Proponowane zmiany w zakresie Projektów Podstawowych na Liście planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych (Rozdział 8.1. ) PROGRAMU
REWITALIZACJI WŁODAWY na lata 2017-2023.
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Podmiot
realizujący

Powiat
Włodawski

Tytuł
projektu

Utworzenie
Powiatowego
Centrum Usług
Społecznych

Lokalizacja
projektu

Budynek po byłej
jednostce
wojskowej
Włodawa ul.
Sztabowa 2
Działka nr 2426/3

Cele projektu

Koncepcja projektu

Realizacja projektu zapewni dostęp do
dobrej jakości usług społecznych,
skierowanych do rożnych grup
zagrożonych marginalizacją, bądź
wykluczeniem społecznym. Dzięki
realizacji zintegrowanych usług
społecznych (socjalnych) o charakterze
profilaktycznym, aktywizującym i
interwencyjnym wsparciem zostaną
objęte osoby starsze, niepełnosprawne,
cierpiące na zaburzenia psychiczne,
niepełnosprawne intelektualnie.
Budynek i jego otoczenie zostaną
dostosowane do pełnienia funkcji
społecznych związanych z realizacją usług
opieki środowiskowej w formie wsparcia
dziennego i usługi w domu pomocy
społecznej o liczbie miejsc nie większej
niż 30.
Zdegradowany obszar po byłej jednostce
wojskowej będzie ponownie
wykorzystany i zostaną nadane mu nowe
funkcje.
Problemy
Zjawisko degradacji obszarów miejskich
zaobserwować można w wielu miastach
Lubelszczyzny. Degradacja odbywa się na
dwóch płaszczyznach: społecznej
związanej z długotrwałym bezrobociem,
wykluczeniem społecznym, niskimi
dochodami, niskim poziomem życia
mieszkańców, występowaniem patologii
społecznych, oraz infrastrukturalnej związanej z degradacją majątku trwałego
(miejskiej infrastruktury technicznej,
zasobów mieszkaniowych, przestrzeni
publicznych, majątku o wartości

Określając obszar zdegradowany
wykorzystano informacje dot.
m.in. ubóstwa, bezrobocia,
przestępczości, degradacji stanu
technicznego budynków. W celu
uzupełnienia tych danych
przeprowadzono wizje lokalne na
terenie byłej jednostki wojskowej
oraz dokonano analizy
dokumentów planistycznych i
strategicznych miasta. Na
obszarze miasta wyraźnie
zaznaczają się obszary
zdegradowane, w których
nakładają się zjawiska kryzysowe.
Działaniami projektowymi objęty
zostanie obszar o łącznej
powierzchni 0,6836 ha co
stanowi 0,2% powierzchni
obszaru rewitalizacji, która
wynosi 335 ha. Obszar ten
zamieszkuje 403 osoby, co
stanowi 3 % ludności miasta
(liczba mieszkańców miasta: 13
463 osób).
Obszar interwencji obejmuje:
Projekt zakłada wykorzystanie
obiektów powojskowych do
utworzenia jednostki
organizacyjnej pomocy społecznej
o zasięgu powiatowym
świadczącej usługi dla
różnorodnych grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Zostanie utworzone Powiatowe
Centrum Usług Społecznych w
ramach, którego będą

Szacunkowy
koszt
projektu

Źródła
finansowania

RPOWL
13.3.
„Rewitalizacja
obszarów
miejskich”
RPOWL
85% - 5 182 926
zł

7 500 000 zł

Powiat
15% - 2 317 074
zł
opcjonalnie
możliwe
współfinansowani
e z PFRON
na poziomie max
810 000,00 zł
(dofinansowanie
do 9000,00 zł na
jedną osobę (90
os.)

Prognozowane
rezultaty

Liczba osób
korzystających
z obiektów
infrastruktury
społecznej/kultural
nej/
turystycznej
będącej
przedmiotem
projektu – 110
osób
Powierzchnia
użytkowa
budynków
przygotowanych
pod działalność
gospodarczą – 535
m2
Liczba
przedsiębiorstw
ulokowanych na
zrewitalizowanych
obszarach - 1 szt

Prognozowane
produkty

Szacu
nkowy
czas
realiz
acji
projek
tu

Liczba obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych
na
rewitalizowanych
obszarach – 1
szt.
Budynki
publiczne lub
komercyjne
wybudowane lub
wyremontowane
na
obszarach
miejskich (CI39)
- 1 szt.
Powierzchnia
obszarów
objętych
rewitalizacją 0,6836 ha
Liczba obiektów
dostosowanych
do potrzeb
osób z
niepełnosprawno
ściami - 1 szt.

