


Czym jest rewitalizacja [*] ?

Jest to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie 
przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz 

gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne 
lub środowiskowe), 

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany 
oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji 

[*] Definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju (wersja 
z dnia 3 lipca 2015 r.) oraz Instrukcją dotycząca przygotowania projektów 
rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów 
mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego (Wersja z 8 grudnia 2015 r.)













Kompleksowość programu rewitalizacji 
Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów 
rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub 
prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-
funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, 
jak i jego otoczeniem 

Koncentracja programu rewitalizacji 
Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia 
wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym 
obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. 

max. 20 % powierzchni, 30 % mieszka ńców

Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów (a także szerzej: przedsięwzięć) 
rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach. W 
szczególności dotyczy to komplementarności: przestrzennej, problemowej, proceduralno-
instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania. 

Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja 
Prace nad przygotowaniem programu, bądź jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) 
programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z 
mieszkańcami obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i 
organizacjami pozarządowymi

WYMAGANE CECHY PROGRAM ÓW REWITALIZACJI: 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020

będzie stanowił aktualizację dokumentu 

pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa, 

przyjętego przez Radę Miasta Żyrardowa 

uchwałą Nr XXXV/291/09 na posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 r.

Obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa 
w wyniku upływającego czasu stał się dokumentem wymagającym 

aktualizacji. 



Wstępna diagnoza została opracowana na podstawie danych z diagnozy 
dla Miasta Żyrardowa powstałej na potrzeby aktualizacji Strategii
Rozwoju Żyrardowa do roku 2025oraz na podstawie danych zebranych 
na przełomie 2015 i 2016 dla potrzeb analizy obszaru zdegradowanego. 

Ponadto na podstawie innych dokumentów Miasta Żyrardowa takich jak: 
- Gminny Program Opieki nad Zabytkami 2014-2017, 
- Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa w latach 
2009 – 2017, 

- Program współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, 
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    

Alkoholowych na 2016 rok.



Synteza zgromadzonych danych pozwoliła na określenie zjawisk 
kryzysowych obszaru zdegradowanego. 

Główne problemy:

Sfera społeczna:
* wysoki poziom ubóstwa, 
* wysoka przestępczość, 
* niski poziom edukacji, 
* niska aktywność NGO, 
* niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym 
(np. niska frekwencja w wyborach), 
* niepłacenie czynszów;



Sfera przestrzenna:
*degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych w ok. 
90% zabytkowych (w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym),
* pustostany, niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę
techniczną, 
* niski poziom obsługi komunikacyjnej, 
* deficyt i niskiej jakości tereny publiczne (m.in. podwórka w 
kwartałach mieszkalnych),
* niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 
funkcji obszaru;

Sfera środowiskowa:
* przekroczenie standardów jakości środowiska m.in. 
zanieczyszczenie powietrza-niska emisja (strefa z występującym 
przekroczeniem poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i innych); 
* zdegradowanie i zaśmiecenie koryta i burt rzeki Pisi Gągoliny
oraz stawów wraz z otoczeniem



Wyznaczenie 
porównywalnych 

jednostek przestrzennych 

Na podstawie 
Uchwały Nr XXX/222/12
Rady Miasta Żyrardowa 
z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie stałych obwodów 
głosowania.



Bezrobocie w Żyrardowie wg podziału na płeć
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Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta.

Strefa społeczna



Niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym

niska frekwencja w wyborach



Infrastruktura techniczna
Zapotrzebowanie mocy cieplnej wraz ze sprzedażą ciepła przez PEC 
„ŻYRARDOW ” Sp. z o.o. w latach 2012 – 2014



Przekroczenie standardów jakości środowiska m.in. 
zanieczyszczenie powietrza-niska emisja



Analiza strategiczna miasta (SWOT - słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia).

Strefa społeczna

� brak uregulowań prawnych referujących system 
opieki zdrowotnej;

� niewystarczające regulacje dot.  polityki 
prorodzinnej państwa;

� ubożenie społeczeństwa;
� przestępczość i patologie społeczne;
� niewystarczające finansowanie oświaty, kultury 

i sportu przez państwo.

� wzrost zainteresowania dziedzictwem 
kulturowym;

� bliskość Warszawy ośrodkami wiodącymi 
w dziedzinie kultury i oświaty;

� rozwój połączeń komunikacyjnych;
� popularyzacja turystyki krajowej 

i zagranicznej;
� chłonny rynek pracy w Warszawie.

