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Wstęp
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2016 r. poz.
1020) Miasto Zamość przystąpiło do opracowania programu rewitalizacji zgodnego
z wymaganiami wynikającymi z Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zamość stanowi narzędzie służące do zintegrowanego
zarządzania działaniami podmiotów uczestniczących w procesie rewitalizacji, dla osiągnięcia
jego celów.

Dokument w obecnym kształcie stanowi aktualizację uchwały z dnia 29 maja 2017 roku
Uchwała Nr XXX/380/2017 Rady Miasta Zamość w sprawie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023.
Aktualizacja tego dokumentu wynika z możliwości

wprowadzania modyfikacji

określonych w Części III Wdrażanie i monitoring wraz z włączeniem nowych
interesariuszy.
1.

Zasady i przesłanki jakimi kierowano się przy tworzeniu Lokalnego

Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023
Przy tworzeniu LPR kierowano się zasadami, które mają na celu zapewnić skuteczność
realizacji programu. Szczególną uwagę poświęcono:
• przejrzystości i rzetelności przy tworzeniu procedur kwalifikacji wniosków i wyboru
projektów dotyczących rewitalizacji,
• ocenie spójności i racjonalności planowanych działań rewitalizacyjnych wpisanych
do LPR w odniesieniu do innych strategii, programów oraz planów obowiązujących
i dotyczących rozwoju miasta,
• wysokiemu udziałowi społeczeństwa w pracach na etapie powstawania LPR i tworzenia
projektów, w celu zapewnienia skuteczności prowadzonych działań w przeciwdziałaniu
negatywnym lokalnym zjawiskom społecznym i gospodarczym.,
• ocenie efektywności działań rewitalizacyjnych realizowanych na zdegradowanym
obszarze w zakresie zapewnienia trwałych efektów rozwojowych tego obszaru
Miasto na etapie przygotowania i wdrożenia LPR dołożyło wszelkiej staranności służącej
przygotowaniu LPR Miasta Zamość, zapewniając koordynację i integrację działań przy jego
tworzeniu. Miasto Zamość realizując zadania zaplanowane w LPR, planuje uzyskać efekt
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spójności przestrzennej prowadzonych projektów, niwelacji zjawisk kryzysowych, oraz trwałej
poprawy warunków życia mieszkańców na tym obszarze. Plany inwestycyjne zawarte w LPR,
tworzone były w warunkach pełnej partycypacji społeczności lokalnej przy opracowywaniu
programu jak i projektów rewitalizacji, co daje podstawę do wspólnego działania mieszkańców
i władz lokalnych.

W celu zagwarantowania skuteczności i efektywności LPR, program zawiera mechanizm
monitorowania realizacji zaplanowanych działań rewitalizacyjnych. Monitoring będzie
prowadzony w sposób zgodny z przyjętymi w LPR założeniami, w wyniku czego Miasto
będzie posiadało wiedzę o wpływie realizowanych projektów na osiąganie założonych celów
rewitalizacji.
Najważniejszym elementem nowocześnie zaplanowanej rewitalizacji jest zaangażowanie
mieszkańców, którzy są nieocenionym źródłem wiedzy o problemach występujących na
terenie miasta, ale również źródłem inspiracji dla rozwiązania tych problemów. Udział
mieszkańców w procesie rewitalizacyjnym nazywany jest partycypacyjnym modelem
rewitalizacji i oznacza, że administracja samorządowa używa zróżnicowanych narzędzi,
zarówno w celu pozyskania informacji od mieszkańców, jak również umiejętnego włączania
ich w działania istotne z punktu widzenia interesu wspólnoty samorządowej.
Podczas tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023
podjętych zostało wiele działań skierowanych do

mieszkańców Miasta i do instytucji

w związku z prowadzonymi pracami. W celu zapewnienia właściwej partycypacji społecznej
zorganizowano Mobilne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne (MPIK), które prowadzone
były przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych. W ramach MPIK prowadzone były stałe
dyżury doradców przy ulicy Kolegiackiej 16 (siedziba AMAZONEK i Zamojskiego Centrum
Wolontariatu) oraz przy ul. Wyszyńskiego 28A (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” przy
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego).
Doradcy udzielali informacji z zakresu problematyki rewitalizacji oraz zaangażowani byli
w proces pozyskiwania informacji od mieszkańców poprzez przeprowadzanie z mieszkańcami
wywiadów w formie ankiet. Kluczową rolą doradców poza dyżurami stacjonarnymi była praca
w terenie. W ramach tej działalności doradcy odbyli kilkadziesiąt zorganizowanych spotkań
m.in. w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, organizacjach pozarządowych,
Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, Komendzie Miejskiej Policji itp. Uczestniczyli oni również
w spotkaniach z mieszkańcami m.in. przy okazji osiedlowych spotkań podczas, których
głosowane były projekty w ramach budżetu obywatelskiego.
Poza działalnością Mobilnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, zorganizowano wiele
dodatkowych spotkań z mieszkańcami w celu zapoznania się z problemami w poszczególnych
5
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osiedlach, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych, Rady Miasta, rad osiedli,
wspólnot, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych jak i przedsiębiorcami.

W ramach

partycypacji społecznej prowadzono badania ankietowe w ramach, których rozdano tysiąc sto
kwestionariuszy. Podczas spotkań informacyjnych w procesie partycypacji:
 przedstawiono wyniki badań ankietowych
 prezentowano obszar wyznaczony do rewitalizacji
 dyskutowano na temat problemów występujących na obszarze rewitalizacji
 opracowano wizje i cele rewitalizacji
 opracowano działania rewitalizacyjne
W trakcie warsztatów na bieżąco zapisywane były wszystkie zgłaszane kwestie problemowe,
pomysły i propozycje, a następnie po uporządkowaniu umieszczone zostały w protokole ze
spotkania (Raport z procesu partycypacji stanowi załącznik 1).
Ponadto utworzona została specjalna strona internetowa www.rewitalizacja.zamosc.pl, gdzie
zamieszczane zostały informacje i ogłoszenia dotyczące działań w procesie rewitalizacji,
a także partycypacji społecznej.
W dniach 15-16 grudnia 2016 roku zorganizowano wyjazd studyjny dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz samorządu.
Wizyta odbyła się w Łodzi. Uczestnicy poznali dobre praktyki w zakresie prowadzenia procesu
rewitalizacji oraz mieli okazję do zaobserwowania działań, które mogą stanowić inspirację do
tworzenia nowych projektów i przedsięwzięć społecznych na rzecz mieszkańców Zamościa.
Dla celów tworzenia LPR opracowano i wydrukowano „Niezbędnik” w zakresie partycypacji dla
mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych - nakład 1000 szt. Informatory
przekazywane były indywidualnym mieszkańcom oraz do instytucji i przedsiębiorstw, ponadto
dystrybuowane były w Punktach Konsultacyjnych. Informator zawierał podstawowe informacje
dotyczące istoty rewitalizacji i korzyści płynących z podejmowania działań rewitalizacyjnych
oraz ukazywał możliwości wzięcia udziału w tym procesie tj. strona internetowa, spotkania
konsultacyjne, punkty informacyjno-konsultacyjne.
LPR Miasta Zamość wyznacza cele rewitalizacji na nadchodzące lata, jest spójny zarówno
z dokumentami europejskimi, krajowymi, regionalnymi, jak Strategią Rozwoju Miasta Zamość
do roku 2020, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Zamość, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014 –
2020 które są komplementarne z programem rewitalizacji Miasta Zamość.

Rysunek 1 Opis procesu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
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ETAP 1. Diagnoza sytuacji miasta - zbieranie danych w celu wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
analiza danych ilościowych

przeprowadzenie badań
ankietowych z wykorzystaniem
ankiet w formie bezpośrednich
wywiadów oraz ankietyzacja
poprzez formularz internetowy

analiza dokumetnów strategicznych

organizacja spotkań społecznych w
formie Mobilnych Punktów
Informacyjno-Konsulatcyjnych
(MPIK)

ETAP 2. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji i jego konsultacja społeczna
umieszczenie na stroie internetowej propozycji
granic obszaru rewitalizacji i zbieranie uwag na
temat jego wytyczenia

konsultacje z wykorzystaniem formularza

spotkania społeczne i prezentacja granic wraz z
dyskusją

ETAP 3.Opracowanie projektu LPR
pogłębiona diagnoza obszarów rewitalizacji

analiza potencjałów na obszarach
rewitalizowanych

zbieranie projektów i kwalifikacja wnioskówspotkania indywidualne

ETAP 4. Opracowanie LPR, skierowanie do zaopiniowania przez instytucje zewnętrzne

wypracowanie rozszerzonych opisów projektów

opracowanie części programowej i wdrożeniowej
LPR

przygotowanie rekomendacji środowiskowej

Podstawowym dokumentem projektowania programu rewitalizacji są Wytyczne w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w których przedstawiono definicje
następujących pojęć:

REWITALIZACJA - 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
7
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zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie
jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim,
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe,
właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede
wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów
rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy
sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną,
celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).
STAN KRYZYSOWY - stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
• Gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
• Środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi
bądź stanu środowiska),
• Przestrzenno-funkcjonalnej

(w

szczególności

w

zakresie

niewystarczającego

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych
usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu
lub niskiej jakości terenów publicznych),
• Technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania
rozwiązań

technicznych

umożliwiających

efektywne

korzystanie

z

obiektów

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
OBSZAR ZDEGRADOWANY - obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy
to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod
warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.
OBSZAR REWITALIZACJI - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, takich jak bezrobocie,
ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza si prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji
może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych
8
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granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz
zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą
wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe
(w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy
przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru
rewitalizacji1.

