,16 11,27 18,94% 72,68% 

O
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43,96 14,00% 5,49 2,20 30,00% 75,00% 



  

 

 

PROJEKTY PLANOWANE  

DO REALIZACJI PRZEZ  

GMINĘ BRWINÓW 



  

1. Przebudowa Targowiska Miejskiego 

Okres realizacji:  2016 - 2020 

Koszty całkowite: 6 500 000 zł 

• budowa pawilonów handlowych, 

wiat i zadaszeń oraz parkingu przy 

Targowisku Miejskim znajdującym 

się przy ul. Rynek.  

• Przebudowa sieci infrastruktury 

technicznej, wykonanie oświetlenia 

i systemu monitoringu wizyjnego.  

• utwardzenie kostką brukową 

ciągów komunikacyjnych  i strefy 

handlu 

CEL: 

Utworzenie 

nowoczesnej miejskiej 

strefy aktywności 

gospodarczej, poprawa 

warunków pracy osób 

prowadzących 

handlową działalność 

gospodarczą, komfortu 

osób kupujących oraz 

dostępu do obiektu.  

 



  

    2. Budowa obiektów rekreacyjnych przy ul. 11 Listopada – 

Górka Brwinowska 

Okres realizacji:  2017 - 2020 

Koszty całkowite: 16 000 000 zł 

 Budowa zespołu obiektów i urządzeń 

rekreacji zimowej (tor saneczkowy, 

narciarski) oraz letniej (boiska trawiaste, 

odkryte kąpielisko, ścianki 

wspinaczkowe, place zabaw i rekreacji 

ruchowej), a także budynku 

wielofunkcyjnego (sala fitness, siłownia, 

zaplecze techniczne i sanitarne) oraz 

pawilonu z ekspozycją archeologiczną.  

W ramach inwestycji wykonane zostaną 

drogi dojazdowe, parking uzbrojenie 

techniczne, oświetlenie 

 i monitoring. 

Utworzenie ogólnodostępnych 

terenów rekreacji, czynnych w 

okresie zimowym  

i letnim, miejsca integracji 

społecznej, organizacji 

wydarzeń sportowych  

i kulturalnych. Popularyzacja 

lokalnej tradycji i historii za 

pomocą ekspozycji okolicznych 

znalezisk w planowanym parku 

archeologicznym. 



  

    3. Remont świetlicy socjoterapeutycznej 

PARTNER: Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie 

Okres realizacji:  2016 - 2018 

Koszty całkowite: 1 500 000 zł 

 Budynek świetlicy, z uwagi na 

zalecenia nadzoru budowlanego oraz 

sanitarne poddany zostanie 

gruntownemu remontowi, polegającemu 

na dociepleniu dachu, ścian 

zewnętrznych i wykonaniu nowej 

elewacji. Wykonana zostanie też izolacja 

fundamentów, odgrzybienie i osuszenie 

piwnic, wymiana instalacji i podłóg 

Rozszerzenie i podniesienie 

jakości usług świadczonych na 

rzecz dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, poprzez 

zapewnienie odpowiednich 

warunków lokalowych do 

organizacji fachowej opieki 

wychowawczej, pomocy w 

rozwiązywaniu problemów, 

działań terapeutcznych, a także 

umozliwienie alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu. 



  

4. Budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Brwinowie 

PARTNER: ZS Nr 1 w Brwinowie 

Okres realizacji:  2014 - 2016 

Koszty całkowite: 8 050 000 zł 

Projekt obejmuje budowę sali 

gimnastycznej o wymiarach 36 m 

x 46 m, wraz z zapleczem i 

infrastrukturą techniczną. Obiekt 

spełniać będzie wymogi w 

zakresie dostępu dla osób 

niepełnosprawnych. Planowana 

powierzchnia zabudowy wynosi 

ok. 2000 m2, powierzchnia 

użytkowa ok. 1800 m2, kubatura – 

ok. 18300 m3. Pojemność sali 

przewidziana jest na 750 osób. 

Budowa obiektu sportowego 

podnoszącego jakość nauczania 

wychowania fizycznego w szkole, 

umożliwiającego aktywne spędzanie 

czasu wolnego dzieciom i dorosłym (w 

godzinach pozalekcyjnych i w 

weekendy obiekt będzie 

ogólnodostępny). Celem projektu jest 

również popularyzacja zdrowego trybu 

życia i kultury fizycznej, a także 

integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych poprzez 

zapewnienie im dostępu do 

infrastruktury  

sportowej. 



  

5. Budowa Brwinowskiego Centrum Kultury 

PARTNER: Gminny Ośrodek Kultury OKej w Brwinowie 

Okres realizacji:  2018 - 2020 

Koszty całkowite: 15 000 000 zł 

Projekt zakłada budowę 

Brwinowskiego Centrum Kultury 

przy ul. Grodzskiej 14, będącego 

siedzibą ośrodka kultury oraz 

biblioteki publicznej. 

Planowany obiekt: powierzchnia 

ok.  1500 m2 oraz pojemność na 

ok. 200-300 osób. Wyposażenie 

obiektu obejmować będzie 

wielofunkcyjną salę 

widowiskową, sale zajęć, 

pomieszczenia biblioteczne, 

pomieszczenia techniczne, 

magazynowe i administracyjne 

Stworzenie dogodnych warunków do 

rozwoju i promocji kultury, aktywizacja 

kulturalna i integracja mieszkańców, 

zapewnienie swobodnego dostępu do 

dóbr i usług kultury wszystkim grupom 

społecznym, rozszerzenie możliwości 

organizacji imprez kulturalnych o 

zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a 

tym samym zwiększenie potencjału 

turystycznego Gminy, wspieranie 

działalności organizacji pozarządowych 

związanych  

z kulturą i historią. 