Inwestycje
„twarde”:
1. Uporządkowanie

2017 2020

historycznej i kulturowej).
Na podstawie przeprowadzonej
wstępnej diagnozy wytypowano te
tereny jako obszary, które cechują się
szczególną koncentracją negatywnych
zjawisk społecznych współwystępujących
z negatywnymi zjawiskami w strefie
gospodarczej (niski stopień
przedsiębiorczości), przestrzennofunkcjonalnej (niewystarczające
wyposażenie w infrastrukturę
techniczną) oraz technicznej (degradacja
stanu technicznego obiektów
budowlanych). Na obszarze tym, z uwagi
na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego zamierza się prowadzić
rewitalizację.
Najczęściej występującymi zjawiskami
negatywnymi na planowanym do
rewitalizacji obszarze są m.in.:
 bezrobocie,
 niepełnosprawność,
 alkoholizm.
Są to dane potwierdzone z MOPS, PUP,
Komisariat Policji, Stowarzyszeń z
terenu gminy, wspólnot mieszkaniowych,
mieszkańców miasta. Jednostki
samorządowe nie są w stanie same
ograniczyć występowania niektórych
zjawisk ze względu na ograniczenia
przepisami prawa.
Problem ten jest obecny we Włodawie,
gdzie wskazuje się na zły stan
infrastruktury współczesnej i
historycznej. Pomimo licznych
remontów i budowy infrastruktury
technicznej we Włodawie, ich stan
techniczny jest często zły lub bardzo zły i
wymaga modernizacji. W dużym stopniu
dotyczy to miejsc w obrębie granic
Miasta, gdzie znajduje się bardzo dużo
lokali mieszkaniowo-usługowych. Jakość
infrastruktury technicznej jest jednym z
kluczowych czynników wpływających na
postrzeganie miasta oraz wyznaczającym
jego atrakcyjność.
W chwili obecnej niepokój budzi niski

funkcjonować:
1. Mieszkania wspomagane.
2. Dzienny dom pomocy dla
osób starszych.
3. Filia Domu Pomocy Społecznej
„SENIOR” w której będą
świadczone usługi bytowe,
opiekuńcze, terapeutyczne dla
30 osób z chorobami
otępiennymi typu
Alzheimerowskiego lub
naczyniopochodnego.
4. Ośrodek wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
Realizacja projektu umożliwi
świadczenie różnorodnych usług
społecznych dla osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym , osób w starszym
wieku, osób cierpiących na
chorobę Alzheimera i inne
choroby otępienne, osób
opuszczających placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, osób
niepełnosprawnych intelektualnie,
osób niepełnosprawnych
fizycznie.
Utworzenie Powiatowego
Centrum Usług społecznych jest
uwarunkowane wykonaniem
następujących działań:
1. Przebudowa budynku
położonego przy ul. Sztabowej
2 w celu adaptacji do nowych
funkcji.
2. Dostosowani infrastruktury
towarzyszącej tj. drogi, place,
sieci do potrzeb Powiatowego
centrum Usług Społecznych.

i
zagospodarowani
e przestrzeni
publicznej przy
ul. Sztabowej
wraz z
przebudową
budynku na
potrzeby usług
społecznych Utworzenie
Powiatowego
Centrum Usług
Społecznych.
Przebudowa
budynku o pow.
3580 m2.
Uporządkowanie
i
zagospodarowani
e przestrzeni
publicznej przy
ul. Sztabowej 0,6836 ha

stan techniczny przedmiotowego
budynku i jego otoczenia oraz dróg i
ciągów pieszych. Diagnoza stanu
przedstawiona w Programie Rewitalizacji
miasta Włodawa wskazuje, iż zły stan
infrastruktury publicznej elementu
całości Miasta może w połączeniu z
innymi czynnikami spowodować migrację
warstw lepiej sytuowanych i
wykształconych do pozostałych
regionów i innych miast, a w
konsekwencji jego wyludnienie.
Włodawa od kilku lat boryka się z
występującymi negatywnymi trendami
demograficznymi, związanymi m.in. z
wysokim ujemnym saldem migracji.
Odpływ mieszkańców można
zahamować wzmacniając ich poczucie
identyfikacji z miejscem, w którym żyją.
Ważnym czynnikiem poczucia
tożsamości regionalnej społeczności jest
stopień i sposób zaspakajania
podstawowych potrzeb, takich jak jakość
środowiska, mieszkań, usług
społecznych, pracy, wypoczynku.
Wyniki ankietowe wskazują też na
problemy lokalowe, z którymi borykają
się organizacje pozarządowe działające
na terenie miasta, dlatego też w ramach
systemu wspierania inicjatyw
obywatelskich i organizacji
pozarządowych, wsparciem zostaną
objęte organizacje pozarządowe, które
będę miały możliwość wynajmu
pomieszczeń w Powiatowym Centrum
Usług Społecznych.
Zły stan podstawowej infrastruktury
publicznej stanowi istotną barierę w
rozwoju miasta.
Brak przyzwoitej infrastruktury
przyczynia się również do obniżenia
atrakcyjności inwestycyjnej omawianego
obszaru i całego miasta. Lubelszczyzna to
region o jednym z najniższych w UE
wskaźników wartości PKB na
mieszkańca. Rodzi to konieczność
podjęcia działań na rzecz budowy
lokalnego potencjału gospodarczego,