2.

Założenia metodologiczne

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zamość powstał w oparciu o wykorzystanie modelu
ekspercko-partycypacyjnego, który polegał na możliwie jak najszerszym udziale wszystkich
interesariuszy w pracach nad Programem.
Poniżej przedstawiono proces przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji
1. Uchwała Rady Miasta Zamość nr XXIII/ 282/2016 z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Zamość na lata 2017 - 2023
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. Rewitalizacji w ramach projektu „Zamojska Akademia Rewitalizacji”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość nr 37/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania Zespołu ds. Partycypacji w ramach projektu „Zamojska Akademia
Rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020
Do zadań koordynatora Zespołu ds. Partycypacji należało:
a. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń zespołu, co najmniej raz w miesiącu,
b. organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach z Radnymi Rady Miasta Zamość oraz
podmiotami

działającymi

na

obszarach

zdegradowanych

mieszkańców i lokalnych organizacji),
c. wnioskowanie o przyjęcie nowych członków zespołu,
d. opracowywanie protokołów z posiedzeń zespołu,

1

Wytyczne Ministra Rozwoju z dna 2 sierpnia 2016 roku
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e. opracowanie dokumentów we współpracy z jednostkami Urzędu Miasta Zamość
i poddanie ich konsultacjom społecznym w celu ich wdrożenia:
 strategii wzrostu partycypacji mieszkańców Miasta Zamość na lata 2017 – 2023,
 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami na bazie
7 zasad konsultacji społecznych,
 wieloletniej strategii współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Zamość na lata
2017- 2023 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Do zadań Zespołu ds. Partycypacji należy w szczególności:
a. zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, obiegu informacji
pomiędzy osobami zaangażowanymi w działania rewitalizacyjne,
b. konsultowanie i akceptowanie działań w zakresie przygotowywania strategii partycypacji
społecznej oraz innych dokumentów w zakresie partycypacji,
c. udział wybranych osób w spotkaniach zespołu ds. rewitalizacji.
d. analiza wnoszonych uwag i wniosków do przedstawionych projektów dokumentów,
w tym do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017 - 2023.
Tabela 1 Etapy opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Etap I

Diagnoza kryzysowości Miasta przedstawiona na podstawie zastanych
danych oraz identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych

Etap II

Wyznaczenie

obszaru

zdegradowanego

i

wyznaczenie

obszaru

rewitalizacji (zgodnie z definicją Rozdział 3 pkt.3 i 4 Wytycznych Ministra
Rozwoju)
Etap III

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata
2017- 2023

Charakterystyka etapu I
W diagnozie kryzysowości Miasta Zamość zastosowano następujące metody
badawcze:
• analiza dokumentów,
• metoda sondażowa: wywiady pogłębione z pracownikami samorządu odpowiedzialnymi
za przygotowanie programu rewitalizacji i jego wdrożenie, pracownikami samorządu
odpowiedzialnymi za sprawy społeczne, planowanie rozwoju (planowanie strategiczne)
i politykę informacyjną miasta,
• spacery badawcze,
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• badania ankietowe
• spotkania z mieszkańcami
• wywiady indywidualne- pogłębione.
Charakterystyka etapu II - Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i wyznaczenie obszaru
rewitalizacji (zgodnie z definicją pkt. 3 Wytycznych Ministra Rozwoju)
1. Etap ten polegał na wyznaczeniu zasięgów przestrzennych programu LPR - obszaru
rewitalizacji,

który

musiał

się

mieścić

w

ramach

wyznaczonego

obszaru

zdegradowanego (wg definicji zawartych w Rozdział 3 Wytycznych w zakresie
rewitalizacji Ministerstwa Rozwoju).
2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego było spójne z obowiązującymi dokumentami
strategicznymi, planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
3. Obszar rewitalizacji (łącznie) odpowiada parametrom zgodnym z pkt. 3) załącznika do
Wytycznych Ministra Rozwoju tj. nie większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały
przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
4. Prowadzono szereg spotkań z mieszkańcami w celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji,
przeanalizowano wyniki dokonanych konsultacji społecznych,
5. Rezultatem było wyznaczenie obszaru rewitalizacji wskazane na mapie (spójne
z obowiązującymi
przestrzennego

dokumentami
oraz

studium

strategicznymi,
uwarunkowań

i

planami

zagospodarowania

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego) oraz identyfikacja wstępnej listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Charakterystyka etapu III - Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata
2017-2023
LPR był tworzony:
1.

W odniesieniu do cech programu rewitalizacji w oparciu o zasady (pkt.1-4 załącznika

do wytycznych):


kompleksowości,



koncentracji interwencji,



komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych,



realizacji partnerstwa i partycypacji;

2.

W odniesieniu do elementów programu rewitalizacji w oparciu o poniższy zakres (pkt.5

załącznika do wytycznych):


opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi miasta,



diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb

rewitalizacyjnych,


zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji,
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wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,



cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym

kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk,


listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – listę

współzależnych i wzajemnie się uzupełniających przedsięwzięć, będących podstawą do
zażegnania stanu kryzysowości,


charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących

kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk
powodujących sytuację kryzysową,


mechanizmy

zapewnienia

projektami/przedsięwzięciami

komplementarności

rewitalizacyjnymi

oraz

między

pomiędzy

poszczególnymi

działaniami

różnych

podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji,


indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w pkt.

f. i g., z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł,


mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup

aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji,


system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji,



system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji

i reakcji na zmiany w otoczeniu programu,
3.

Rezultatem tego etapu był projekt LPR wraz z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi,

który był poddany konsultacjom społecznym.
4.

Dokonanie analiz, wprowadzenie zmian w projekcie LPR były konsekwencją

otrzymanych uwag i opinii w procesie przeprowadzonych konsultacji społecznych.
Procedura:
Wykonanie następujących kroków badawczych:
1.

Sformułowanie ogólnej charakterystyki Miasta Zamość;

2.

Analiza i przedstawienie kontekstu wewnętrznego rewitalizacji poprzez określenie

przedmiotu

oraz

zakresu

planowanych

i

prowadzonych

działań

pro-rozwojowych

(w odniesieniu do takich zdiagnozowanych w Strategii Rozwoju Miasta Zamość do roku 2020
problemów i zjawisk, które powinny implikować podjęcie przez władze miasta długofalowych
interwencji, delimitowanych przestrzennie);
3.

Synteza materiału badawczego i sformułowanie charakterystyki określonej w zadaniu.

Zastosowanie następujących metod badawczych:
1. Analiza statystyczna,
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2. Analiza jakościowa,
3. Analiza powiązań z celami w innych dokumentach,
Wykorzystanie następujących źródeł:
1. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
2. Strategia Rozwoju Miasta Zamość do roku 2020,
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
5. Program Ochrony Środowiska dla powiatu grodzkiego Zamość,
6. Bazy danych GUS,

7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

Opis powiązań LPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy

3.

i regionu
Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017 - 2023 r.
z dokumentami strategicznymi i planistycznymi przedstawiono w tabeli nr 2.
Tabela 2 Powiązania LPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi

Lp

Nazwa dokumentu

Dokumenty europejskie
1

Strategia Europa 2020

Dokumenty krajowe
2

Strategia Rozwoju Kraju 2020

3

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

4

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie

5

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020

6

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 (NPR)

7

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy
wymiar aktywnej integracji

8

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Dokumenty regionalne
9

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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10 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku
11 Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii
społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia
w województwie lubelskim na lata 2013-2020
12 Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim do roku
2020
Dokumenty lokalne
13 Strategia Rozwoju Miasta Zamość do roku 2020
14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
15 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
16 Program Ochrony Środowiska dla powiatu grodzkiego Zamość
17 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014 - 2020
18 Strategiczny Plan Terytorialny Miasta i Gminy Zamość
19 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Dokumenty europejskie
Strategia Europa 2020
Jednym z głównych problemów, na których skupia się realizacja LPR są działania na rzecz
walki z wykluczeniem społecznym oraz wzmocnieniem aktywności obywatelskiej i społecznej
mieszkańców. Działania te bezpośrednio wpisują się w założenia Strategii Europa 2020,
w ramach której wdrażane są m.in.: następujące inicjatywy: „Program na rzecz nowych
umiejętności i zatrudnienia" oraz „Europejski program walki z ubóstwem". Szczególnie ważny
jest dla LPR Priorytet III Strategii Europa 2020: Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu –
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną
i terytorialną. Ponadto, wpływa on na osiągnięcie trzech z pięciu celów głównych:
CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku
20-64 lata.
CEL 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia
odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do
co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne.
CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na
celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli.
Opracowany LPR priorytetowo traktuje takie zagadnienia, jak rynek pracy, zatrudnienie, rozwój
wiedzy i innowacji oraz walkę z ubóstwem.
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Dokumenty krajowe
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Strategia Rozwoju Kraju wyznacza trzy obszary strategiczne:
Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo,
Cel 3 Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywateli, kierunek interwencji: rozwój kapitału społecznego.
Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka,
Cel 4 Rozwój kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności zawodowej oraz
poprawa jakości kapitału ludzkiego.
Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna,
Cel 1 Integracja społeczna, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej
zagrożonych.
Niniejszy LPR wpisuje się w Strategię Rozwoju Kraju 2020 poprzez dążenie do osiągnięcia
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Założenia