  

6. Termomodernizacja budynku OSP w Brwinowie 

PARTNER: Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie 

Okres realizacji:  do ustalenia 

Koszty całkowite:  500 000 zł 

Projekt zakłada docieplenie ścian 

zewnętrznych, wymianę instalacji 

wewnętrznych takich jak C.O. i 

C.W.U 

Redukcja emisji dwutlenku 

węgla do atmosfery, 

zmniejszenie kosztów 

eksploatacyji obiektu 

poprzez zmniejszenien strat 

ciepłw wyniku przenikania 

przez przegrody 

zewnętrzne, poprawa 

warunków pracy członków 

OSP w Brwinowie. 



  

7. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie 

PARTNER: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Okres realizacji:  2015-2016 

Koszty całkowite:  1 650 000 zł 

Kolejny etap 

kompleksowej 

rewaloryzacji Parku 

Miejskiego. Obejmuje 

uzupełnienie oświetlenia, 

urządzenie miejsc 

aktywności fizycznej dla 

różnych grup wiekowych, 

wykonanie dodatkowych 

elementów małej 

architektury i nasadzenia 

roślin. 

Utworzenie miejsca spotkań, 

wypoczynku i rekreacji o wysokich 

walorach estetycznych i 

przyrodniczych, integracja 

mieszkańców, wzmocnienie 

tożsamości lokalnej i poczucia 

przynależności do miejsca 

zamieszkania, rozszerzenie 

możliwości organizacji imprez 

plenerowych i wydarzeń 

kulturalnych (festyny, pokazy, 

koncerty, wystawy), promocja i 

rozwój lokalnej turystyki 

. 



  

8. Renowacja dworku Zagroda  w Brwinowie 

PARTNER: Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa 

Okres realizacji:  2014-2016 

Koszty całkowite:  1 531 900 zł 

Renowacja dworku przy ul. 

Grodziskiej 57 obejmie 

wykonanie izolacji 

fundamentów, naprawę i 

wymianę elementów dachu, 

renowację stolarki okiennej 

i drzwiowej, naprawę 

tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych oraz remont 

ogrodzenia działki  

i zagospodarowanie 

ogrodu. 

Promocja, rozwój lokalnej turystyki, 

podniesienie atrakcyjności miasta z 

perspektywy mieszkańców i 

przyjezdnych, wsparcie organizacji 

pozarządowych (m.in. Towarzystko 

opieki nad zabytkami, Towarzystwo 

przyjaciół Brwinowa) oraz grup 

młodzieży organizujących gry miejskie, 

uroczystości patriotyczno-historyczne, 

wystawy, prelekcje filmowe., integracja 

społeczna oraz wzrost aktywności  

kulturalnej. 



  

9. Przebudowa stadionu sportowego w Brwinowie 

Okres realizacji:  2016-2018 

Koszty całkowite:  3 000 000 zł 

Projekt zakłada przebudowę płyty 

boiska, budowę hali sportowej, 

wykonanie oświetlenia i ogrodzenia 

terenu stadionu miejskiego w 

Brwinowie przy ulicy Turystycznej 3. 

Promocja kultury fizycznej i 

aktywnych form spędzania 

wolnego czasu, rozwój 

ogólnodostępnej 

infrastruktury sportowej, 

integracja społeczna poprzez 

organizację wydarzeń 

kulturalnych i sportowych, 

promocja i rozwój turystyki 

lokalnej. 



  

10. Remont budynku komunalnego przy ul. Grodziskiej 10 

Okres realizacji:  2018-2020 

Koszty całkowite:  3 000 000 zł 

Budynek znajduje się w złym 

stanie technicznym, jest 

nieużytkowany. Przeprowadzony 

zostanie kompleksowy remont 

obiektu, w tym wymiana stropów, 

wszystkich instalacji, ścian 

wewnętrznych. Budynek wpisany 

jest do gminnej ewidencji 

zabytków, zatem remont należy 

przeprowadzić zachowując 

charakter zabytkowej kamienicy. 

Promocja, rozwój lokalnej turystyki, 

podniesienie atrakcyjności miasta z 

perspektywy mieszkańców i 

przyjezdnych, wsparcie organizacji 

pozarządowych (m.in. Towarzystwo 

opieki nad zabytkami, Towarzystwo 

przyjaciół Brwinowa) oraz grup 

młodzieży organizujących gry 

miejskie, uroczystości patriotyczno-

historyczne, wystawy, prelekcje 

filmowe., integracja społeczna oraz 

wzrost aktywności  

kulturalnej. 



  

11. Budowa sieci monitoringu wizyjnego w Brwinowie 

Okres realizacji:  2016-2018 

Koszty całkowite:  1 000 000 zł 

Instalacja systemu monitoringu 

miejskiego obejmującego Rynek w 

centrum miasta, pocztę, stację 

kolejową, Stadion Miejski oraz 

Zespoły Szkół w Brwinowie. 

Poprawa bezpieczeństwa w 

miejscach użyteczności 

publicznej, ochrona mienia 

publicznego, 

przeciwdziałanie 

przestępczości 

i wandalizmowi. 

 



  

12. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego 

Okres realizacji:  2014-2020 

Koszty całkowite:  1 500 000 zł 

System oświetlenia obejmować 

będzie ulice: Akacjową, Armii 

Krajowej, Bankową, S. Batorego, 

Biskupicką, Bratnią i sąsiednie, F. 