wzrostu liczby miejsc pracy, poprawy
warunków życia i zamożności
mieszkańców.
W obszarze projektu zlokalizowany jest
szereg instytucji gospodarczych,
oświatowych i administracyjnych,
świadczących usługi opiekuńcze i
edukacyjne – bardzo istotnych dla Miasta
i jego mieszkańców. Placówka
Opiekuńczo wychowawcza (ul. Sztabowa
2a), Warsztaty Terapii Zajęciowej (ul.
Sztabowa 3) oraz instytucje publiczne
Nadbużański Oddział Staży Granicznej
Placówka we Włodawie (ul. Saperów I).
Tym samym niezrealizowanie projektu
będzie oznaczało postępującą degradację
oraz pogorszenie stanu istniejącego.
Głównymi problemami występującymi na
omawianym obszarze są: niski poziom
życia mieszkańców oraz niski poziom
usług podyktowany złym stanem
infrastruktury publicznej oraz spadek
atrakcyjności gospodarczej i turystycznej
terenu.
Ww. sytuacja wpływa na obniżone
warunki inwestowania w mieście, co
skutkuje niską liczbą nowych miejsc
pracy, wzrostem migracji w
poszukiwaniu pracy i obniżonym
poziomem życia lokalnej społeczności.
Zgodnie z zapisami Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Włodawskim na lata 20112021 dominującymi problemami rodzin
korzystających z pomocy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie są:
bezrobocie, niepełnosprawność oraz
alkoholizm (str. 21). Bezrobocie jest
uznawane za jeden z największych
problemów Powiatu Włodawskiego.
Potwierdzeniem potrzeby
przeprowadzenia działań
rewitalizacyjnych są wyniki badań
ankietowych zawarte w ww. Strategii.
Zwrócono w niej szczególną uwagę na
potrzebę przeciwdziałania bezrobociu
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
podejmowanie działań służących

pozyskiwaniu inwestorów, wspieranie
przedsiębiorczości oraz aktywizowanie,
przy współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy we Włodawie, osób
pozostających bez zatrudnienia,
poszerzenie kierowanej do mieszkańców
(w szczególności do dzieci i młodzieży,
osób starszych- wsparciem zostaną
objęte osoby starsze, niepełnosprawne,
cierpiące na zaburzenia psychiczne,
niepełnosprawne intelektualnie - oferty
spędzania czasu wolnego (tworzenie
placówek kulturalnych i obiektów
sportowo-rekreacyjnych, organizowanie
spotkań z ciekawymi ludźmi), podjęcie
kroków w celu rozbudowy
mieszkalnictwa komunalnego i
socjalnego, zwiększenie dostępu
mieszkańców powiatu do wsparcia
specjalistycznego, w tym pomocy
psychologicznej, przedsięwzięcia służące
zmniejszeniu skali problemu uzależnień
oraz dostęp do dobrej jakości usług
społecznych, skierowanych do rożnych
grup zagrożonych marginalizacją, bądź
wykluczeniem społecznym.
Dlatego celem nadrzędnym projektu jest
poprawa stanu i jakości usług
społecznych w powiecie włodawskim z
poszanowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju oraz
podniesienie konkurencyjności regionu
prowadzące do szybszego wzrostu
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia
oraz poprawy spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej. Cel
główny:
Nadanie zdegradowanym obiektom
terenu byłej jednostki wojskowej we
Włodawie nowych funkcji społecznych i
gospodarczych poprzez działania
rewitalizacyjne przyczyniające się do
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej
regionu oraz poprawy warunków życia
mieszkańców.
Cele bezpośrednie i pośrednie projektu:
 transformacja sposobu myślenia i
działania osób w każdym wieku,


















zwiększenie integracji, budowa
więzi i relacji międzyludzkich
(wolontariat),
poprawa jakości spędzania wolnego
czasu, aktywność, alternatywna
wyboru – przeciwdziałanie
wykluczeniu,
kształtowanie umiejętności
społecznych: nauka współpracy,
wspólne spędzanie czasu,
poprawa dostępności i warunków
funkcjonowania istniejących oraz
potencjalnych podmiotów
gospodarczych;
poprawa komfortu eksploatacji;
poprawa warunków życia
mieszkańców;
zapobieganie wyludnieniu powiatu;
podniesienie poziomu życia
mieszkańców zagrożonych
marginalizacją i poprawa stanu
bezpieczeństwa;
uporządkowanie i przywrócenie
funkcjonalności przestrzeni
publicznych;
podniesienie atrakcyjności
turystycznej Włodawy
ożywienie inwestycyjne;
przyjaznej mieszkańcom,
inwestorom i turystom;
zwiększenie bezpieczeństwa.

Projekt wynika z rzeczywistych potrzeb
powiatu włodawskiego i wszystkich
beneficjentów pośrednich Projektu.
Mieści się on też w założeniach wielu
dokumentów strategicznych i
planistycznych, koresponduje z
programem rozwoju regionalnego oraz
programem rozwoju województwa
lubelskiego. Spełnia kryteria Narodowej
Strategii Spójności, w pełni odpowiada
przyjętym wymaganiom i normom,
reprezentuje wysoki poziom rezultatów
w stosunku do nakładów, spełnia wymóg
trwałości. Obecna sytuacja w sferze
społecznej we Włodawie wskazuje na

ogromne potrzeby wsparcia poprzez
fundusze strukturalne. Powiat
Włodawski jest obszarem, który posiada
wysokie walory przyrodnicze, naturalne
oraz duży potencjał kulturowy.
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Gmina Miejska
Włodawa

Miejskie
Centrum
Monitoringu

Podobszary
rewitalizacji:
1, 3, 4, 5
wg. mapy
załączonej do fiszki
projektowej

Cele strategiczne systemu:
 Zwiększenie bezpieczeństwa i
zapewnienie porządku
mieszkańcom w na obszarach
rewitalizowanych
 Zapewnienie bezpieczeństwa
uczestnikom i porządku podczas
wydarzeń
 Zwiększenie możliwości
reagowania Straży Miejskiej i Policji
 Ochrona przestrzeni publicznych
 Ograniczenie przestępczości,
zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa i porządku w
obszarze rewitalizowanym
 Wsparcie rozwoju gospodarczego
miasta