i

cele

LPR korespondują z Długookresową

Strategią

Rozwoju

Kraju,

w szczególności z jej założeniem wspierania najbardziej dynamicznych obszarów oraz
wyrównywania szans rozwojowych obszarów słabszych. Z Programem Rewitalizacji
powiązane są następujące zakresy problemowe Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju:
Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna:
Cel 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie
konkurencyjności nauki;
Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki (zwiększenie dostępności
powszechnych

programów

kształtowania

postaw

przedsiębiorczych

i

wspierania

przedsiębiorczości opartej o postawy proinnowacyjne, kreatywne, umiejętność współpracy);
Cel 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”;
Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny:
Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych;
Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny:
Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju.
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LPR odpowiada na wyzwanie wspierania obszarów słabszych poprzez likwidację barier
rozwojowych oraz rozwijanie i kreowanie ich potencjałów.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego uznaje fakt, iż konkurencyjność regionów jest
w dużej mierze kreowana przez główne ośrodki miejskie, poszukuje też jednak odpowiednich
instrumentów wspomagania kompleksowej rewitalizacji i restrukturyzacji oraz zwiększania
szans rozwojowych zarówno miast, jak i całych regionów.
Kluczowe zagadnienia i cele KSRR wpływające na projektowanie działań rewitalizacyjnych:
Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych
potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia
i spójności w horyzoncie długookresowym.
Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych („spójność”).
Priorytety ujęte w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta,
Obszary wiejskie (KSRR) zostały uwzględnione przy opracowaniu LPR.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zamość przyczynia się do osiągnięcia celu głównego
i strategicznych kierunków działań dla Polski Wschodniej, takich jak: Zasoby pracy i jakość
kapitału ludzkiego – Przeciwdziałanie wykluczeniu na makroregionalnym rynku pracy,
Wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki opartej na wiedzy.
Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 (NPR)
Narodowy Plan Rewitalizacji tworzy założenia dla prowadzenia procesów rewitalizacyjnych
i jest odpowiedzią na niekorzystne procesy, które zachodzą na obszarach zdegradowanych,
takich jak problemy społeczne, ekonomiczne, niszczejąca infrastruktura, czy osłabienie relacji
społecznych.

Głównym

celem

NPR

jest

poprawa

warunków

rozwoju

obszarów

zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. LPR
Zamościa uwzględnia wszystkie zalecenia dotyczące programów rewitalizacji określone
w NPR, również poprzez zakładaną realizację kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy
wymiar aktywnej integracji
LPR wykazuje dużą zgodność z wieloma priorytetami Programu Przeciwdziałania Ubóstwu
i Wykluczeniu Społecznemu, w tym m.in.
Priorytetem I Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
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Priorytetem II Zapewnienie spójności działań edukacyjnych, społecznych i zawodowych na
rzecz dzieci i młodzieży,
Priorytetem III Aktywna integracja w społeczności lokalnej,
Priorytetem IV Bezpieczeństwo i aktywność osób starszych. Zakładane w ramach LPR
procesy rewitalizacyjne na obszarach zdegradowanych przyczynią się do przezwyciężenia
zdiagnozowanych barier rozwojowych i wsparcia dla działań realizujących powyższe priorytety
Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
W ramach Działania I.4. Wspieranie rozwoju działań ekonomii społecznej w kluczowych
sferach rozwojowych, twórcy Programu założyli realizację szeregu inicjatyw zbieżnych
z lokalnymi inicjatywami planowanymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Szczególnie
zbliżony kierunek

działania

i

analogiczna filozofia przyświecają

takim

działaniom

interwencyjnym jak: wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspieranie działań
na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej (np. finansowanie
działań w obszarze lokalnych projektów kulturalnych, łączących tworzenie trwałych miejsc
pracy z animacją społeczną wykorzystującą lokalny potencjał kulturowy), wspieranie działań
na rzecz solidarności pokoleń (integracja lokalnej społeczności), wspieranie rozwoju usług
aktywnej integracji.

Dokumenty regionalne
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Cel strategiczny 4 Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.2 Wspieranie włączenia społecznego
Zgodnie ze SRWL, województwo lubelskie charakteryzuje się najwyższym w kraju
wskaźnikiem zagrożenia ubóstwem (30%), a innym istotnym problemem jest zjawisko
wykluczenia społecznego. Zjawiska te stanowią istotną barierę ograniczającą rozwój
nowoczesnego społeczeństwa w regionie. Inwestycje infrastrukturalne w zakresie rewitalizacji
będą stanowiły wsparcie dla wysiłków na rzecz ograniczania koncentracji ubóstwa oraz
wykluczenia społecznego mieszkańców obszarów rewitalizowanych, przyczyniając się też do
wzmocnienia lokalnego potencjału rozwojowego. Powyższe działania znalazły swoje
odzwierciedlenie w LPR oraz zakładanych kluczowych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku
Jedną z głównych zdiagnozowanych przez RSI barier, które przyczyniały się do spowalniania
rozwoju całego województwa, jest niski popyt na innowacje oraz przede wszystkim niski
poziom przedsiębiorczości (mierzony liczbą firm w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców).
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Jednym z celów Regionalnej Strategii Innowacji jest rozwój szeroko rozumianego kapitału
terytorialnego województwa, w który to cel wpisują się działania założone w niniejszym LPR.
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii
społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia
w województwie lubelskim na lata 2013-2020
Zgodnie z prezentowaną w dokumencie wizją rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. lubelskim
na lata 2013-2020, województwo stać się ma miejscem przyjaznym ekonomii społecznej.
Doprecyzowaniem wizji są jej cele główne i szczegółowe. Realizacja LPR przyczynia się do
osiągnięcia powyższych celów, wykazując szczególnie dużą zbieżność z:
Celem głównym nr 2: Wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wspieranie
rozwoju porozumień i partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej
Cel szczegółowy 2.3. Koordynacja działań w obszarze wspierania rozwoju ekonomii
społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz
Celem głównym nr 3: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych
w oparciu o zasady i narzędzia ekonomii społecznej oraz wzmocnienie potencjału podmiotów
ekonomii społecznej
Cel szczegółowy 3.2. Rozwój kompleksowej oferty aktywizujących usług społecznych
w ramach lokalnej sieci wsparcia społecznego.
Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim do roku
2020
Wizja określona w Programie zakłada rozwój ekonomii społecznej w województwie lubelskim.
Jednym

z

głównych

celów

cytowanego

Programu

jest

wzmocnienie

współpracy

międzyinstytucjonalnej oraz wspieranie rozwoju porozumień i partnerstw lokalnych na rzecz
ekonomii społecznej. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamościa, która
przyczyni się do zniesienia lokalnych barier rozwojowych, ułatwi realizację działań
zakładanych w Regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej, takich jak m.in.
wspieranie procesów zawiązywania partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej czy wspieranie procesów integracyjnych sektora ekonomii społecznej i zachęcanie
do tworzenia sieci współpracy w postaci porozumień, klastrów, kooperatyw.

Dokumenty lokalne
Strategia Rozwoju Miasta Zamość do roku 2020
Misja to opis wizji Miasta zawierający główne pola aktywności w przyszłości, stanowiący
najogólniejszy cel Miasta. Misję Miasta Zamość określono w perspektywie do roku 2020. Misja
wskazuje ogólny kierunek, w którym powinna rozwijać się społeczność lokalna: Zamość miasto
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przyjazne dla wszystkich, łączące tradycje z nowoczesnością, dynamiczne, bezpieczne,
pobudzające aktywność gospodarczą i obywatelską.
Realizacja zakładanej misji i wdrożenie wizji rozwoju miasta poprzez szereg planowanych
działań prowadzić ma do osiągnięcia zakładanych celów strategicznych i operacyjnych,
pozwalając na planowanie i koordynację działań partnerów rozwoju lokalnego zgodnie
z długookresowymi celami. Powyższe cele strategiczne zakładają podjęcie działań
rewitalizacyjnych; zostały one opracowane w 3 głównych obszarach funkcjonowania Miasta.
Cele strategiczne w podziale na obszary:
Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
Cel strategiczny 1. Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców
Obszar: Potencjały i zasoby Miasta.
Cel strategiczny 2. Wysoki poziom rozwoju infrastruktury technicznej oraz zachowania
zasobów naturalnych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia integracji przestrzeni
w Mieście
Cel

strategiczny

3.