ZagrożeniaSzanse

� słabo rozwinięte specjalistyczne usługi medyczne;
� występowanie patologii w dzielnicach 

problemowych;
� ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego;
� niewystarczające zasoby mieszkalnictwa 

komunalnego; 
� niewystarczający lokalny rynek pracy;
� problem wykluczenia społecznego wynikający 
z ubóstwa i niskich dochodów mieszkańców;

� dobrze rozwinięte oświata (dobrze 
wykwalifikowana kadra);

� różnorodność form działania placówek 
kulturalnych;

� dobrze rozwinięta baza rekreacyjno –
sportowa;

� rozwój niepublicznych ZOZ;
� uczestnictwo w organizacjach 

ponadlokalnych (np. Metropolia 
Warszawska, MROT).

Słabe stronyMocne strony



Analiza strategiczna miasta (SWOT - słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia).

Dziedzina gospodarcza

�niestabilna polityka podatkowa i 
finansowa państwa;
�niekorzystne warunki kredytowe dla 
podmiotów gospodarczych.

�pozyskiwanie środków finansowych z 
funduszy UE przez przedsiębiorców;
�rozwój szkolnictwa zawodowego;
�preferencyjne kredyty i ulgi podatkowe 
dla przedsiębiorców zwiększających 
zatrudnienie.

ZagrożeniaSzanse

�zbyt mała ilość uzbrojonych terenów do 
aktywizacji gospodarczej.

�atrakcyjne położenie Miasta i dobre 
położenia komunikacyjne;
�rozwinięte drobne usługi i handel (często 
rodzinny);
�duża liczba instytucji otoczenia 
rynkowego;
�znaczna liczba podmiotów gospodarczych 
z udziałem kapitału zagranicznego;
�wzrost dochodów gminy poprzez rozwój 
działalności gospodarczej.

Słabe stronyMocne strony



Analiza strategiczna miasta (SWOT - słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia).

Dziedzina techniczna

�rosnące koszty inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej;
�niewystarczające środki unijne;
�zmiany uregulowań prawnych w związku z 
dostosowaniem do przepisów UE;
�brak wsparcia finansowego dla właścicieli 
obiektów zabytkowych.

�pozyskiwanie zewnętrznych środków 
finansowych na rozwój infrastruktury 
technicznej, w tym UE;
�uregulowania prawne związane z 
rewitalizacją;
�współpraca z sąsiednimi gminami w 
zakresie rozwiązywania problemów 
komunalnych.

ZagrożeniaSzanse

�zły stan nawierzchni dróg;
�brak uzbrojenia w media wokół zalewu 
żyrardowskiego;
�zły stan komunalnej infrastruktury mieszkaniowej;
�niedostateczna ilość parkingów – wystarczającej 
liczby miejsc postojowych;
�brak uzbrojenia istniejących rezerw terenowych 
pod budownictwo mieszkaniowe i działalność
gospodarczą

�rezerwa w zakresie oczyszczalni ścieków;
�rozbudowana sieć telekomunikacyjna;
�dobrze rozbudowana sieć wodociągowo-
sanitarna;
�zaspokojone potrzeby w zakresie energii 
elektrycznej 
�nowoczesne obiekty infrastruktury technicznej 
(np. SUW, oczyszczalnia)dostosowane do prawa 
unijnego;
�dobry stan techniczny gminnych obiektów 
oświatowych, wychowawczych i kulturalnych .

Słabe stronyMocne strony



Analiza strategiczna miasta (SWOT - słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia).

Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne

�brak rozwiązań w zakresie ochrony środowiska w 
gminach ościennych;
�niska świadomości ekologiczna społeczeństwa.

�pozyskiwanie środków finansowych na 
ochronę środowiska;
�edukacja ekologiczna społeczeństwa.

ZagrożeniaSzanse

�zanieczyszczenie wód powierzchniowych;
�niewystarczający poziom segregacji odpadów ;
�dewastacja środowiska przez ludność i podmioty 
gospodarcze;
�mały udział ekologicznych źródeł ciepła - duży 
poziom niskiej emisji.

�walory przyrodniczo-krajobrazowe 
(lokalizacja w obrębie lasów, zalew);
�unikalna wartość historyczna układu 
urbanistycznego Osady Fabrycznej 
potwierdzona strefą ochrony 
konserwatorskiej (Pomnik Historii RP).

Słabe stronyMocne strony



Propozycja obszaru 
zdegradowanego

w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

12348317,39razem

17551,20%17,1817

251611,96%171,6111

20412,64%37,8310

22652,45%35,119

22751,74%24,908

14962,14%30,776

mieszkańcy
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powierzchni 
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powierzchnia w 
ha

okręg

obszar zdegradowany

% w powierzchni ogółem miasta -22,12%

% względem ogółu mieszkańców –31.08%



Propozycja 
obszaru rewitalizacji

w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

9832146,88razem
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obszar rewitalizacji