Chopina, Jaśminową, Kryniczanki, 

Mickiewicza, Moczydłowskiego, 

Piastowską, Polną, Pruszkowską, 

Sochaczewską, Sportową i 11 

Listopada. Planowane oświetlenie 

uliczne rozciągać się będzie na 

długości ok. 10 000m. 

Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców i ruchu 

drogowego, zwłaszcza w 

porach wieczornych, 

nocnych oraz w okresie 

jesienno-zimowym, 

zwiększenie aktywności i 

mobilności mieszkańców 

(wieczorne spacery, 

możliwość organizacji 

różnego rodzaju wydarzeń 

po zapadnięciu zmroku). 

 

 



  

13. Modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 

Powstańców Warszawy 4 

Okres realizacji:  2017-2018 

Koszty całkowite:  800 000 zł 

Inwestycja obejmuje prace 

termomodernizacyjne: 

docieplenie ścian 

zewnętrznych, wymianę 

okien, wymianę instalacji 

wewnętrznych w częściach 

wspólnych budynku, a także 

odnowienie elewacji, remont 

klatek schodowych, wymianę 

pokrycia dachowego. 

Poprawa warunków życia rodzin w 

trudnej sytuacji zamieszkujących 

budynek, co skutkować może 

zwiększeniem ich aktywności 

społecznej, stanowić impuls do 

poprawy sytuacji finansowej, 

zwiększenia wiary we własne 

możliwości. Termomodernizacyjny 

aspekt projektu przyczyni się do 

zmniejszenia emisji dwuntlenku 

węgla do atmosfery. 

 

 



  

14. Modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 

Słonecznej 6 

Okres realizacji:  2016-2017 

Koszty całkowite:  600 000 zł 

Inwestycja obejmuje prace 

termomodernizacyjne: 

docieplenie ścian 

zewnętrznych, wymianę 

okien, wymianę instalacji 

wewnętrznych w częściach 

wspólnych budynku, a także 

odnowienie elewacji, remont 

klatek schodowych, wymianę 

pokrycia dachowego. 

Poprawa warunków życia rodzin w 

trudnej sytuacji zamieszkujących 

budynek, co skutkować może 

zwiększeniem ich aktywności 

społecznej, stanowić impuls do 

poprawy sytuacji finansowej, 

zwiększenia wiary we własne 

możliwości. Termomodernizacyjny 

aspekt projektu przyczyni się do 

zmniejszenia emisji dwuntlenku 

węgla do atmosfery. 

 

 



  

    15. Przebudowa dróg w centrum Brwinowa 

Okres realizacji:  2014-2015 

Koszty całkowite:  12 000 000 zł 

W zakres projektu wchodzi 

opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy ulic (ok. 

8 km), przebudowa jezdni, 

chodników, odwodnienia i 

oświetlenia, okablowanie 

napowietrznych linii 

elektroenergetycznych  i 

telekomunikacyjnych, budowa 

miejsc postojowych oraz 

elementów uspokojenia ruchu. 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym pojazdów i pieszych, 

ograniczenie dominacji ruchu 

samochodowego oraz 

zwiększenie ruchu pieszego i 

rowerowego, przywrócenie 

ulicom wielofunkcyjnego 

charakteru, ułatwienie dostępu do 

okolicznych punktów usługowych 

i handlowych, poprawa walorów 

środowiskowych, zwiększenie 

estetyki otoczenia. 

 



  

16. Przebudowa Rynku w Brwinowie 

Okres realizacji:  2017-2018 

Koszty całkowite:  2 400 000 zł 

Przebudowa Rynku związana jest z 

modernizacją i nowym 

zagospodarowaniem ulic 

w centralnym punkcie miasta. 

Przebudowane zostaną drogi, 

napowietrzne linie 

elektroenergetyczne i 

telekomunikacyjne, powstanie nowe 

oświetlenie uliczne i elementy małej 

architektury oraz miejsca postojowe. 

Poprawa bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym pojazdów i 

pieszych, ułatwienie dostępu 

do okolicznych punktów 

usługowych i handlowych, 

zwiększenie estetyki 

otoczenia, ożywienie 

gospodarcze i społeczne 

obszaru Rynku. 

 



  

17. Przebudowa ul. Łomżyńskiej i ul. Płockiej 

Okres realizacji:  2015-2016 

Koszty całkowite:  1 500 000 zł 

Inwestycja obejmuje przebudowę 

jezdni, chodników i rowów 

odwadniających oraz budowę 

skrzyżowań wyniesionych. 

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego, bezpieczeństwa 

pieszych i kierowców, 

skierowanie ruchu 

samochodowego z terenów 

zabudowy mieszkaniowej na 

drogę wojewódzką i w 

stronę centrum miasta, 

sprawniejszy dojazd do 

przystanku PKP. 

 



  

    18. Przebudowa ul. Lipowej i ul. Moczydłowskiego 

Okres realizacji:  2015 

Koszty całkowite:  1 560 000 zł 

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. 

Lipowej  

i ul. Moczydłowskiego o łącznej 

długości ok. 617 mb, a także budowę 

ciągu pieszo-rowerowego  

i wyniesionego skrzyżowania oraz 

utworzenie miejsc postojowych  

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego, bezpieczeństwa 

pieszych, kierowców  

i rowerzystów, lepszy dostęp 

do obiektów usługowych i 

handlowych w tym ZS NR 1 

oraz obiektów sportowych, 

miejsca postojowe 

ułatwiające bezpieczny 

dowóz do szkoły dzieci  

i młodzieży. 