Bardzo

dobre

warunki

do

życia,

rozwoju

kultury

i przedsiębiorczości, zwłaszcza turystyki w Mieście
Obszar: Gospodarka i promocja Miasta.
Cel strategiczny 4. Wysoki stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Zamościa
Realizacja założeń LPR, skutkująca zniesieniem barier rozwojowych lokalnej społeczności,
zwiększeniem atrakcyjności miasta, ochroną jego dziedzictwa, czy poprawą estetyki
i warunków funkcjonowania mieszkańców i przedsiębiorców, przyczyni się bezpośrednio bądź
pośrednio do osiągnięcia powyżej wskazanych celów.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
Rada Miasta Zamość w Uchwale nr XLVI/500/2014 z dnia 27 października 2014 r. poddała
ocenie w zakresie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zamość. Stwierdzono częściową nieaktualność Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość przyjętego Uchwałą Nr
XV/232/99 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 20.12.1999 r., zmienionego Uchwałą Nr
XXVIII/315/04 z dnia 29.12.2004 r. oraz Uchwałą Nr XVI/144/08 z dnia 28.01.2008 r.,
szczególnie w zakresie, m.in.: struktury przyrodniczej miasta, stanu dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, oraz potrzeb i możliwości rozwoju Miasta Zamość.
Kolejne aktualizacje priorytetów polityki przestrzennej Zamościa obejmować mają m.in.
założenia przestrzenne i rewitalizacyjne wskazane w bieżących regulacjach Polski i Unii
Europejskiej, gdzie nacisk został położony na konieczność odnowy tkanki społecznej,
gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji
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Miasta Zamość również przyczyni się do osiągnięcia powyższych priorytetów. W najbliższym
czasie Miasto Zamość podejmie działania w celu opracowania kolejnej aktualizacji Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamość uchwalono
Uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 r.
Ustalenia

powyższego

planu

wyznaczają

sposób

wykonywania

prawa

własności

nieruchomości oraz ich przeznaczenie na terenie całego Miasta Zamość. Niniejszy Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest zgodny ze wzmiankowanymi powyżej
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Zamość i zapewnia on zachowanie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju miasta.
Program Ochrony Środowiska dla powiatu grodzkiego Zamość
Program Ochrony Środowiska dla powiatu grodzkiego Zamość został sporządzony na lata
2013–2016 z perspektywą do roku 2020 i stanowi aktualizację Programu Ochrony Środowiska
dla powiatu grodzkiego Zamość. Został uchwalony Uchwałą nr XXXIII/363/2013 Rady Miasta
Zamość z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Grodzkiego Zamość na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.
Podstawowym zadaniem programu ochrony środowiska jest pomoc w rozwiązywaniu
istniejących problemów, jak również przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą pojawić się
w przyszłości. Pośród swych licznych funkcji, Program realizuje główną ideę polityki ochrony
środowiska tj. zasadę zrównoważonego rozwoju, opierającą się na integracji polityki
ekologicznej z polityką społeczno-gospodarczą, planowaniem społeczno-gospodarczym,
przestrzennym i urbanistycznym oraz wdrażaniem nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska
wzorców produkcji i konsumpcji. Opracowany dla Miasta Zamość program ochrony
środowiska, zgodnie z obowiązującymi wymogami, określa optymalne działania w kierunku
poprawy stanu środowiska naturalnego na wskazanym terenie, przy jednoczesnym
zapewnieniu warunków umożliwiających rozwój gospodarczy, stając się podstawowym
elementem zrównoważonego systemu planowania przestrzennego, wytyczającego kierunki
zagospodarowania przestrzennego gminy i jej poszczególnych obszarów. Głównym celem
programu jest takie zaplanowanie działań w kierunku poprawy stanu środowiska
przyrodniczego powiatu grodzkiego Zamość, żeby nie kolidowały one z warunkami rozwoju
gospodarczego, a wręcz wspierały ten rozwój. Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Zamość przyczyni się bezpośrednio i pośrednio do realizacji powyższych zadań.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014 -2020
Zgodnie ze Strategią, istotnym warunkiem poprawy jakości życia mieszkańców miasta jest
ścisła współpraca podmiotów mających wpływ na podejmowanie działań w sferze polityki
społecznej, w procesie opracowywania Strategii oraz realizacji założonych w niej celów.
Strategia pełni rolę platformy współpracy podmiotów uczestniczących w realizacji założonych
w niej celów.
Analiza Strategii pozwoliła na zapewnienie wysokiego stopnia komplementarności z LPR. LPR
jest spójny ze wszystkimi strategicznymi celami Strategii, tj.:
1.

Dostosowanie i rozwój lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz infrastruktury

miejskiej do standardów i potrzeb społecznych.
2.

Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa

osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
3.

Budowa kompleksowego i zintegrowanego systemu wspierania rodzin, osób

wymagających pomocy oraz na rzecz włączenia osób do pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym.
4.

Działania na rzecz zwiększenia świadomości i zmiany postaw wobec problemów

społecznych.
5.

Wspieranie rozwoju i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz innych

podmiotów działających na rzecz integracji społecznej.
Strategiczny Plan Terytorialny Miasta i Gminy Zamość
W 2016 roku zawarte zostało porozumienie samorządu Miasta i Gminy Zamość, a na jego
bazie stworzona strategia dla zawiązanego partnerstwa na obszarze funkcjonalnym tych
jednostek celem prowadzenia wieloletniej współpracy, skierowanej na osiąganie wspólnych
celów rozwojowych. Głównym celem Strategicznego Planu terytorialnego jest: „Dynamizacja
rozwoju obszaru funkcjonalnego Zamościa poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów
i walorów oferowanych przez miasto oraz gminę”. Kierunki działań to m.in.


wspieranie istniejących i potencjalnych przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków na

rozwój,


stworzenie spójnej, zintegrowanej oferty pobytowej dla turystów w celu wydłużenia

czasu pobytu,


rozwijanie niskoemisyjnego transportu publicznego,



zespolenie działań w sferze publicznej w zakresie rozwoju turystyki,



synchronizacja działań kulturalnych w celu zwiększenia udziału mieszkańców

w kulturze i przyciągnięcia turystów,
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rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta i w ten sposób ograniczanie

presji na nadmierny rozrost osiedli podmiejskich.
Wskazanie działania wskazują na spójność działań Strategicznego Planu Terytorialnego
z celami LPR.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
W 2017 powstał program zakładający działania skierowane do społeczności Miasta Zamość
w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. Program przewiduje m.in.:


Realizacja

środowiskowych

i

pozalekcyjnych

zajęć

sportowych

i

sportowo

rekreacyjnych jako element lub uzupełnienie szkolnego programu profilaktyki


Realizacja przez zamojskie instytucje kultury programów alternatywnych wobec

uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży, opartych na idei konstruktywnego
wykorzystania czasu wolnego


Organizacja lokalnych imprez i innych przedsięwzięć promujących zdrowy i trzeźwy styl

życia, w tym z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży oraz
całych rodzin
Wiele z założonych i wymienionych działań będzie możliwe do zrealizowania wspólnie
z działaniami założonymi do realizacji w LPR.
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CZĘŚĆ I- Diagnoza
Ocena skutków i stopnia wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji

1.

Starego Miasta Zamość na lata 2007-2015 oraz Lokalnego Programu
Rewitalizacji Części Dzielnicy Nowe Miasto w Zamościu obejmującej Rynek
Nowego Miasta z terenami przyległymi na lata 2010-2015
Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta Zamość na lata 2007-2015 został
przyjęty Uchwałą nr XXIX/273/09 Rady Miasta w Zamościu z dn. 23.02.2009 roku.
Podstawowymi założeniami LPR było podjęcie działań wdrożeniowych kompleksowego
programu ukierunkowanego na waloryzację i wykorzystanie istniejącego dziedzictwa
kulturowego dla tworzenia wartości ekonomicznych. Wartości te służyły zachowaniu witalności
Starego Miasta, polepszenia warunków życia i pracy na jego obszarze, uatrakcyjnieniu jego
wizerunku i podniesieniu atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i inwestycyjnej.
W ramach poprzedniego Programu Rewitalizacji zaplanowano następujące działania na
obszarze rewitalizowanym:
Lp.

Nazwa Działania

Stopień realizacji

1.

Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP całościowy
produktem turystycznym polskiej gospodarki

2.

Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta całościowy
w Zamościu jedynego obiektu z województwa
lubelskiego wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO

3.

Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni całościowy
w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu

4.

Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta całościowy
w Zamościu, VI etap

5.

Rewitalizacja największego XVII-wiecznego nie zrealizowany
barokowego kościoła oo. Franciszkanów
w Zamościu

6.

Remont
konserwatorski
i
rekonstrukcja całościowo
historycznej bryły Katedry w Zamościu wraz
z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu

7.

Utworzenie Centrum Kultury – Dom Trzeciego nie zrealizowany
Tysiąclecia
im.
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego w Zamościu

8.

Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele całościowo
kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w
Zamościu
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Lokalny Program Rewitalizacji Części Dzielnicy Nowe Miasto w Zamościu obejmującej Rynek
Nowego Miasta wraz z terenami przyległymi na lata 2010-2015 przyjęty Uchwałą nr
XLV/462/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dn. 30.08.2010 r.
Podstawową zasadą postępowania, jaką kierowano się przy pracy nad LPR było uzyskanie
akceptacji społecznej dla przyjętych celów i zadań strategicznych. Zasada ta wymagała
włączenia się do prac przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących środowiska
i grupy interesów. Celem podjętych działań było wdrożenie kompleksowego programu
ukierunkowanego na waloryzację i wykorzystanie istniejącego potencjału obszaru Nowego
Miasta dla tworzenia wartości ekonomicznych. LPR skupił działania ujęte w ramach
jednego przedsięwzięcia pod wspólną nazwą „Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta
w Zamościu i jego otoczenia”.