Użytkownicy przestrzeni
publicznej w mieście najbardziej
obawiają się drobnych
uciążliwych zagrożeń w postaci:
wyzwisk, zachowań agresywnych
ze strony osób
znajdujących się pod wpływem
alkoholu lub ze strony młodych
ludzi – często oba te czynniki
występują razem; badani
wskazywali na wandalizm, pobicia,
kradzieże, publiczne załatwianie
potrzeb fizjologicznych,
zakłócanie ciszy, a w miejscach o
dużym natężenia ruchu pojazdów,
obawy związane z wypadkami
komunikacyjnymi.
Analiza przestępczości pokazuje,
że w ciągu doby zmieniają się
typy zdarzeń do
których dochodzi – po
zapadnięciu zmroku częściej
dochodzi do cięższych zdarzeń,
jak kradzieże, włamania, napaści,
pobicia, bójki. Zwiększa się
natężenie zdarzeń popełnianych
pod wpływem alkoholu o różnym
kalibrze – od napaści, do
śmiecenia i publicznego
załatwiania potrzeb
fizjologicznych.
W zależności od charakteru
obszarów miasta, ilość zdarzeń
wzrasta lub maleje w
godzinach wieczornych i nocnych
oraz w poszczególne dni
tygodnia; w centrum miasta w
weekend znacznie wzrasta ilość
zdarzeń w stosunku do innych
dni i po zapadnięciu zmroku.
Drobna przestępczość, często
pozostaje bez reakcji lub reakcja
następuje post-factum,

Liczba obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych
na
rewitalizowanych
obszarach – 1
szt.

RPOWL
2014-2020

950 000 zł

13.3.
„Rewitalizacja
obszarów
miejskich”
RPOWL
85% - 656 504 zł
G. M. Włodawa
15% - 293 496 zł

Zapewnienie
ochrony
mieszkańcom
miasta
zamieszkałym w
podobszarach
rewitalizacji w tym:
Liczba osób
korzystających
z obiektów
infrastruktury
społecznej/kultural
nej/
turystycznej
będącej
przedmiotem
projektu – 3 208
osób (mieszkańcy
zamieszkali na
obszarze
rewitalizacji)

Budynki
publiczne lub
komercyjne
wybudowane lub
wyremontowane
na
obszarach
miejskich (CI39)
– 27 m2 (dot.
pomieszczenia na
potrzeby
utworzenie
Centrum
Monitoringu
Bezpieczeństwa i
Zagrożeń
zlokalizowanego w
budynku Urzędu
Miasta)
Powierzchnia
obszarów
objętych
rewitalizacją –
106,811 ha
Montaż systemu
monitoringu
wizyjnego – 1 szt
system
Utworzenie
Centrum
Monitoringu

2017
2020

co uniemożliwia skuteczne
zwalczanie tego typu zdarzeń i
budowanie poczucia
bezpieczeństwa wśród
mieszkańców.
W środowisku miejskim
występują okoliczności, które
sprzyjają powstawaniu zdarzeń –
awaria oświetlenia ulicznego,
zarośla pozwalające dokonać
napadu, sprzedaż alkoholu
nieletnim, niska obecność Straży
Miejskiej lub Policji.

Bezpieczeństwa i
zagrożeń – 1szt

Projekt stanowi 1etap realizacji projektu
„Przebudowa dróg miejskich we
Włodawie: ul. Rynek i ul. Czworobok w
tym wnętrze Czworoboku (Działka o nr
1109/12) oraz ul. Nadstawna i ul.
H.Sawickiej działki nr ew. 1054/2, 1050,
1056, 1057/7, 1066/2, 1067, 1068, 1069,
1085, 1095, 1101/5, 1109/11, 1009/12,
1120, 1121, 1134, 1895”
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Gmina Miejska
Włodawa

Nadanie
nowych
funkcjonalności
społecznych,
gospodarczych i
rekreacyjnych
obszarowi
Rynku starego
miasta we
Włodawie

Plac zamykający się
w kwadracie ulic:
Czworobok,
Rynek
działki nr: 1011,
1067, 1068, 1069,
1109/12

Celem głównym projektu jest wzrost
potencjału społeczno-gospodarczego
Włodawy oraz poprawa dostępności do
obiektów dziedzictwa kulturowego i
dóbr kultury. Dzięki projektowi
znacząco poprawią się warunki
zagospodarowania otoczenia
zabytkowego Czworoboku i okolicznych
ulic i poprawa warunków do
udostępniania i upowszechniania
wyjątkowości dziedzictwa kulturowego.
Nastąpi poszerzenie oferty kulturalnej
Miasta i wzrost liczby organizowanych
wydarzeń kulturalnych. Wskutek
realizacji projektu nastąpi wzmocnienie
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
Miasta, tym samym nastąpi wzrost liczby
funkcjonujących przedsiębiorstw sektora
prywatnego i powstaną nowe miejsc
pracy w związku z instalacja kramów na
Placu rynku), co przyczyni się do
poprawy jakości życia, aktywności i
integracji mieszkańców, w tym osób o
różnym stopniu funkcjonalności.

Projekt zakłada nadanie nowych
funkcji społecznych,
gospodarczych, kulturalnych i
rekreacyjnych obiektowi Rynku i
dziedzińca otaczającemu dawny
zespół kramów zwany
Czworobokiem. Obecnie
powierzchnia rynku nie posiada
jednorodnej funkcji i jest
przykładem zdewastowanej
infrastruktury publicznej,
posiadającej jednak duży
potencjał zarówno ze względów
historycznych, jak i lokalnej
tradycji.