  

19. Przebudowa północnego skrzyżowania ul. Glinianej  

z ul. Biskupicką 

PARTNER: MZDW w Warszawie 

Okres realizacji:  2015 

Koszty całkowite:  72 000 zł 

Przebudowa skrzyżowania oraz 

budowa odcinka chodnika o długości 

ok. 200 mb. wraz z przejściem dla 

pieszych. 

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego, bezpieczne 

wyprowadzenie ruchu 

pieszych  

i pojazdów z terenów 

zabudowy mieszkaniowej na 

drogę wojewódzka – ul. 

Biskupicką i w stronę centrum 

miasta, w tym przystanku 

PKP. 



  

20. Przebudowa ul. Glinianej, 

 ul. Augustowskiej oraz ul. Kryniczanka 

Okres realizacji:  2016-2018 

Koszty całkowite:  1 600 000 zł 

Inwestycja obejmuje przebudowę 

jezdni, budowę chodników i 

odwodnienia, budowę wyniesionych 

krzyżowań i elementów uspokojenia 

ruchu drogowego 

 

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego oraz 

bezpieczeństwa  pieszych 

(zwłaszcza dzieci 

zmierzających do ZS Nr 1) i 

kierowców. 

 



  

21. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej  

Okres realizacji:  2015 

Koszty całkowite:  1 000 000 zł 

Przebudowa ulic o łącznej długości 

ok. 650 mb, obejmuje przebudowę 

jezdni, chodników, odwodnienia oraz 

utworzenie miejsc postojowych. 

 

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego i uporządkowanie 

ruchu, poprawa 

bezpieczeństwa pieszych i 

kierowców, lepszy dostęp do 

obiektów usługowych i 

handlowych w tym 

Targowiska Miejskiego i 

cmentarza. 

 



  

    
22. Przebudowa ul. Środkowej i ul. Charci Skok  

Okres realizacji:  2016-2017 

Koszty całkowite: 630 000 zł 

Przebudowa ulic o długości ok. 520 

mb, obejmuje przebudowę jezdni, 

chodników oraz kanalizacji 

deszczowej. 

 

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego, 

uporządkowanie ruchu, 

poprawa bezpieczeństwa 

pieszych (zwłaszcza dzieci i 

młodzieży uczęszczających 

do pobliskiego ZSO i 

przedszkola Nr 3) i 

kierowców. 

 



  

23. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Biskupickiej z ul. marsz. 

J. Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej  

PARTNER: MZDW w Warszawie 

Okres realizacji:  2015-2016 

Koszty całkowite:  2 200 000 zł 

Projekt zakłada budowę ronda o 

średnicy zewnętrznej 26 m na 

skrzyżowaniu ulic: Biskupickiej, 

marsz. J. Piłsudskiego i Armii 

Krajowej, a także budowę chodników, 

przejść dla pieszych i zatoki 

autobusowej. 

 

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego, uprządkowanie 

ruchu w punkcie 

charakteryzującym się jego 

znacznym obciążeniem, 

poprawa bezpieczeństwa 

pieszych  

i kierowców. 

 



  

  
24. Przebudowa ul. Pruszkowskiej 

Okres realizacji:  2016 

Koszty całkowite:  500 000 zł 

Przebudowa ul. Pruszkowskiej (od 

ronda do ul. Peronowej) o długości 

ok. 770 m, obejmie przebudowę 

jezdni, kanalizacji deszczowej i 

utworzenie miejsc postojowych 

 

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego, uprządkowanie 

ruchu w punkcie o znacznym 

jego obciążeniu w godzinach 

szczytu, ułatwienie dostępu 

do obiektów handlowych i 

usługowych (postój TAXI), 

poprawa bezpieczeństwa 

pieszych  

i kierowców. 

 



  

   25. Przebudowa ul. Granicznej 

 

Okres realizacji:  2016-2017 

Koszty całkowite:  1 800 000 zł 

Przebudowa obejmie wymianę 

nawierzchni jezdni, chodników. 

Wybudowana zostanie ścieżka 

rowerowa, kanalizacja deszczowa 

oraz wyniesione skrzyżowania z 

ulicami dochodzącymi. 

 

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego, uprządkowanie 

ruchu, poprawa 

bezpieczeństwa pieszych, 

kierowców i rowerzystów. 

 



  

26. Przebudowa ul. Mickiewicza  

i ul. Żurawiej  

Okres realizacji:  2015-2017 

Koszty całkowite:  2 180 000 zł 

Przebudowa ulic o łącznej długości 

1750 m, obejmie przebudowę jezdni, 

chodników  

i kanalizacji deszczowej 

 

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego, uoprządkowanie 

ruchu, ułatwienie dostępu do 

obiektów handlowych i 

usługowych, poprawa 

bezpieczeństwa pieszych i 

kierowców. 

 



  

     27. Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. Sochaczewskiej 

 

Okres realizacji:  2015-2016 

Koszty całkowite:  1 000 000 zł 

Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. 

Sochaczewskiej (od ul. 11 Listopada 

do os. Źródlane) na długości ok. 480 

mb obejmie budowę jezdni, 

chodników  

i miejsc postojowych oraz kanalizacji 

deszczowej 

 

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego, bezpieczeństwa 

pieszych i kierowców, lepszy 

dostęp do obiektów 

usługowych i handlowych. 

 



  

28. Przebudowa ul. Żwirowej,  

ul. Myśliwskiej oraz ul. Słonecznej 

 

Okres realizacji:  2015-2019 

Koszty całkowite:  1 630 000 zł 

Przebudowa ul. Żwirowej (odc. od ul. 

Sportowej do granicy miasta), ul. 