% w powierzchni ogółem miasta –10,24%

% względem ogółu mieszkańców –26,42%



11 Listopada strona nieparzysta od nr 21 do nr 25 i strona parzysta  od  nr 36 do  nr 48, Aleja Niepodległości, Bolesława 
Limanowskiego strona nieparzysta  od nr 51 do nr  57,  Ciasna, Franklina Roosevelta  strona parzysta od nr 2 do nr  4, 
Fryderyka Chopina, Gen. Józefa Zajączka, Gen. Józefa Sowińskiego, Ks. Stanisława Brzóski, Legionów Polskich  strona 
nieparzysta od nr 11 do nr 61 i  strona parzysta od  nr 14 do nr 56, Mostowa strona nieparzysta  od  nr 1 do nr 7 i strona 
parzysta  od nr 2 do nr 16, Radziwiłłowska strona parzysta od nr  8 do nr 32, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, 
Stefana Okrzei strona parzysta od nr  56 do końca i strona nieparzysta  od  nr 55 do końca, Wierzbowa, Żabia.

6

Bolesława Limanowskiego strona parzysta  od  nr 12 do nr  26 i  strona nieparzysta od nr  15 do  nr 29, Józefa Mireckiego strona 
parzysta od  nr 52 do nr  60/9, Kościelna strona parzysta od  nr 2 do  nr 14, Ludwika Waryńskiego strona nieparzysta  od  nr 
1 do  nr 9, Michała Ossowskiego  strona nieparzysta od  nr 5 do nr  35, Przedszkolna, Tadeusza Kościuszki  strona parzysta 
od  nr 16e do  nr 32 i  strona nieparzysta od  nr 29 do  nr 43b.

17

Teren poprzemysłowy – Wykańczalnia i Bielnik11

1 Maja strona parzysta od nr 70 do nr 96 i strona nieparzysta od nr 45 do nr 63a, Armii Krajowej, Bolesława Limanowskiego 
strona parzysta od nr  42 do nr 46, Braci Piekarskich numery  nieparzyste, Jana Kilińskiego strona parzysta od nr 20 do nr 
50 i strona nieparzysta od nr 17 do nr 41, Jasna, Karola Dittricha,  Leszno strona parzysta  od nr  18 do  nr 54 i strona 
nieparzysta od nr 3 do  nr 27, Ludwika Waryńskiego strona parzysta od  nr 12 do końca, Polna, Stanisława Sławińskiego, 
Szpitalna, Wiejska, Zielony Zaułek.

10

1 Maja strona parzysta od nr 36 do nr  68 i strona nieparzysta  od  nr 29 do  nr 43b, Aleje Partyzantów strona nieparzysta  od nr 
11 do  nr 15, Bolesława Limanowskiego strona parzysta  od  nr 28 do nr 40c i strona nieparzysta od nr 31 do nr  49b, 
Borucha Szulmana strona parzysta od nr 14 do  nr 24 i strona nieparzysta  od  nr 15 do  nr 23, Gabriela Narutowicza strona 
parzysta od nr 10 do końca i strona nieparzysta od  nr 15 do końca, Józefa Mireckiego strona parzysta od  nr 62a do  nr 72b 
i strona nieparzysta  od  nr 81 do  nr 103, Karola Hiellego, Kościelna strona nieparzysta od  nr 1 do nr 15,  Ks. Piotra
Ściegiennego, Ks. Prym Stefana Wyszyńskiego, Ks. Stanisława Staszica, Lniarska, Ludwika Waryńskiego  strona 
nieparzysta od  nr 11 do nr  27, Mały Rynek, Nowy Świat, Plac Jana Pawła II, Strażacka, Tadeusz Kościuszki  strona 
parzysta od nr 34 do  nr 38 i strona nieparzysta od nr 45 do nr 49, Waleriana Łukasińskiego strona parzysta od nr 16 do nr 
24 i strona nieparzysta od nr 9 do nr 25.

9

16 Stycznia, 1 Maja strona parzysta od nr 2 do nr 34 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, Aleje Partyzantów  strona nieparzysta 
od nr 1 do nr 9d, Bankowa, Borucha Szulmana strona parzysta od nr 2 do nr 12 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 13, Cicha, 
Gabriela Narutowicza strona nieparzysta od nr 1 do nr 13 i strona parzysta od  nr 2 do  nr 8, Henryka Sienkiewicza,  Jana 
Dekerta, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, Radziwiłłowska strona nieparzysta od nr 1 
do nr 5 i strona parzysta od nr 2 do nr  6, Romualda Mielczarskiego, Stefana Okrzei strona parzysta od nr 8 do nr 54b i 
strona nieparzysta od nr 5 do nr 53d, Waleriana Łukasińskiego strona parzysta   od nr  2 do nr 14 i strona nieparzysta od nr 
1 do  nr 5.
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Granice okręgu wyborczego
Nr okr ęgu

wyborczego



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Żyrardowa, 

uchwałą Nr XXXV/291/09 
z dnia 28 maja 2009 r.