RPOWL
2014-2020
13.3.
„Rewitalizacja
obszarów
miejskich”
5 500 000 zł

RPOWL
85% - 3 880 000
zł
G. M. Włodawa
15% - 1 620 000
zł

Liczba osób
korzystających
z obiektów
infrastruktury
społecznej/kultural
nej/
turystycznej
będącej
przedmiotem
projektu – 3 208
osób
Powierzchnia
terenów
przygotowanych
pod
działalność
gospodarczą –300
m2
Wzrost
oczekiwanej liczby
odwiedzin w
objętych
wsparciem
miejscach
należących do
dziedzictwa
kulturalnego i
naturalnego oraz
stanowiących
atrakcje
turystyczne –
8 000

Liczba obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych
na
rewitalizowanych
obszarach - 1
szt
Powierzchnia
obszarów
objętych
rewitalizacją 1,52 ha
Otwarta
przestrzeń
utworzona
lub
rekultywowana
na
obszarach
miejskich (CI38)
– 15200 m2
Liczba obiektów
objętych
wsparciem – 1
obiekt

20172020

Cele szczegółowe
 Poprawa jakości życia, aktywności
mieszkańców i integracji
 Wzmocnienie atrakcyjności
inwestycyjnej Miasta
 Poprawa warunków korzystania z
przestrzeni publicznej przez
użytkowników o różnym stopniu
funkcjonalności
 Wzrost liczby funkcjonujących
przedsiębiorstw sektora
prywatnego i nowych miejsc pracy

Teren
rekreacyjnowypoczynkowy ul.
Sztabowa
Działka nr 2426/4
16

Powiat
Włodawski

Centrum
Edukacji i Nauki

Planowana do
kupienia na
potrzeby
planetarium w
ramach projektu
działka nr 2433/6,
ul. Armii Krajowej
10

Uporządkowany i zagospodarowany
zostanie teren przestrzeni publicznej
przy ul. Sztabowej, gdzie zostanie
utworzony Park Doświadczeń
Fizycznych wraz z montażem
monitoringu i oświetlenia. Na potrzeby
projektu zostanie też zakupiona
nieruchomość w celu uporządkowania i
zagospodarowania przestrzeni publicznej
przy ul. Armii Krajowej 10 oraz
przebudowy budynku na potrzeby
planetarium.
Zdegradowany obszar po byłej jednostce
wojskowej będzie ponownie
wykorzystany i zostaną nadane mu nowe
funkcje.
Problemy
Na podstawie przeprowadzonej
wstępnej diagnozy wytypowano te
tereny jako obszary, które cechują się
szczególną koncentracją negatywnych
zjawisk społecznych współwystępujących
z negatywnymi zjawiskami w strefie
gospodarczej (niski stopień
przedsiębiorczości), przestrzennofunkcjonalnej (niewystarczające
wyposażenie w infrastrukturę
techniczną) oraz technicznej (degradacja
stanu technicznego przestrzeni
publicznych). Na obszarze tym, z uwagi
na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego zamierza się prowadzić
rewitalizację.
Najczęściej występującymi zjawiskami
negatywnymi na planowanym do

Liczba osób
korzystających z
obiektów zasobów
kultury objętych
wsparciem –
13 000

Działaniami projektowymi objęty
zostanie obszar o łącznej
powierzchni 5,46 ha co stanowi
1,84% powierzchni obszaru
rewitalizacji, który wynosi 335
ha. Obszar ten zamieszkuje 403
osoby, co stanowi 3 % ludności
miasta (liczba mieszkańców
miasta: 13 463 osób).
Obszar interwencji obejmuje:
Projekt zakłada wykorzystanie
obiektów powojskowych do
utworzenia:
1. Parku Doświadczeń fizycznych.
2. Planetarium.
Realizacja projektu obejmie swym
oddziaływaniem inne regiony
Polski, przyczyni się do powstania
współpracy edukacyjnej pomiędzy
powiatem włodawskim, a
Wydziałem Matematyki, Fizyki i
Informatyki UMSC w Lublinie
oraz Wydziałem Fizyki,
Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie w
zakresie wsparcia
merytorycznego przy budowie
Parku Doświadczeń Fizycznych
oraz planetarium.
Utworzenie Centrum Edukacji i
Nauki jest uwarunkowane
wykonaniem następujących
działań:

Liczba obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych
na
rewitalizowanych
obszarach – 2
szt.

8 670 000 zł
Koszt budowy
Parku
doświadczeń
fizycznych wraz
z montażem
monitoringu i
oświetlenia
3.500.000 zł
Koszt zakupu
nieruchomości
na potrzeby
planetarium –
działka nr
2433/6 przy ul.
Armii Krajowej
10 –
170.000,00 zł
Koszt adaptacji
budynku na
potrzeby
planetarium z
wyposażeniem
– 5.000.000 zł

RPOWL
13.3.
„Rewitalizacja
obszarów
miejskich”
RPOWL
85% - 5 991 000
zł
Powiat
15% - 2 679 000
zł

Liczba osób
korzystających
z obiektów
infrastruktury
społecznej/kultural
nej/
turystycznej
będącej
przedmiotem
projektu – 1000
osób