Myśliwskiej (odc. od ul. Żwirowej do 

ul. Grodziskiej) oraz ul. Słonecznej 

(odc. od ul. Sportowej do ul. 

Myśliwskiej) o łącznej długości 1050 

m, obejmie przebudowę jezdni, 

chodników, kanalizacji deszczowej, 

utworzenie miejsc postojowych oraz 

budowę elementów uspokojenia ruchu 

drogowego. 

 

Poprawa lokalnego systemu 

drogowego, bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym poprzez 

budowę elementów 

uspokojenia ruchu,ułatwienie 

dostępu do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących, w tym 

do wielofunkcyjnego boiska 

i hali sportowej. 

 



  

    
29. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  

ul. Sochaczewskiej w Brwinowie 

 

Okres realizacji:  2016 

Koszty całkowite:  2 500 000 zł 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na 

odcinku ok. 540 m (od ul. Przejazd do 

ul. Skierniewickiej) wraz z budową 

dwóch przepustów przez rowy 

melioracyjne. 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu i poprawa lokalnego 

systemu drogowego w 

kierunku wsi Grudów i do 

granicy z miastem 

Milanówek, promocja 

aktywnych form spędzania 

czasu  

i turystyki rowerowej. 

 



  

     30. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  

ul. Biskupickiej  

PARTNER: MZDW w Warszawie 

Okres realizacji:  2016 - 2017 

Koszty całkowite:  600 000 zł 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego 

po zachodniej stronie ulicy, na 

odcinku 1,8 km, o szerokości 3 m. 

 

Ułatwienie dostępu do 

centrum Brwinowa 

mieszkańcom północnej 

części miasta, zapewnienie 

bezpiecznego ruchu 

pieszych  

i rowerzystów w pasie drogi 

wojewódzkiej o znacznym 

natężeniu ruchu 

samochodowego, promocja 

turystyki rowerowej. 

 



  

    
31. Budowa chodników pod wiaduktami kolejowymi  

w Brwinowie 

Okres realizacji:  2015 

Koszty całkowite:  600 000 zł 

Przebudowa kanalizacji deszczowej, 

budowa chodnika, umocnienie skarpy 

tunelu, wymiana oświetlenia i 

balustrady ochronnej nad tunelem. 

 

Poprawa bezpieczeństwa i 

lepsza organizacja ruchu 

najczęściej uczęszczanym 

szlakiem komunikacyjnym w 

centrum miasta, stanowiącym 

jedyne przejście przez tory 

łączące północą i południową 

część miasta. 

 



  

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA REWITALIZACJI 

 

 środki własne podmiotów realizujących inwestycje; 

 dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; 

 dotacje i pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska; 

 kredyty i pożyczki komercyjne; 

 bezzwrotne dotacje z funduszy europejskich; 

 zwrotne instrumenty finansowania, jak np. 

inicjatywa JESSICA; 

 

 



  

RPO WM 2014-2020 /Projekt wersja 1.4 z 9 grudnia 2014 roku/ 

  

OŚ PRIORYTETOWA VI – Jakość życia 

PI 9b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i 

społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i 

wiejskich  

Cel szczegółowy: Ożywienie obszarów zmarginalizowanych 

poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-

gospodarczych  

  

Typy projektów:  

 rozwój infrastruktury technicznej na obszarach 

rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i 

gospodarczej.  

 odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element 

szerszego działania rewitalizacyjnego.  
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Rewitalizacja gospodarcza  

 

Działania w obszarze wsparcia przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia, a także wspierania gospodarki 

społecznej. Ponadto w ramach PI 3a Promowanie 

przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych 

pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w 

tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

wsparcie uzyskają projekty mające na celu 

przygotowanie terenów inwestycyjnych 

realizowanych na obszarach wymagających 

rewitalizacji.  
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Termomodernizacja budynków 

W ramach PI 4c Wspieranie efektywności 

energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 

budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. 

W PI 9b preferowane będą projekty zintegrowane, 

systemowe i komplementarne, w zakresie których 

jednym z elementów jest poprawa efektywności 

energetycznej, w tym termomodernizacja. W 

działaniach rewitalizacyjnych obejmujących 

termomodernizację, jest możliwe wyjście poza części 

wspólne budynków mieszkalnych, jeśli audyt 

energetyczny to uzasadnia.  
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Inwestycje w zakresie kultury  

 

Mogą być realizowane w ramach LPR, a ich celem 

powinna być poprawa spójności społecznej dzięki 

umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, 

kulturalnych i rekreacyjnych. Preferowane będą 

projekty realizowane przez organizacje 

pozarządowe. Wysokość wsparcia projektów w 

zakresie kultury w ramach działań rewitalizacyjnych 

nie będzie przekraczać 2 mln euro kosztów 

kwalifikowalnych projektu.  
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Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej 

 

  

W PI 9b istnieje możliwość realizacji inwestycji w 

drogi lokalne (gminne i powiatowe) w przypadku gdy 

przyczynią się one do fizycznej, gospodarczej i 

społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów 

miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, 

stanowią mniejszą część projektu i są elementem LPR.  
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Rewitalizacja na terenach wiejskich 

 

Będzie skoncentrowana na zdegradowanych terenach 

poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych 

oraz popegeerowskich, wyznaczonych na podstawie 

wskaźników obrazujących ich wymagającą 

interwencji sytuację społeczno-gospodarczą.  