Na całość projektu składały się następujące wydzielone obszary i obiekty w otoczeniu Rynku
Nowego Miasta Zamość:

Lp.
1.

Nazwa Działania

Stopień realizacji

Dwie kwarty Rynku Nowego Miasta - północno- całościowo
zachodnia i południowo wschodnia
– przebudowa, remont i modernizacja.

2.

Szalet miejski
przebudowa.

ul.

Mikołaja

Reja

3.

Przedszkole nr 2 w Zamościu, wraz całościowo
z otoczeniem ul. Reja 11, Gminna 32,
rewitalizacja z wydzieleniem przestrzeni
publicznej ogólnodostępnej.

4.

Parking przy skrzyżowaniu ulic Zarwanica całościowo
i Styczniowej – budowa.

5.

Ulice: Spadek, Zarwanica, Styczniowej (od ul. całościowo
Spadek do ul. Ogrodowej), ul. Ludwika
Waryńskiego (od ul. Ogrodowej do ul.
Zarwanica) – remont ulic wraz z wykonaniem
infrastruktury towarzyszącej.
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2.

Charakterystyka

i

diagnoza

sytuacji

przestrzenno-społeczno-

gospodarczej Miasta Zamość
2.1. Ogólne informacje o Mieście
Zamość miasto na prawach powiatu w południowej części województwa lubelskiego, siedziba
władz powiatu zamojskiego i gminy Zamość. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych,
edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą
unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany „perłą
renesansu”, „miastem arkad” i „Padwą północy”. W skład urbanistycznego śródmieścia
wchodzi około 120 zabytków architektury. Uznany za pomnik historii, Zamość wpisany został
w 1992 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz otrzymał tytuł jednego
z siedmiu cudów Polski.
Mapa 1 Położenie Zamościa na tle Polski

Źródło: Opracowanie własne
Mapa 2 Położenie Zamościa na tle województwa Lubelskiego

Źródło: Opracowanie własne
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2.2.Uwarunkowania kulturowo-historyczne
Obecny obraz miasta – układ urbanistyczny, forma, stan zachowania i sposób
użytkowania zespołów, obiektów i terenów, przebieg i znaczenie dróg, a nawet lokalizacja rzek
i kanałów – to efekt kilkuwiekowych dziejów tego miejsca, przekształceń przestrzennych
i funkcjonalnych oraz wydarzeń historycznych, często dramatycznych.
Zamość to miasto o wybitnych wartościach kulturowych. O ich wysokiej randze w skali
całego miasta decyduje ilość i jakość zabytkowych zespołów i elementów dawnej struktury
przestrzennej i ciągłość powiązań krajobrazowych i funkcjonalnych miedzy nimi oraz
autentyczność.
Dziełem wyjątkowym pod względem urbanistycznym, architektonicznym, artystycznym
oraz sztuki fortyfikacyjnej jest Zamojski Zespół Zabytkowy, czyli układ urbanistyczny Starego
Miasta i otaczających go XIX w. fortyfikacji, zajmujący centralną część organizmu. Wyrazem
najwyższego uznania dla wybitnych wartości Zamościa, jest fakt wpisania go w 1992r. na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Krótka historia miasta
Zamość, miasto twierdza zostało założone w 1580 roku przez Jana Zamoyskiego,
kanclerza wielkiego koronnego. Miasto przeznaczone było na stolicę ordynacji, czyli „państwa
Zamoyskiego” mającego na celu stworzenie i podtrzymanie kultu rodu w Rzeczpospolitej.
Położone na szlaku handlowym łączącym Europę zachodnią i północną z Morzem Czarnym
było od początku przewidziane na centrum handlowe.
Miasto miało charakter wielofunkcyjny: mieściło rezydencje ordynata – „głowy
państwa”, było twierdzą obronną z nowoczesnymi fortyfikacjami, ośrodkiem oświaty i nauki
(Akademia i drukarnia), życia religijnego (kolegiata) i sądownictwa (trybunał dla miast
ordynacji), ważnym ośrodkiem rzemiosła i wymiany towarowej skupiających się przy
3 rynkach.
Miasto w obrębie fortyfikacji wraz z rezydencją zajmowało ok. 24ha. Miało zaledwie ok.
600m. długości i 400m. szerokości; obliczone było na ok. 3 tys. mieszkańców. Zamość był
miastem kompletnym, można powiedzieć idealnym w swej strukturze przestrzennej
i organizacyjnej. Jego układ, zaprojektowany przez włoskiego inżyniera i architekta Bernarda
Moranda z Padwy, nawiązywał do włoskiej późnorenesansowej myśli urbanistycznej,
zwłaszcza do wzorów Pietra Cataneo z połowy XVI wieku i stał się jedną z najwybitniejszych
realizacji tego typu w sztuce europejskiej.
W sprzężonym układzie rezydencji i miasta na zasadzie antropomorficznej naczelne
miejsce przypadło rezydencji, wydzielonej niegdyś fortyfikacjami bastejowymi i panującej nad
miastem „jak głowa nad częściami ciała”. Na pałac została skierowana główna arteria
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o kierunku wsch.-zach. biegnąca przez środek miasta i Rynku Wielkiego. W kierunku pałacu
biegną też wszystkie inne ulice wzdłużne. Skierowane na płn.-płd. arterie poprzeczne
akcentują dwa odmienne centra miasta, poprzeczny długi plac przed rezydencją (obecnie ulica
Akademicka) koncentrował życie duchowieństwa i dworu. Równoważne ramiona na
przyległych krańcach placu tworzyły Akademia i Kolegiata, powiązane ze sobą organizacyjnie.
Na drugą oś poprzeczną (ul. Solna i ul. Moranda d. Wodna) zostały „nanizane” 3 kwadratowe
rynki otoczone podcieniami: Rynek Wielki, płn. Rynek Solny, i płd. Rynek Wodny. Tu skupiało
się życie mieszczańskie i handlowo- rzemieślnicze. Gmach ratusza został usytuowany nie na
środku Rynku Wielkiego, ale z boku, w pierzei płn., aby nie stanowić konkurencji dla pałacu.
Układ ulic jest prosty, szachownicowy. Na regularnych parcelach powstała harmonijna
zabudowa, początkowo drewniana, od końca XVI wieku stopniowo zmieniana na murowaną.
Rynki zostały otoczone domami podcieniowymi na wzór miast włoskich, ale wysokie attyki
wieńczące fasady nadawały im specyficzne polskie piętno. Domy podcieniowe znalazły się
także na ulicach biegnących ku pałacowi wzdłuż pierzei Rynku Wielkiego. Sprawa jednorodnej
zabudowy murowanej była regulowana specjalnymi edyktami wydawanymi przez fundatora
i jego następców w XVII i XVIII wieku.
Miasto otoczono potężnymi fortyfikacjami bastionowymi systemu nowowłoskiego,
projektowanymi i budowanymi przez Moranda od 1584 roku, ukończonymi przez inż. Andrea
dell’Aqua w 1619 roku. Nieregularny kształt pięcioboczny był podyktowany konfiguracją
terenu. Do miasta prowadziły trzy bramy: od płn. Lubelska, od płd. Szczebrzeska, od wsch.
Lwowska. W pobliżu pałacu usytuowano arsenał. Od południa i zachodu miasto chronione było
zalewem utworzonym przez wody Łabuńki i Topornicy, spiętrzone systemem tam i grobli.
Rozplanowane równocześnie z miastem przedmieścia rozciągnęły się na płn. wzdłuż traktu
lubelskiego, na płd.- wsch. wzdłuż traktu lwowskiego.
Początkowo fundator przewidywał budowę tylko jednej świątyni, rzymskokatolickiej
kolegiaty, ale niebawem, od 1585 roku, pozwolił na osiedlenie się innowiercom i budowę
nowych świątyń, które zostały usytuowane we wsch. części miasta (kościół ormiański, kościół
grecki, bożnica). Świątynie te, początkowo drewniane, w I połowie XVII wieku wymienione
zostały na budynki murowane o oryginalnych kształtach, zapewne wg. projektu Jana
Jaroszewicza i Jana Wolffa. W XVII wieku w dobie zwycięskiej kontrreformacji i baroku
przybyło kilka kościołów klasztornych – najpierw okazały kościół Franciszkanów, następnie
skromniejsze Bonifratrów, Reformatów, Klarysek, projektowane przeważnie przez inż. Jana
Michała Linka. W połowie XVIII wieku wzniesiono dzwonnicę przy kolegiacie – nowy akcent
w panoramie miasta. Zmienił się też kształt rezydencji ordynatów pozbawiony teraz fortyfikacji
bastejowej. W miejsce attyk pojawiły się na wielu budowlach późnobarokowe dachy
mansardowe.
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Miasto Jana Zamoyskiego i Moranda, wzbogacone w XVII i XVIII wieku wieloma
dziełami Jaroszewicza, Wolffa, Linka, Kawe, doznało gwałtownej przemiany w czasach
Królestwa Kongresowego w związku ze zmianą charakteru z miasta prywatnego na
państwową twierdzę. Uległy modernizacji fortyfikacje według projektów opracowanych pod
kierunkiem gen. Jana Ch. Mallet-Malletskiego. Stare bramy miejskie w nowym układzie
zastąpiono nowymi, nieco inaczej usytuowanymi. Architektura forteczna, oparta na wzorach
francuskiej szkoły Duranda, była nowym wartościowym elementem, podobnie jak zabudowa
miejska regulowana przepisami budowlanymi za czasów Królestwa Kongresowego. Dużą
szkodę natomiast przyniosło adaptowanie na koszary, więzienia i magazyny wielu budowli,
łącznie z kościołami - zakonnymi. Kilka obiektów uległo rozbiórce(klasztor Reformatów,
Bazylianów, i kościół ormiański, wieża kościoła Franciszkanów); inne przebudowano
pozbawiając je dawnej urody(pałac, gmach akademii, ratusz). W połowie XIX wieku prawie
wszystkie kamienice utraciły koronkowe attyki.
W roku 1868 przestarzałe mury obronne twierdzy wysadzano w powietrze. Zachowały
się jedynie fragmenty murów ze wszystkimi bramami, dwoma Nadszańcami, kilka kazamat
bastionów oraz kojec. Po likwidacji twierdzy trwał proces ponownego przywracania funkcji
miejskich układowi urbanistycznemu. Powstała wtedy w kilku kwartałach zabudowa
mieszkalna uzupełniająca, w większości respektująca historyczne układy własnościowe.
Jednocześnie już w okresie międzywojennym XX w. rozpoczęły się badania nad
urbanistyką i poszczególnymi obiektami oraz podjęto proces rewaloryzacji miasta. Zarówno
badania jak i rewaloryzacja, a ostatnio rewitalizacja, trwają do dziś.
Mimo wielu zrealizowanych dotychczas prac Stare Miasto nadal pozostaje obszarem
zdegradowanym o znaczących problemach społecznych do rozwiązania oraz koniecznością
poprawy stanu technicznego obiektów i infrastruktury. Jednakże wszelkie prace winny
odbywać się z poszanowaniem wytycznych konserwatorskich w których ochrona walorów
zabytkowych zarówno układu przestrzennego miasta jak i jego poszczególnych obiektów jest
priorytetem. Na terenie Starego Miasta zlokalizowanych jest ogółem 160 obiektów w tym 117
wpisanych indywidualnie do Rejestru Zabytków.