WIZJA – PLANOWANY EFEKT REWITALIZACJI
Centrum Żyrardowa to miejsce o wyjątkowym industrialnym klimacie, przykuwające 
uwagę mnogością obiektów zabytkowych, w którym historia inspiruje do aktywności 

społecznej   i gospodarczej.
Dominujący element krajobrazu stanowi zachowany unikatowy układ urbanistycznych 

i architektoniczny osady fabrycznej, podkreślony uporządkowaną siatką ulic obsadzonych 
szpalerami okazałych drzew, kontrastujących z pierzeją ceglanych domów robotniczych. 
W tonących w zieleni przydomowych ogródkach, podobnie jak przed stu pięćdziesięciu 

laty, tętni życie rodzinne i zacieśniają się relacje sąsiedzkie.
Budynki dawnej fabryki , po gruntownej rewitalizacji, dumnie wznoszą się ponad 

mieszkalną zabudową zabytkowego centrum miasta, pełniąc nowe funkcje obiektów 
mieszkalnych i usługowo-handlowych.

Poza czerwono-ceglaną zabudową, wyróżniającym się elementem centrum jest bujna zieleń, 
w postaci licznych skwerów i zieleńców wyposażonych w małą architekturę, zachęcającą

do wypoczynku. Relaks po pracy oferują również placówki kultury, proponują wiele 
różnych form zajęć dla wszystkich grup wiekowych. Możliwość atrakcyjnego spędzenia 

wolnego czasu stwarzają także żyrardowskie muzea, upowszechniające i kultywujące 
wiedzę o historii miasta i lokalnych tradycjach.

Osada fabryczna, gdzie na każdym kroku historia harmonijnie splata się z nowoczesnością,  
stanowi idealne miejsce do zamieszkania dla osób ceniących komfort życia i nietuzinkowy  

charakter otoczenia. Zabytkowe centrum Żyrardowa to serce miasta, przestrzeń dla 
realizacji ważnych wydarzeń kulturalno-społecznych, centrum gospodarcze i 

administracyjne. Miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, bezpieczne, pobudzające 
do aktywności, w którym żyją i pracują wyjątkowi ludzie.



Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć

Źródłami finansowania zadań będą:
• fundusze strukturalne Unii Europejskiej;
• budżet miasta;
• budżety wspólnot mieszkaniowych;
• budżety właścicieli nieruchomości;
• budżety Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej;
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Programy operacyjne, które zawierają zapisy dotyczące bezpośrednio lub pośrednio 
rewitalizacji w okresie programowania 2014 – 2020 są to:
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
• Program Operacyjny Wiedza i Edukacja 2014-2020;
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;



Wykaz dopełniających się wzajemnie najważniejszych przedsięwzięć
i głównych projektów rewitalizacyjnych

1. Rewitalizacja zabytkowego budynku Kantoru z adaptacją na Urząd 
Miasta i bibliotekę publiczną

• Wartość zadania to 18,5 mln zł

2. Budowa ulicy Nowy Świat na odc. od ul. B. Limanowskiego do istn. 
utwardzenia z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia 
ulicznego

• Wartość zadania 6,0 mln zł.

3. Drogi rowerowe 
Ogólny opis proponowanych tras: 12 zadań - Bohaterów Warszawy, 
al. Wyzwolenia, Mireckiego, Towarowa, POW, Radziwiłłowska, 
Wyspiańskiego, Żeromskiego, Opolska i Ziołowa, Rów 51, 
Skrowaczewskiego.

• Wartość zadania 11,0 mln zł. 











Działania pilotażowe:
Działanie 1.Analizy możliwości finansowania rewitalizacji.
Działanie 2.Modelowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
Działanie 3.Inwestycja na obszarze rewitalizowanym z udziałem mieszkańców
Działania 4.Upowszechnianie wiedzy – działania edukacyjne
Działanie 5.Wynagrodzenie biegłego rewidenta
Działanie 6.Zewnętrze doradztwo eksperckie

Zaangażowanie 2 ekspertów: specjalista d.s. metodyki badań z zakresu analizy 
jakościowej, specjalista d.s. partycypacji i aktywizacji społecznej

Działanie 7.Realizacja programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych
Działanie 8.Działania informacyjno-promocyjne

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych
Modelowa Rewitalizacja Miast 

konkurs organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PO PT
Wnioskowana kwota dotacji – 1 943 010 zł



Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla JST
Został przeprowadzony przez Mazowiecką JednostkęWdrażania Programów Unijnych. 

Wnioski przyjmowane były do 29 stycznia br. 

Wnioskowana kwota dotacji - 171 000,00 zł









Urząd Miasta Żyrardowa
Plac Jana Pawła II nr 1

96 – 300 Żyrardów
tel.: (+48) 046 858 15 02
fax: (+48) 046 858 15 11 

urzad@zyrardow.pl

www.zyrardow.pl