  

W ramach priorytetu będą premiowane partnerstwa 

kilku podmiotów zawiązywane w celu realizacji 

wspólnego celu. Na obszarach wiejskich preferowane 

będą projekty realizowane przede wszystkim za 

pośrednictwem LGD. 
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Beneficjenci 

• JST, ich związki i stowarzyszenia, np. LGD;  

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;  

• NGO, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej 

(jopis);  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 

i związków wyznaniowych;  

• przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne;  

• instytucje kultury;  

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

• instytucje edukacyjne;  

• instytucje rynku pracy;  

• podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.  

 

 

 

R
P

O
 W

M
 2

0
1
4

-2
0

2
0

 



  

PO IiŚ 2014-2020 

Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja 

do zmian klimatu 

PI 6.   PODEJMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH 

NA CELU POPRAWĘ STANU JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

MIEJSKIEGO, REWITALIZACJĘ MIAST, 

REKULTYWACJĘ I DEKONTAMINACJĘ TERENÓW 

POPRZEMYSŁOWYCH (W TYM TERENÓW  

POWOJSKOWYCH), ZMNIEJSZENIE 

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA I PROPAGOWANIE  

DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ZMNIEJSZENIU HAŁASU 

  

Cel szczegółowy: Zahamowanie spadku powierzchni terenów 

zieleni w miastach  
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PO IiŚ 2014-2020 – rodzaje projektów 

 

Rekultywacja na cele środowiskowe obszarów 

zanieczyszczonych/zdegradowanych (zlokalizowanych na 

terenach miast i w ich obszarach funkcjonalnych),  

 

Współfinansowane będą mogły być działania zarówno 

związane z rekultywacją terenu jak i docelowym 

zagospodarowaniem terenu na cele środowiskowe tj. 

pozwalającym na przekształcenie większości 

zrekultywowanego terenu w powierzchnie biologicznie czynne. 

 

Działania związane z rozwojem terenów zieleni 

przyczyniających się do promowania miejskich systemów 

regeneracji i wymiany powietrza 
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PO IiŚ 2014-2020 – cele projektów 

 

Powstrzymanie fragmentacji przestrzeni miast i zdecydowanie 

pozytywny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców 

(pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i 

rekreacyjne).  

 

Zachowanie  równowagi przyrodniczej oraz wyrównywaniae 

szkód w środowisku, wynikających z procesów urbanizacji oraz 

realizacji inwestycji niezbędnych ze względów społeczno-

gospodarczych, nie mających alternatywy neutralnej 

przyrodniczo.  
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Dla zwiększania skali działań rewitalizacyjnych 

rozbudowywana będzie oferta instrumentów  

finansowych (zwrotnych). Dlatego w projektowaniu 

zasad instrumentów zwrotnych w nowej perspektywie 

budżetowej będzie kładziony akcent na możliwość 

szerokiego zastosowania ich na rzecz działań 

rewitalizacyjnych.  

  

  



  

 

Inicjatywa JESSICA 

 

(Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas”) –  

 

„Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz 

Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju 

Obszarów Miejskich”. 

 



  

  

Projekty w ramach JESSICA 

 

• element komercyjny (zapewniający rentowność 

danego projektu i generujące tym samym nadwyżkę na 

spłatę pożyczki) 

• element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej 

społeczności (np. realizacja inwestycji poprawi 

atrakcyjność terenu, na którym jest realizowana i 

podniesie w ten sposób jakość życia mieszkańców).  

 



  

  

Zasady pożyczki udzielanej w ramach Inicjatywy 

JESSICA 

• finansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych 

projektu 

• oprocentowanie ustalane indywidualnie w oparciu o 

stopę referencyjną NBP pomniejszoną o wskaźnik 

społeczny, wyrażony procentowo na poziomie od 0 do 

80% stopy podstawowej, jednak nie mniej niż 0,25% w 

skali roku.  

• karencja w spłacie do jednego roku po zakończeniu 

inwestycji 

• okres spłaty pożyczki – do 20 lat 

• brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki 
 



  

 

Dlaczego JESSICA a nie kredyt komercyjny? 

 

• BGK, działając jako FROM, nie pobierał 

dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą 

pożyczek  

•Oprocentowanie – podstawą stawka referencyjna 

NBP (2 %) pomniejszona o wskaźnik społeczny do 2 

pp. (min.0,25 %) 

• wnioskodawcą może być nowy podmiot 

gospodarczy, np. spółka celowa 

 



  

Dlaczego JESSICA a nie bezzwrotne dotacje? 

 

MINIMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA  

 

MAKSYMALNA WARTOŚĆ  DOFINANSOWANIA  

 

BENEFICJENCI 

MSP, DUŻE PRZEDSIEBIORSTWA, JST, 

SZKOŁY, JEDNOSTKI KULTURY 

 



  

    JESSICA DOTACJE BEZZWROTNE 

Finansowane były 

projekty umożliwiające 

zwrot zainwestowanego 

kapitału i spłatę 

zaciągniętej pożyczki, ale 

jednocześnie, ze względu 

na komponent społeczny, 

nie mające możliwości 

uzyskania pełnego 

finansowania 

komercyjnego; 

 

•spełnienie kryteriów formalnych 

• spełnienie kryteriów merytorycznych 

dopuszczających 

• uzyskać co najmniej 60% 

maksymalnej liczby punktów – 60% z 

36 punktów 

 

12 za innowacyjność,  

2 za lokalizację inwestycji na 

obszarach wiejskich,  

2 za rozwiązania w zakresie ochrony 

środowiska,  

2 za technologie informacyjne i 

komunikacyjne. 