2.3.

Uwarunkowania

społeczne,

gospodarcze,

środowiskowe,

przestrzenno-

funkcjonalne i techniczne Miasta Zamość
Analiza stanu rzeczywistego obszaru objętego badaniem – Miasta Zamość, oparta na analizie
uwarunkowań

sytuacji

społeczno-gospodarczej

oraz

wskaźników

społecznych,

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych czy technicznych stanowiła
podstawę planowanych działań strategicznych oraz operacyjnych, przez uwypuklenie
mocnych i słabych stron Miasta, co umożliwiło sformułowanie celów i kierunków działania.
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Analizy przeprowadzone zostały w oparciu o obiektywne i weryfikowalne wskaźniki
z wykorzystaniem określonych technik badawczych.
Analiza uwarunkowań społecznych Zamościa dotyczyła następujących zagadnień:
demografii, kapitału ludzkiego, rynku pracy, kultury, aktywności społecznej i obywatelskiej,
problemów społecznych, czy też bezpieczeństwa publicznego. Jej uzupełnieniem jest
diagnoza obszaru w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz
technicznej.
Diagnoza obszaru w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej
oraz technicznej zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku dotyczyła
procesu odnowy przestrzeni, a w szczególności obszarów znajdujących się w kryzysie
z powodu koncentracji negatywnych zjawisk tj. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego
poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa
w życiu publicznym i kulturalnym mieszkańców. Analiza poszczególnych zagadnień, to znaczy
uwarunkowań społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych
i technicznych Zamościa miała charakter ilościowo-jakościowy.
2.3.1 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz potencjałów wzrostu
Zamość to miasto na prawach powiatu, siedziba władz powiatu zamojskiego i gminy Zamość.
Położone w południowej części województwa lubelskiego na skraju Wyżyny Lubelskiej,
w obrębie rozległego obniżenia zwanego Padołem Zamojskim, u zbiegu rzek Łabuńki
i Topornicy, na wysokości około 210 m n.p.m., w bezpośrednim sąsiedztwie Roztocza
i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jako jednostka samorządu terytorialnego, działa
w określonych warunkach społecznych i ekonomicznych, cechując się różnorodnością potrzeb
i aspiracji społeczności lokalnej oraz wzajemnych powiązań i współzależności procesów
rozwojowych. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych
województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny.
Poza walorami turystycznymi, pełni również funkcje niezbędne dla rozwoju całego
regionu – społeczne, gospodarcze, usługowe, edukacyjne, czy też administracyjne. Zamość
stanowi rynek pracy zarówno dla mieszkańców miasta, jego obszaru funkcjonalnego,
a w rezultacie całego województwa. To tutaj skupiają się nowoczesne i innowacyjne
przedsiębiorstwa, liczne inwestycje, a także prężnie rozwija się sektor usług. Jednocześnie
jest to również istotny potencjał akademicki obejmujący zarówno kadrę szkół wyższych, jak
i studentów.
Jednak obok istotnych potencjałów wzrostu, miasto doświadcza także niekorzystnych
zjawisk w poszczególnych sferach życia społeczno-gospodarczego. Wykonana diagnoza oraz
przeprowadzone konsultacje społeczne wskazują na dużą skalę potrzeb w obszarze
rewitalizacji oraz ich zróżnicowany charakter.
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SFERA SPOŁECZNA
Demografia
Na przestrzeni lat liczba ludności Miasta Zamość ulegała licznym zmianom, zarówno
pozytywnym, jak i negatywnym. Od 2000 roku liczba ludności wykazuje tendencję spadkową.
Do takiej sytuacji prowadzić może wiele czynników, wśród których można wymienić
opuszczanie miasta głównie przez ludzi młodych, m.in. w poszukiwaniu lepszego miejsca
pracy lub liczne przeprowadzki mieszkańców miasta do podmiejskich wsi (suburbia), gdzie
obecnie powstaje dużo nowych domów jednorodzinnych. Do roku 2009 można było
zaobserwować, że mimo ogólnej tendencji spadkowej, liczba ludności w poszczególnych
okresach wzrastała, jednakże po 2009 roku zachowana jest wyłącznie tendencja spadkowa,
co oznacza, że liczba ludności Miasta Zamość systematycznie się zmniejsza.

Wykres 1 Zmiany liczby ludności Miasta Zamość w latach 2000-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W latach 2000-2014 liczba urodzeń żywych przewyższała liczbę zgonów ogółem, co wpływało
na kształtowanie się dodatniego przyrostu naturalnego. Na przestrzeni badanego okresu
zaobserwować można spadek tych wartości, widoczny zwłaszcza w zestawieniu roku 2009,
w którym przyrost naturalny wyniósł 203, z rokiem 2013, gdzie wartość wskaźnika spadła do
zaledwie 19.
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Wykres 2 Przyrost naturalny w Mieście Zamość w latach 2000 – 2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na systematyczny spadek liczby ludności Miasta Zamość w znaczącym stopniu
wpływa

ujemne

saldo

migracji

rozumiane

jako

różnica

między

zameldowaniami,

a wymeldowaniami w ruchu wewnętrznym. Charakterystyczny dla miasta jest postępujący
proces suburbanizacji. Odpływ mieszkańców notowany jest zarówno w ruchu zagranicznym
jak i wewnętrznym, przy czym najczęstszymi kierunkami migracji mieszkańców są gminy
wiejskie oraz miejsko-wiejskie sąsiadujące z miastem.
W badanym okresie wartość wskaźnika ulegała wyraźnym wahaniom, jednakże
w ciągu 14 lat nie przyjmowała wartości dodatnich. Ujemne saldo migracji, przy niewielkim
przyroście naturalnym jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym dla badanego obszaru,
zwłaszcza jeśli występuje w takiej skali.
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Wykres 3 Saldo migracji Miasta Zamość w latach 2000-2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W tym miejscu należy podkreślić, że w kontekście postępującej depopulacji badanego obszaru
proces rewitalizacji, który ma na celu przewidywanie i zapobieganie pewnym zjawiskom
kryzysowym, jak również ożywienie społeczno-gospodarcze oraz poprawę warunków życia
ludności, może być istotnym narzędziem służącym ograniczeniu skali emigracji mieszkańców
miasta, z którego coraz częściej wyjeżdżają na stałe ludzie młodzi, przedsiębiorczy i dobrze
wykształceni. Wspomniany odpływ osób w wieku produkcyjnym wpływa niekorzystnie na
kształtowanie się struktury demograficznej badanego obszaru i wpływa na pogłębienie się
występujących problemów zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej.
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Wykres 4 Saldo migracji i przyrost naturalny na badanym obszarze w latach 2000-2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Kolejnym, obok zmniejszającej się liczby ludności, istotnym problemem demograficznym
badanego obszaru jest proces starzenia się społeczeństwa. Przewiduje się, że w ciągu
najbliższych 20 lat liczba ludności będzie się systematycznie zmniejszać, nie tylko ze względu
na migrację ludzi młodych do większych ośrodków miejskich, ale także przez nasilające się
procesy starzenia się społeczeństwa.
Stały wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym i spadek udziału ludności
w wieku przedprodukcyjnym ma negatywny wpływ na sytuację demograficzną Zamościa.
Dodatkowo,

