
 

 

 

 

Program Rewitalizacji 

Miasta Żyrardowa do roku 2020 

 



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 % mieszkańców 
 

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 PROGRAMÓW REWITALIZACJI:  



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.  

 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Żyrardowa,  

uchwałą Nr XXXV/291/09  

z dnia 28 maja 2009 r. 



Wstępna diagnoza została opracowana na podstawie danych z diagnozy 

dla Miasta Żyrardowa powstałej na potrzeby aktualizacji Strategii 

Rozwoju Żyrardowa do roku 2025 oraz 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,  

 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Żyrardowa 

- Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa w latach  

   2009 – 2017,  

- Program Ochrony Środowiska dla miasta Żyrardowa na lata 2010-2013 z perspektywą 

na lata 2014-2017 (aktualizacja) 



Wyznaczenie 

porównywalnych 

jednostek przestrzennych  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie  

Uchwały Nr XXX/222/12 

Rady Miasta Żyrardowa  

z dnia 27 grudnia 2012r. 

w sprawie stałych obwodów 

głosowania. 



Zgodnie z diagnozą zidentyfikowano stan kryzysowy charakteryzujący się destrukcyjnymi zjawiskami społecznymi, 

technicznymi, gospodarczymi oraz środowiskowymi na terenie miasta. 

 

W pierwszym etapie wyznaczono obszar szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych poprzez 

następujące wskaźniki: 

 

•średnia osób w wieku poprodukcyjnym, 

•liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej, 

•wyniki z egzaminów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

•liczba dzieci korzystających z pomocy w postaci posiłku refundowanego,   

•liczba dzieci w wieku 0 – 6 lat, 

•liczba brakujących miejsc w przedszkolach, 

•frekwencja w wyborach, 

•poziom bezpieczeństwa publicznego, 

•zadłużenie czynszowe w zasobach komunalnych. 

 

Kolejnym krokiem była analiza występowania na w/w obszarze, co najmniej jednego z negatywnych zjawisk: 

 

gospodarczych: zawieszanie i wykreślanie działalności gospodarczej; obszary o niskiej aktywności gospodarczej; 

środowiskowych: przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza, a także dyskomfort akustyczny powodowany 

hałasem; 

technicznych: zły stan zachowania obiektów zabytkowych, w tym obiektów użyteczności publicznej; degradację stanu 

technicznego obiektów mieszkaniowych. 
 

 



Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego przyjęto obszary  

o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 

charakteryzujących się minimum czterema wskaźnikami 

społecznymi oraz przynajmniej jednym z negatywnych zjawisk 

gospodarczych, środowiskowych lub technicznych.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę wyznaczono obszar zdegradowany, 

obejmujący następujące okręgi: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 17. 

 



 





Metodologia wyznaczenia obszaru rewitalizacji 

Po przeanalizowaniu dostępnych danych dotyczących obszaru zdegradowanego, na podstawie 

konsultacji społecznych w dniu 28.01.2016 r. interesariusze programu zdecydowali   

o ograniczeniu tego obszaru w ramach okręgu 11. W większości jest to teren niezamieszkały (te 

tereny zostały zgodnie z ustawą o rewitalizacji wyłączone) i interwencja na jego obszarze nie 

miałaby charakteru rozwiązywania problemów społecznych. Koncentracja działań  

w okręgach 3, 6, 8, 9, 10, 17 i częściowo na okręgu 11 pozwoli zwiększyć prawdopodobieństwo 

osiągnięcia pełnego założonego efektu i ma na celu także zagwarantowanie możliwości 

sfinansowania przez inwestora planowanych działań rewitalizacyjnych w zakresie gwarantującym 

uzyskanie zakładanego rezultatu. 

 

Przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę:  

• szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, a więc poziom wskaźnika syntetycznego oraz 

liczby kryzysowych wskaźników uzupełniających (szczegółowo opisane w tabeli powyżej); 

• istotne znaczenia dla rozwoju lokalnego – subiektywna ocena na podstawie potrzeb. 

 

Obszar rewitalizacji obejmuje łącznie 11,09% powierzchni gminy oraz zamieszkały jest 

przez 28,65 % mieszkańców gminy. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę wyznaczono obszar zdegradowany, obejmujący następujące okręgi: 

 3, 6, 8, 9, 10, 11, 17. 

 



 



Nr okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu wyborczego 

6 

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. 

8 

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. 

9 

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. 

10 

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. 

11 Teren poprzemysłowy – Wykańczalnia i Bielnik 

17 

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. 



Nr 

okręgu 

Obszar rewitalizacji miasta Żyrardowa 

 

3 

Bolesława Limanowskiego strona parzysta od nr 48 do nr 60, 

Farbiarska, Ks. Ottona Wittenberga, Ks. Stanisława Konarskiego strona 

parzysta od nr  2a do nr 2d; Legionów Polskich strona parzysta od nr 58 

do  nr 70  i strona nieparzysta od  nr 63 do  nr 69, Parkowa, Stefana 

Żeromskiego strona parzysta od  nr 2 do nr 14 i strona nieparzysta od nr 

1 do nr 11, Szarych Szeregów nr 1. 

 



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 głównych projektów rewitalizacyjnych 

 

• Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zamieszkujących obszar rewitalizacji oraz 

kontynuacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

• Budowa budynku wielofunkcyjno – mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 

• Wzmacnianie kompetencji uczniów i nauczycieli, jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu 

edukacyjnemu 

• Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9 

• Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola przy 

ul. Brzóski w Żyrardowie 

• Centrum Obsługi Mieszkańców i nowoczesna biblioteka publiczna - adaptacja zabytkowego 

budynku Kantoru 

• „Nowy Świat”, od-nowa społeczna i gospodarcza terenu dawnej fabryki lniarskiej 

• Rozwój sieci dróg rowerowych 

• Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i 

Jedź” 

• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

• Kwartały kultury - restauracja Pomnika Historii „Żyrardów XIX -wieczna osada fabryczna” 

• Program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na 

obszarze rewitalizacji. 

 

Wysokość kosztów całkowitych: 66.185.019 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  