 



  

    JESSICA DOTACJE BEZZWROTNE 

Uruchamianie Pożyczki 

następuje w formie 

bezpośrednich płatności 

na rzecz wykonawców, 

na podstawie 

przedstawionych przez 

Inwestorów oryginałów 

nieopłaconych faktur 

W przypadku bezzwrotnych dotacji  

koszty poniesione przez 

beneficjenta na realizację projektu, 

aby mogły być uznane za 

kwalifikowane muszą spełniać 

następujące warunki: 

 

Muszą zostać poniesione przez 

beneficjenta – musi on mieć 

dokumenty potwierdzające 

poniesienie kosztu i dokonanie 

płatności 

 



  

INWESDTYCJE REWITALIZACYJNE W RAMACH INICJATYWY 

JESSICA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 

 

• Rewitalizacja Hali Koszykówki w Warszawie 

• Rewitalizacja placu targowego w Ostrołęce 

• Renowacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Branickich 

przy ul. Smolnej w Warszawie (1,9%) 

• Rewitalizacja dwóch zabytkowych obiektów Uniwersytetu 

Warszawskiego: budynku dawnych Łaźni Teodozji 

Majewskiej przy ul. Bednarskiej 2/4 oraz Pałacu 

Tyszkiewiczów-Potockich wraz z Oficyną przy Krakowskim 

Przedmieściu 32    (0,5%) 

• Rewitalizacja dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku  

•Rewitalizacja terenów centrum Sochaczewa  

 

 

 



  

 

 

ZAŁOŻENIA USTAWY O REWITALIZACJI 

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I 

ROZWOJU  

Departament Polityki Przestrzennej 

Założenia ustawy o rewitalizacji 

projekt z dnia 17.11.2014 r 

 

 

 



  

Cele projektowanej ustawy  

 

1. Zapewnienie skuteczności i powszechnego 

charakteru działań rewitalizacyjnych,  

2. Zapewnienie ich kompleksowości i wprowadzenia 

mechanizmów koordynacji,  

 

Zadaniem projektowanej ustawy będzie stworzenie 

skutecznych narzędzi, które pozwolą na sprawniejsze 

wyprowadzenie zdegradowanych obszarów ze stanu 

kryzysowego.  

 



  

Projektowana ustawa ma likwidować słabości otoczenia 

prawnego i społeczno-gospodarczego, uniemożliwiające 

prowadzenie skutecznych i efektywnych działań 

rewitalizacyjnych, w tym w szczególności:  

a) brak świadomego wyznaczania celów prowadzonych 

działań, przygotowywanie projektów bez kompleksowej 

diagnozy sytuacji danego obszaru,  

b) wykorzystywanie programów rewitalizacji wyłącznie jako 

narzędzia pozyskiwania środków europejskich, a nie 

sformułowania realnych działań na rzecz poprawy sytuacji w 

obszarze kryzysowym,  

c) brak kompleksowości prowadzonych działań, sprowadzanie 

rewitalizacji do procesu budowlanego, pomijanie czynników 

społecznych w przygotowaniu i realizacji procesów 

rewitalizacji,   

 



  

d) brak niezbędnej koordynacji między instytucjami 

publicznymi przy opracowaniu programów rewitalizacji 

(służby ochrony zabytków, pomocy społecznej, urzędy pracy, 

etc.).  

e) brak trwałości, ciągłości działań rewitalizacyjnych w 

gminach (które niejednokrotnie są obecnie podejmowane ad 

hoc, jedynie gdy pojawia się możliwość otrzymania 

zewnętrznych środków).   

 



  

Rewitalizacja jako zadanie własne gminy  

Zadania te są już obecnie realizowane przez gminy, jednak w 

sposób niepełny.   

 

Brak uznania rewitalizacji za zadanie własne gminy powoduje 

m.in., że w obecnym stanie prawnym gmina nie jest 

uprawniona do przyznania wspólnocie mieszkaniowej dotacji 

na remont elewacji budynku, o ile nie stanowi on zabytku 

rejestrowego  

 

Skutkiem wprowadzenia przedmiotowej zmiany będzie 

umożliwienie gminie większego zaangażowania w poprawę 

stanu tkanki mieszkaniowej na obszarze zdegradowanym, 

niezależnie od struktury właścicielskiej.  

 



  

 

 

 

Rewitalizacja jako zadanie własne gminy  

nie będzie zadaniem obowiązkowym, 

projektowana ustawa o rewitalizacji nie nałoży na 

gminy obowiązku uchwalania i realizacji gminnych 

programów rewitalizacji.  

 



  

Specjalna Strefa Rewitalizacji  

 

Gmina będzie realizować programy rewitalizacji wprowadzając 

dla obszarów zdegradowanych objętych działaniami Specjalną 

Strefę Rewitalizacji, w której możliwe będzie skorzystanie ze 

szczególnych instrumentów prawnych, np.: 

czasowe wprowadzenie specjalnych rozwiązań prawnych, 

umożliwiających sprawną realizację GPR i osiągnięcie jego 

zakładanych celów. 

 



  

   Wybrane specjalne narzędzia:  

1)Ustalenie zasad realizacji inwestycji z zakresu komercyjnego 

budownictwa mieszkaniowego, poprzez możliwość nałożenia 

na dewelopera obowiązku przekazania gminie określonej 

puli lokali w budowanym lub przebudowywanym budynku 

na cele rozwoju gminnego zasobu mieszkaniowego.  

2) Gmina uzyska możliwość rozszerzenia na swoją rzecz prawa 

pierwokupu nieruchomości na obszarach zdegradowanych na 

wszystkie nieruchomości – do czasu rozpoczęcia realizacji 

działań rewitalizacyjnych   

3) Gmina będzie mogła rozstrzygnąć w uchwale w sprawie SSR, 

że na obszarze nią objętym nie będzie wydawana decyzja o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie 

na budowę – z wyjątkiem inwestycji zgodnych z programem lub 

nieobjętych projektowanymi aktami planistycznymi. 