Budynki
publiczne lub
komercyjne
wybudowane lub
wyremontowane
na
obszarach
miejskich (CI39)
-1 szt.
Powierzchnia
obszarów
objętych
rewitalizacją 5,46 3,8434 ha
Otwarta
przestrzeń
utworzona
lub
rekultywowana
na
obszarach
miejskich (CI38)
- 3,63 ha (Park
Doświadczeń
fizycznych)

2019 2022
.

rewitalizacji obszarze są m.in.:
 bezrobocie,
 niepełnosprawność,
 alkoholizm.
W chwili obecnej niepokój budzi niski
stan techniczny terenu po dawnej
jednostce wojskowej i jego otoczenia
oraz dróg i ciągów pieszych. Diagnoza
stanu przedstawiona w Programie
Rewitalizacji miasta Włodawa wskazuje,
iż zły stan infrastruktury publicznej
elementu całości Miasta może w
połączeniu z innymi czynnikami
spowodować migrację warstw lepiej
sytuowanych i wykształconych do
pozostałych regionów i innych miast, a w
konsekwencji jego wyludnienie.
Włodawa od kilku lat boryka się z
występującymi negatywnymi trendami
demograficznymi, związanymi m.in. z
wysokim ujemnym saldem migracji.
Odpływ mieszkańców można
zahamować wzmacniając ich poczucie
identyfikacji z miejscem, w którym żyją.
Ważnym czynnikiem poczucia
tożsamości regionalnej społeczności jest
stopień i sposób zaspakajania
podstawowych potrzeb, takich jak jakość
środowiska, usług społecznych i
wypoczynku.
W obszarze projektu zlokalizowany jest
szereg instytucji gospodarczych,
oświatowych i administracyjnych,
świadczących usługi opiekuńcze i
edukacyjne – bardzo istotnych dla Miasta
i jego mieszkańców. Placówka
Opiekuńczo wychowawcza (ul. Sztabowa
2a), Warsztaty Terapii Zajęciowej (ul.
Sztabowa 3) oraz instytucje publiczne
Nadbużański Oddział Staży Granicznej
Placówka we Włodawie (ul. Saperów I).
Tym samym niezrealizowanie projektu
będzie oznaczało postępującą degradację
oraz pogorszenie stanu istniejącego.
Głównymi problemami występującymi na
omawianym obszarze są: niski poziom
życia mieszkańców oraz niski poziom

1. Budowa Parku doświadczeń
fizycznych na ul. Sztabowej
wraz z montażem monitoringu
i oświetlenia.
2. Zakup nieruchomości działka
nr 2433/6 przy ul. Armii
Krajowej 10 na potrzeby
planetarium.
3. Przebudowa budynku
położonego na ul. Armii
Krajowej 10 w celu adaptacji
do nowych funkcji planetarium.

Liczba obiektów
dostosowanych
do potrzeb
osób z
niepełnosprawno
ściami - 2 szt.

Inwestycje
„twarde”:
Uporządkowanie
i
zagospodarowani
e przestrzeni
publicznej przy
ul. Sztabowej Utworzenie
Parku
doświadczeń
fizycznych wraz z
montażem
monitoringu i
oświetlenia.
Powierzchnia
uporządkowaneg
oi
zagospodarowan
ego terenu
rekreacyjnowypoczynkoweg
o – 3,63 ha
Uporządkowanie
i
zagospodarowani
e przestrzeni
publicznej przy
ul. Armii
Krajowej 10 o
powierzchni
0,2134 ha wraz
przebudową
budynku na
potrzeby
planetarium o
pow. 195 m2.

usług podyktowany złym stanem
infrastruktury publicznej oraz spadek
atrakcyjności gospodarczej i turystycznej
terenu.
Ww. sytuacja wpływa na obniżone
warunki inwestowania w mieście, co
skutkuje niską liczbą nowych miejsc
pracy, wzrostem migracji w
poszukiwaniu pracy i obniżonym
poziomem życia lokalnej społeczności.
Zgodnie z zapisami Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Włodawskim na lata 20112021 dominującymi problemami rodzin
korzystających z pomocy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie są:
bezrobocie, niepełnosprawność oraz
alkoholizm (str. 21). Bezrobocie jest
uznawane za jeden z największych
problemów Powiatu Włodawskiego.
Potwierdzeniem potrzeby
przeprowadzenia działań
rewitalizacyjnych są wyniki badań
ankietowych zawarte w ww. Strategii.
Zwrócono w niej szczególną uwagę na
potrzebę przeciwdziałania bezrobociu
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
podejmowanie działań służących
pozyskiwaniu inwestorów, wspieranie
przedsiębiorczości oraz aktywizowanie,
przy współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy we Włodawie, osób
pozostających bez zatrudnienia,
poszerzenie kierowanej do mieszkańców
oferty spędzania czasu wolnego
(tworzenie placówek kulturalnych i
obiektów sportowo-rekreacyjnych,
organizowanie spotkań z ciekawymi
ludźmi), Dlatego celem nadrzędnym
projektu jest poprawa stanu i jakości
usług kulturalnych, edukacyjnych i
turystycznych w powiecie włodawskim
z poszanowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju oraz
podniesienie konkurencyjności regionu
prowadzące do szybszego wzrostu
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia
oraz poprawy spójności społecznej,