od

kilku

lat

obserwuje

się

wzrost

wartości

wskaźnika

obciążenia

demograficznego, mierzonego jako liczba osób w wieku nieprodukcyjnym, przypadająca na
100 osób w wieku produkcyjnym. W latach 2002-2008 wartość wskaźnika systematycznie
zmniejszała się, po czym zaczęła wzrastać. Jest to spowodowane szybko starzejącym się
społeczeństwem i malejącą populacją ludności, wchodzącej w wiek produkcyjny. W Zamościu
w 2015 liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym przewyższyła liczbę ludności w wieku
przedprodukcyjnym.
Wykres 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2002-2015
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Kapitał ludzki
W ostatnich latach obserwuje się wzrost wykształcenia mieszkańców Zamościa.
Poziom wykształcenia mieszkańców stale rośnie, czego dowodem jest zwiększający się
odsetek osób z wykształceniem wyższym i malejący udział osób z wykształceniem
podstawowym. Dzięki lepszej dostępności do coraz wyższej jakości edukacji, a także coraz
lepszemu wyposażeniu szkół w pomoce i sprzęt komputerowy dzieci i młodzież mają lepsze
warunki do kształcenia się.
Mają na to wpływ również uwarunkowania historyczne, Podobnie jak kultura, oświata
również stanowiła jedną z głównych funkcji miasta już po kilku latach od jego założenia –
w roku 1594 założyciel miasta utworzył tu trzecią w Polsce uczelnię wyższą, Akademię
Zamojską, otwartą rok później. Pomimo jej niefortunnego losu, obecnie Zamość jest jednym
z ośrodków edukacyjnych w województwie, o czym świadczą 3 szkoły wyższe – 1 publiczna
i 2 prywatne (działające od lat 90. minionego stulecia):
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego,
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.

Rozwinięta jest także sieć szkół ponadgimnazjalnych, którą tworzą:
 licea ogólnokształcące:
 publiczne: 3 samodzielne (I LO im. J. Zamoyskiego, II LO im. M. Konopnickiej,

III LO im.

C. K. Norwida) oraz 3 wchodzące w skład innych szkół

ponadgimnazjalnych (IV LO w ZSP nr 3, V LO w ZSP nr 4, LO w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego);
 niepubliczne:

Społeczne

LO,

Prywatne

LO,

LO ZDZ,

LO-Centrum

Szkół

Mundurowych;
 liceum plastyczne: LP im. B. Morando;
 szkoły ponadgimnazjalne (obejmujące technika, szkoły zawodowe, licea profilowane):
 publiczne: Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5, CKZiU,

Centrum Kształcenia Praktycznego;
 niepubliczne: ZDZ, Centrum Szkół Technicznych, technikum „Lider”, Rzemieślnicza

ZSZ.
Znajduje się tu również:
 10 gimnazjów: 8 publicznych oraz 2 niepubliczne (CKZiU i Społeczne);
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 oraz 10 szkół podstawowych: 9 publicznych (nr: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i Katolicka) oraz

1 niepubliczna (Społeczna SP).
Wśród pozostałych szkół funkcjonują szkoły artystyczne, szkoły specjalne (Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem”),
a także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Medyczne Studium Zawodowe,
czy Zakład Doskonalenia Zawodowego.
Na tle kraju i regionu, Zamość wyróżnia się wysokim poziomem kapitału ludzkiego,
mierzonego średnimi wynikami egzaminacyjnymi uczniów z egzaminów kończących
poszczególne szczeble kształcenia. W 2015 roku średnie wyniki uczniów lubelskich szkół ze
wszystkich części sprawdzianu szóstoklasisty, jak również egzaminu gimnazjalnego były
wyższe o kilka punktów procentowych od średniej dla Polski oraz województwa lubelskiego.
Na szczególne podkreślenie zasługują zwłaszcza wysokie wyniki uczniów z zakresu
matematyki oraz części językowych egzaminów.

Tabela 3 Średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej w Zamościu na tle
Polski i województwa w procentach w 2015 roku [%]

część I

część II

Wynik ogólny

Język polski

Matematyka

Język angielski

67

73

61

78

Województwo

66,9

73,1

60,4

76,5

Zamość

74,5

80,3

68,4

84,5

Jednostka terytorialna
Polska

Źródło:

Zestawienie

własne

[https://www.cke.edu.pl]

na

oraz

podstawie

danych

Okręgowej

Komisji

Centralnej

Komisji

Egzaminacyjnej

Egzaminacyjnej
we

Wrocławiu

[http://www.oke.krakow.pl].

Tabela 4 Średnie wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w Zamościu na tle Polski i województwa
w 2015 roku [%]

część humanistyczna

Jednostka terytorialna

Język polski Historia i WOS

część matematyczno- przyrodnicza
Matematyka

Przedmioty
przyrodnicze

Polska

62

64

48

50

Województwo

62

64

49

50

Zamość

61

66

52

52
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Źródło:

Zestawienie

własne

[https://www.cke.edu.pl]

oraz

na

podstawie

Okręgowej

danych
Komisji

Centralnej

Komisji

Egzaminacyjnej

Egzaminacyjnej
we

Wrocławiu

[http://www.oke.krakow.pl].

Rynek pracy
Zamość pełni szczególną funkcję na regionalnym rynku pracy. Jako główny ośrodek
regionu (administracyjna stolica powiatu, jeden z największych ośrodków gospodarczych,
centrum akademickie i kulturalne) oferuje największą liczbę miejsc pracy zarówno dla jego
mieszkańców, jak i mieszkańców całego regionu. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców
Zamościa 1 590 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 4 356 pracujących przyjeżdża do
pracy spoza miasta. Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 766.
Wykres 6 Liczba pracujących w Zamościu w latach 2002-2015
19 500

18 999
19 005

19 000
18 950

18 500
18 000
17 500

18 036

17 620
17 225

17 558

17 631

17 000 17 357

18 029

17 268

17 959
17 649
17 106

16 500
16 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Powiat m.Zamość
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na tle Polski i województwa lubelskiego, a także większości miast na prawach powiatu,
Zamość odznacza się wysoką skalą problemu bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego
w Zamościu kształtowała się w ostatnich latach wyraźnie powyżej średniej dla Polski oraz
województwa lubelskiego. Należy zwrócić szczególną uwagę na problem bezrobocia na
badanym obszarze, a zwłaszcza na jego wysokie natężenie.
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Wykres 7 Stopa bezrobocia dla Zamościa, województwa lubelskiego i Polski
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2015 roku w Zamościu 17 106 osób było zatrudnionych, natomiast 4 031 osób pozostawało
bez pracy. Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje
się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do
liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak
zdefiniowana stopa bezrobocia wśród zarejestrowanych bezrobotnych w Zamościu wynosiła:
dla kobiet 48,4%, natomiast dla mężczyzn 51,6%.

Tabela 5 Rynek pracy w Zamościu w zestawieniu z danymi dla województwa

Miasto

Województwo

Pracujący

17 106

373 879

Bezrobotni zarejestrowani

4 031

107 865

w tym kobiety w %

48,4

48,7

Udział bezrobotnych zarejestrowanych poniżej 25 r.ż. w %

10,7

17,8

Udział bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez

45,8

43,6

14,0

11,7

pracy dłużej niż 1 rok w %

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Stopa bezrobocia dla Zamościa w badanym okresie kształtowała się na poziomie wyższym niż
wartość tego wskaźnika dla Polski i województwa lubelskiego, co świadczy o koncentrowaniu
się omawianego problemu na terenie miasta.
Podobnie jak w przypadku liczby osób niepracujących w Polsce i województwie
lubelskim, wśród zarejestrowanych bezrobotnych w Zamościu przeważają osoby w wieku od
25 do 34 lat, przy czym wartość wskaźnika dla Zamościa przewyższa średnią krajową, ale
pozostaje poniżej wartości dla województwa. Najniższy współczynnik bezrobocia występuje
dla osób poniżej 24 roku życia.
Tabela 6 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według poziomu wykształcenia w Zamościu na tle
porównywalnych jednostek terytorialnych