Postępowania w toku ulegną zawieszeniu.  

 

 



  

4) W przypadku, gdy nieruchomość znajdująca się na terenie 

SSR stanowi przedmiot współwłasności gminnej, zaś pozostali 

współwłaściciele nie zamierzają uczestniczyć w działaniach 

przewidzianych w uchwale w sprawie SSR, gmina uzyska 

możliwość wykonania prac przewidzianych w uchwale w 

drodze wykonania zastępczego z obciążeniem hipotecznym 

właścicieli (ew. zwrot wzrostu wartości nieruchomości przy jej 

sprzedaży).  

5) Gmina uzyska prawo udzielania dotacji na wykonanie prac 

remontowych lub modernizacyjnych na rzecz właścicieli 

nieruchomości innych niż podmioty wykonujące działalność 

gospodarczą (zwłaszcza wspólnot mieszkaniowych), jeżeli 

prace te zostały przewidziane w GPR jako część działań 

rewitalizacyjnych – w szczególności w zakresie remontów 

elewacji, części wspólnych budynków i infrastruktury 

technicznej.   

 



  

6) Wprowadzone zostaną specjalne zasady postępowania w 

przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

(nieruchomości porzuconych).  

Gmina będzie miała możliwość dokonania wywłaszczenia 

takiej nieruchomości bez obowiązku składania równowartości 

odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat. W 

przypadku ujawnienia osoby uprawnionej do uzyskania 

odszkodowania, gmina obciążona będzie obowiązkiem jego 

wypłacenia w terminie wskazanym w ustawie.   

.  

 



  

Instrumenty ekonomiczne i społeczne  

Projektowana ustawa powinna skutkować wprowadzeniem 

takich zmian, które zachęcą podmioty prywatne do 

inwestowania na obszarach zdegradowanych. Projektowana 

regulacja zaproponuje m.in. następujące zmiany:  

1) Objęcie podwyższoną stawką podatku od nieruchomości, 

przewidzianych do zabudowy (w planie miejscowym lub 

miejscowym planie rewitalizacji) nieruchomości. 

niezabudowanych, po upływie 4 lat od dnia uchwalenia planu 

miejscowego lub miejscowego planu rewitalizacji.  

2) Wprowadzenie wyższej rocznej stawki amortyzacyjnej dla 

budynków mieszkalnych i budynków niemieszkalnych, 

położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, w przypadku, 

gdy ich właściciele wykonają prace inwestycyjne przewidziane 

w GPR (wyższy koszt uzyskania przychodu na potrzeby 

podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych).  

 



  

3) W ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji gmina uzyska 

narzędzia do kształtowania struktury wykonywanych na 

obszarze zdegradowanym form działalności gospodarczej. 

Umożliwi to zachowanie równowagi pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami usług oferowanych mieszkańcom, 

co przyczyni się do ożywienia obszaru zdegradowanego. 

Stworzy również ramy dla rozwoju działalności ożywiającej 

obszar i pozwalającej na zachowanie dostępności 

podstawowych usług.  

4) W projektowanej ustawie zaproponowane zostaną zmiany 

ukierunkowane na optymalne wykorzystane potencjału 

podmiotów ekonomii społecznej w działaniach 

rewitalizacyjnych.   

 



  

5) Ożywieniu zdegradowanych obszarów miast może służyć 

udostępnianie na preferencyjnych warunkach podmiotom 

ekonomii społecznej, budynków lub pomieszczeń, które 

utraciły swoją pierwotną funkcję np. poprzemysłowych lub 

budynków nieużywanych, a znajdujących się np. w dyspozycji 

samorządu lokalnego.  

6) W projekcie przewiduje się także zmiany w obszarze 

zamówień publicznych, tak aby do wysokości progów UE 

instytucje publiczne mogły zlecać spółdzielniom społecznym 

wykonywanie działań wynikających z GPR bez 

przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 



  

Budowa hali 

sportowej przy 

Zespole Szkół 

Publicznych nr 3 

w Pleszewie  

 



  

„Od elekcji królów 

Polski do epoki 

Internetu – 

sieradzka 

starówka 

historycznym 

i kulturowym 

dziedzictwem 

regionu” 

 



  

Rewitalizacja 

terenów 

pogórniczych 

wokół jeziora w 

Gminie Kleczew 

 



  

Bydgoszcz – 

Przystań 

Zawiszy 



  

Rewitalizacja Bulwaru 

Nadwarciańskiego 

Wschodniego w 

Gorzowie Wlkp. poprzez 

adaptację infrastruktury 

technicznej na cele 

kulturowe, rekreacyjne i 

turystyczne 

 



  

Szczecin 



  

Szczecin 



  

Szczecin 



  

Szczecin 



  

Rewitalizacja 

centrum 

Chęcin 



  

Utworzenie Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na 

Zamku Piastowskim w 

Raciborzu 

 



  

Zduńska Wola 

kamienica Plac 

Wolności 6 



  

Zduńska Wola 

kamienica Plac 

Wolności 9 



  

Rewitalizacja obszaru 

powojskowego przy Al. 

Niepodległości 53 w 

Poznaniu poprzez budowę 

części dydaktycznej 

Wydziału Prawa i 

Administracji UAM etap I 

 



  

 

DZIĘKUJEMY  

ZA  

UWAGĘ 