Powierzchnia
obszaru objęta
rewitalizacją
3,8434 ha

gospodarczej i przestrzennej. Cel
główny:
Nadanie zdegradowanym obiektom
terenu byłej jednostki wojskowej we
Włodawie nowych funkcji edukacyjnych,
i rekreacyjnych poprzez działania
rewitalizacyjne przyczyniające się do
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej
regionu oraz poprawy warunków życia
mieszkańców.
Cele bezpośrednie i pośrednie projektu:
 transformacja sposobu myślenia i
działania osób w każdym wieku,
 zwiększenie integracji, budowa
więzi i relacji międzyludzkich,
 poprawa jakości spędzania wolnego
czasu i aktywność
 umiejętności społeczne: nauka
współpracy, kreatywność, wspólne
spędzanie czasu,
 rozwój edukacyjny (nie tylko
młodzieży),
 zwiększenie społecznej
świadomości o możliwościach
oferowanych przez naukę i
technologię w obszarze
zrównoważonego rozwoju
ludzkości
 poprawa warunków życia
mieszkańców;
 podniesienie poziomu życia
mieszkańców zagrożonych
marginalizacją i poprawa stanu
bezpieczeństwa;
 uporządkowanie i przywrócenie
funkcjonalności przestrzeni
publicznych;
 podniesienie atrakcyjności
turystycznej Włodawy
 ożywienie inwestycyjne;
 przyjaznej mieszkańcom,
inwestorom i turystom;
 zwiększenie bezpieczeństwa.
Projekt wynika z rzeczywistych potrzeb
powiatu włodawskiego i wszystkich
beneficjentów pośrednich Projektu.

Mieści się on też w założeniach wielu
dokumentów strategicznych i
planistycznych, koresponduje z
programem rozwoju regionalnego oraz
programem rozwoju województwa
lubelskiego. Spełnia kryteria Narodowej
Strategii Spójności, w pełni odpowiada
przyjętym wymaganiom i normom,
reprezentuje wysoki poziom rezultatów
w stosunku do nakładów, spełnia wymóg
trwa Obecna sytuacja w sferze
społecznej we Włodawie wskazuje na
ogromne potrzeby wsparcia poprzez
fundusze strukturalne. Powiat
Włodawski jest obszarem, który posiada
wysokie walory przyrodnicze, naturalne
oraz duży potencjał kulturowy.
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Gmina Miejska
Włodawa

Remont parku
przy ul.
Kościuszki we
Włodawie

Park zlokalizowany
przy ul. Kościelnej
- działki
ewidencyjne nr:
1035,1036 i 1056

Remont parku (cele)
 stworzenie mieszkańcom miejsca
rekreacji i wypoczynku dla różnych
grup społecznych (rodziny z
dziećmi, osoby starsze, osoby
niepełnosprawne)
 poprawa atrakcyjności miejskich
terenów zieleni – brak takich
terenów na obszarze
rewitalizowanym
 rewitalizacja zdegradowanej
przestrzeni publicznej w zabytkowej
części miasta, obejmującej Szlak
Trzech Kultur. Kasztanowy park
miejski znajduje się bezpośrednio
przy zabytkowej Cerkwi
Prawosławnej pw. Najświętszej
Marii Panny
 pozytywna zmiana wizerunku
obszaru rewitalizowanego w
zabytkowej części miasta
 przywrócenie pierwotnego
charakteru parku
 poprawa stanu bezpieczeństwa
mieszkańców i potencjalnych
turystów odwiedzających park
miejski poprzez budowę
oświetlenia i instalację monitoringu
 estetyzacja otoczenia Szlaku Trzech
Kultur

Przedmiotem projektu jest
przeprowadzenie gruntownego
remontu parku przy ulicy
Kościuszki we Włodawie na
działkach 1035, 1036 i 1056
poprzez przebudowę alejek
(chodników) o nawierzchni z
kostki brukowej, wyrównanie i
uzupełnienie zniszczonej
nawierzchni trawiastej, sadzenie
drzew i krzewów iglastych oraz
liściastych, wykonanie kanalizacji
deszczowej i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na ul.
Spokojną, remont ogrodzenia z
dostosowaniem wizualnym do
istniejącego otoczenia, wykonanie
oświetlenia, wyposażenie parku
w obiekty małej architektury
(ławki, kosze na odpady,
urządzenia zabawowe).

Liczba obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych
na
rewitalizowanych
obszarach - 1szt

RPOWL
2014-2020

850 000 zł

13.3.
„Rewitalizacja
obszarów
miejskich”
RPOWL
85% - 587 398 zł
G. M. Włodawa
15% - 262 601 zł

Liczba osób
korzystających
z obiektów
infrastruktury
społecznej/kultural
nej/
turystycznej
będącej
przedmiotem
projektu – 3600
osób

Powierzchnia
obszarów
objętych
rewitalizacją –
0,3747 ha
Otwarta
przestrzeń
utworzona
lub
rekultywowana
na
obszarach
miejskich (CI38)
– 3747 m2
Liczba obiektów
dostosowanych
do potrzeb
osób z
niepełnosprawno
ściami – 1 szt
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Artur
Błażejczyk

Nowoczesne
Centrum
SportowoRekreacyjne

22-200 Włodawa
ul. Zielna 2

-uporządkowanie terenów zieleni
parku miejskiego w celu stworzenia
miejsca wypoczynku i rekreacji
- dostosowanie istniejącej
infrastruktury parku miejskiego do
funkcji społecznych

Inwestycja dotyczy utworzenia
nowoczesnego centrum sportoworekreacyjnego służącego poprawie
kondycji fizycznej, ma być miejscem
gdzie równocześnie będą mogły spędzać
czas rodziny z dziećmi. Oferta
skierowana jest zarówno dla mężczyzn
jak i kobiet, seniorów i seniorek oraz
osób z niepełnosprawnościami. Ponadto
by małżeństwa mogły spokojnie ćwiczyć
ich dzieci znajdą opiekę profesjonalnego
opiekuna w specjalnie do tego
stworzonym „kąciku dla dzieci”.

Rozbudowa, modernizacja oraz
wyposażenie. Dostosowanie
budynku i otaczającego terenu do
potrzeb prowadzenia działalności
sportowo-rekreacyjnej. Projekt
adresowany jest do każdej grupy
społecznej.

RPO Działanie
13.3
„Rewitalizacja
obszarów
miejskich”
1 950 000 zł

RPOWL:
dofinansowanie
85% kosztów
kwalifikowanych
(netto)
1 347 000 zł
Środki prywatne:
603 000 zł

• Liczba osób
korzystających z
obiektów
infrastruktury
społecznej/kultu
ralnej/turystyczn
ej będącej
przedmiotem
projektu - 6.000
os./rok
• Powierzchnia
terenów
przygotowanych
pod działalność
gospodarczą 11arów
(powierzchnia
działki)
• Powierzchnia
użytkowa
budynków
przygotowanych
pod działalność
gospodarczą –
ok. 500m2 (po
rozbudowie),
• Liczba
przedsiębiorstw
ulokowanych na
zrewitalizowany
ch obszarach 1 szt.

• Liczba
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanyc
h na
rewitalizowany
ch obszarach 1 szt.
• Liczba
przedsiębiorst
w
otrzymujących
wsparcie (CI1)
–1
przedsiębiorst
wo
• Budynki
publiczne lub
komercyjne
wybudowane
lub
wyremontowan
e na obszarach
miejskich
(CI39) - ok.
500m2 (po
rozbudowie)
• Powierzchnia
obszarów
objętych
rewitalizacją 11arów = 0,11
ha
• Liczba
obiektów
dostosowanych
do potrzeb
osób z
niepełnosprawn
ościami - 1 szt.
• Liczba nowo
utworzonych

2018
2020

miejsc pracy –
pozostałe
formy – 3
miejsca pracy
(EPC)
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Włodawskie
Towarzystwo
Przyjaciół
Chorych
”Hospicjum”

Modernizacja
Domu
Hospicyjno Opiekuńczego
we Włodawie.
Zintegrowane
usługi społeczne
i zdrowotne
dostosowane
do
specyficznych
potrzeb
mieszkańców
zwłaszcza osób
starszych,
niepełnosprawn
ych i
niesamodzielnyc
h.

Działki
ewidencyjne nr:
2411 i 2412

Poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez odnowienie obszaru
rewitalizacji , nadanie przestrzeni nowej
funkcji oraz tworzenie stref
bezpieczeństwa ; Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu poprzez
ograniczenie patologii społecznych na
obszarze rewitalizacji; Poprawa
lokalnego rynku pracy miasta Włodawa.
Ochrona środowiska naturalnego.

Dostosowanie infrastruktury
technicznej i społecznej do
potrzeb mieszkańców, w tym
osób starszych,
niepełnosprawnych i przewlekle
chorych ; kształtowanie
przestrzeni publicznej przyjaznej
mieszkańcom; zapobieganie i
ograniczenie zjawisk
przestępczości poprzez
instalowanie monitoringu i
oświetlenia; modernizacja
obiektu w celu nadania mu nowej
funkcji użytkowej poprzez :
zwiększenie dostępności i ilości
usług świadczonych przez
Hospicjum we Włodawie
poprzez zwiększenie liczby łóżek
stacjonarnych -12 łóżek oraz
utworzenie nowych form opieki
długoterminowej stacjonarnej –
25 łóżek ; utworzenie zespołu
wsparcia psychologicznego dla
chorych, ich rodzin i
osieroconych; aktywizacja i
rozwój społeczności poprzez
stworzenie odpowiednich
warunków infrastrukturalnych i
działania edukacyjno –
szkoleniowe dla pracowników
ochrony zdrowia, wolontariuszy i
studentów ; zakup wyposażenia ;
poprawa w dostępie do rynku
pracy poprzez podniesienie
kompetencji osób zagrożonych
wykluczeniem; zwiększenie ilości
nowych miejsc pracy . Rozwój
miejskich terenów zielonych .

RPO Działanie
13.3
„Rewitalizacja
obszarów
miejskich”

3 000 000 zł

RPOWL:
dofinansowanie
85% kosztów
kwalifikowanych
PFRON do 15%
kosztu inwestycji
na wkład własny
Środki prywatne

• Liczba osób
korzystających z
obiektów
infrastruktury
społecznej/kultu
ralnej/turystyczn
ej będącej
przedmiotem
projektu - 450
os./rok

• Liczba
obiektów
infrastruktury
zlokalizowanyc
h na
rewitalizowany
ch obszarach 1 szt.
• Budynki
publiczne lub
komercyjne
wybudowane
lub
wyremontowan
e na obszarach
miejskich
(CI39) - 961,80
m2
• Powierzchnia
obszarów
objętych
rewitalizacją 0,6436 ha
• Liczba
obiektów
dostosowanych
do potrzeb
osób z
niepełnosprawn
ościami - 1 szt.
• Liczba nowo
utworzonych
miejsc pracy –
pozostałe
formy – 35
miejsca pracy
(EPC)

2018
2020