Nazwa

Polska

województwo lubelskie

Zamość

wyższe

12,81%

15,43%

18,3%

policealne, średnie zawodowe

21,80%

24,39%

24,9%

średnie ogólnokształcące

10,53%

11,67%

12,9%

zasadnicze zawodowe

27,18%

24,76%

24,2%

gimnazjalne i poniżej

27,69%

23,75%

19,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Bezrobocie jest istotnym problemem społecznym i gospodarczym nie tylko ze względu na
intensywność występowania na badanym obszarze, ale także przez fakt, że długotrwałe
bezrobocie, prowadzi do dekapitalizacji nabytych wcześniej kwalifikacji i umiejętności
zawodowych ludności, a co za tym idzie do degradacji kapitału ludzkiego, dlatego należy
zwrócić szczególną uwagę na ten problem.
Aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców
Organizacje pozarządowe w Zamościu to wszystkie podmioty, które nie są organami
lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których
działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, czasami o organizacjach pozarządowych
mówi się jako o „trzecim sektorze”.
W ramach tej grupy na terenie badanego obszaru działają liczne kluby sportowe,
Ochotnicze Straże Pożarne, liczne stowarzyszenia kulturowo-sportowe i kulturalno-oświatowe
i inne organizacje pozarządowe aktywnie działające. Do najważniejszych stowarzyszeń należą
m.in.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Pomocy

Przyjaciół

Dzieciom

Ludowego

Niepełnosprawnym

Zespołu

Pieśni

i

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”,

„Krok

Tańca

za

Krokiem”,

„Zamojszczyzna,

Stowarzyszenie „Sercu

z Pomocą”, Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi”, Klub Strzelectwa Sportowego
„VIS”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło
38

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2017-2023
w Zamościu, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną
„Wszyscy

Razem”,

Zamojskie

Stowarzyszenie

Edukacji

Ustawicznej,

Zamojskie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Nadzieja” im. Dobrego Pasterza, Fundacja na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Otwórzmy swoje serca,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych, Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych,

Polski Czerwony Krzyż,

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polskie
Stowarzyszenie

Diabetyków,

Stowarzyszenie

Przyjaciół

Hospicjum

„Santa

Galla”,

Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu, Związek Harcerstwa
Polskiego, Aeroklub Polski.
Szczególnie istotną kwestią są działające na terenie miasta kluby sportowe różnych
dyscyplin. Najpopularniejsze z nich to m.in. KS Agros z zawodnikami lekkiej atletyki, kolarstwa
i łucznictwa, Fundacja Klubu Sportowego Hetman Zamość oraz szczypiorniści MKS Padwa
Zamość. Na tle kraju i regionu, Zamość wyróżnia się niskim poziomem aktywności
obywatelskiej mieszkańców, mierzonej frekwencją w wyborach ogólnokrajowych. Należy
w tym miejscu odnotować, że zarówno podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych jak
również w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego w latach 2009 i 2014, frekwencja
wyborcza w Zamościu każdorazowo była niższa niż przeciętnie w Polsce (zazwyczaj o kilka
punktów procentowych) oraz województwie lubelskim (nawet o kilkanaście punktów
procentowych). Jak wynika z zaprezentowanych danych, mieszkańcy miasta przejawiają
niskie zainteresowanie udziałem w wyborach lokalnych. W wyborach samorządowych
przeprowadzanych od 2010 roku frekwencja wyborcza w Zamościu nigdy nie przekroczyła
poziomu 40%, a co za tym idzie była wyraźnie niższa w porównaniu ze średnią dla całego
kraju i województwa lubelskiego. Należy podkreślić, że niski poziom frekwencji w wyborach
samorządowych jest zjawiskiem niekorzystnym, bowiem może świadczyć o niskim
zainteresowaniu mieszkańców sprawami lokalnej wspólnoty
samorządowej. Należy zwrócić uwagę na problem niedostatecznego zaangażowania
mieszkańców w sprawy miasta w kontekście strategii rozwoju miasta.
Tabela 7 Frekwencja wyborcza w Zamościu na tle Polski i województwa lubelskiego

Frekwencja wyborcza w procentach
Województwo
Rodzaj wyborów

Polska

lubelskie

Zamość

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

56,6

52,7

49,7

Wybory do Sejmu i Senatu 2011

55,7

49,8

48,5

Wybory do Sejmu i Senatu

39

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2017-2023
Wybory prezydenta RP (I tura)
Wybory prezydenta RP 2015

53,0

54,3

53,2

Wybory prezydenta RP 2010

59,6

54,1

54,8

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

28,4

23,5

24,8

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

31,6

22,0

24,9

Wybory samorządowe 2014

47,4

49,8

38,8

Wybory samorządowe 2010

47,3

49,9

38,3

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory samorządowe (I tura)

Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej [http://pkw.gov.pl].

Kultura
Zamość to także ośrodek kulturalny regionu, co wynika również z jego historii. Jego
funkcję

kulturotwórczą

podkreślają

działające

tu

organizacje

i

instytucje

kultury,

odpowiedzialne za organizowanie imprez krajowych i międzynarodowych. Charakter imprez
jest związany głównie z teatrem, folklorem, muzyką, historią czy innymi dziedzinami sztuki.
Bardziej znane w mieście, odbywające się rokrocznie, to m.in.: Zamojskie Lato Teatralne,
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk”; „Jazz na Kresach”, nowy Zamojski
Festiwal Kultury; Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” (festiwal filmowy); czy
„Szturm Twierdzy Zamość”, z inscenizacją zwycięstwa w bitwie z Tatarami i Kozakami
w 1648 r.
Wśród organizacji związanych z muzyką, istnieją tu Zespół Pieśni i Tańca
„Zamojszczyzna” oraz Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego (dawniej Polska
Orkiestra Włościańska). Zamość to także ośrodek kultury ludowej (Zamojszczyzny), o czym
świadczą lokalne stowarzyszenia i wydarzenia, m.in. „Jarmark Hetmański”, promujące kuchnię
regionalną.
W Zamościu znajdują się liczne ośrodki utrzymujące życie kulturalne miasta, takie jak
domy kultury, muzea, galerie, kino i biblioteki. Głównym jest funkcjonujący od 1964 r. Zamojski
Dom Kultury. Ponadto są tu Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, dla dzieci
i młodzieży, Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” działający przy spółdzielni mieszkaniowej oraz
Klub Garnizonowy przy jednostce wojskowej.
Na terenie miasta dostępne są muzea; Muzeum Zamojskie, które zajmuje Kamienice
Ormiańskie (obok ratusza, w północnej pierzei Rynku Wielkiego); jego oddział Muzeum
Fortyfikacji i Broni „Arsenał” z pawilonem wystawowym ze sprzętem bojowym; Muzeum
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Sakralne Katedry Zamojskiej w Infułatce, Muzeum Diecezjalne przy kurii biskupiej, Muzeum
Martyrologii „Rotunda” oraz niewielkie, ale jedno z nielicznych w Polsce, Okręgowe Muzeum
Techniki Drogowej i Mostowej Okręgu Lubelskiego oraz od 2011 roku kolejne – Centrum
„Synagoga” z Multimedialnym Muzeum Żydów Zamościa i Okolic.
Po pracach remontowych można zwiedzać wnętrze bastionu VII, przyległego do niego
nadszańca oraz połączonej z nimi kurtyny z przejściem na trasę turystyczną – w samym
nadszańcu mieści się wystawa dotycząca „rozwoju fortyfikacji” Nową trasę turystyczną
utworzono także w podziemiach oficyny ratusza.
Galerie w Zamościu to przede wszystkim „Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria
Zamojska” na Starym Mieście, niewielka Galeria Fotografii „Ratusz” oraz Galeria Liceum
Plastycznego „Pod Madonną” i Galeria Młodych „Okrąglak”, prezentujące prace głównie dzieci
i młodzieży. Ponadto w 2014 r. otwarto unikatową wystawę prywatnej kolekcji szachów
„Szachy Świata”.
Miasto posiada jedno kino, z trzema salami projekcyjnymi – jest to nowe Centrum
Kultury Filmowej „Stylowy” z działającym dyskusyjnym klubem filmowym.
Funkcjonuje tu kilka bibliotek, w tym Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki
Zamoyskiego, która poza głównym budynkiem posiada jeszcze 6 filii na terenie Zamościa. Inne
to Biblioteka Pedagogiczna, oddział archiwum państwowego oraz niewielka biblioteka
w Klubie Garnizonowym.
Bezpieczeństwo publiczne
Ochrona zdrowia:
Na terenie Zamościa działają dwa szpitale: Zamojski Szpital Niepubliczny i Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II o statusie wojewódzkim. Funkcjonuje tu także Stacja Pogotowia
Ratunkowego (ul. Starowiejska, Os. Kilińskiego) oraz liczne przychodnie i apteki zapewniające
mieszkańcom miasta i okolic opiekę zdrowotną.
Służby mundurowe
O bezpieczeństwo i porządek w mieście dbają określone jednostki organizacyjne, czyli
Komenda Miejska Policji z dzielnicowymi dla dwunastu rejonów miasta, Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą oraz Straż Miejska
z komisariatem w ratuszu. Dodatkowo, w Zamościu funkcjonuje 3. Batalion Zmechanizowany,
który jest podporządkowany 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej (w obrębie Śląskiego Okręgu
Wojskowego).
W 2015 roku na terenie Zamościa zarejestrowano 1 101 przestępstw, wśród których
wyróżniamy wykroczenia o charakterze kryminalnym, przeciwko mieniu, gospodarcze,
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drogowe, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania,
wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece.
Wykres 8 Liczba przestępstw na terenie Zamościa w 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Do najczęściej występujących przestępstw należą przestępstwa o charakterze kryminalnym –
38%, przeciwko mieniu 31% oraz gospodarcze – 17% i drogowe 7%.

Wykres 9 Struktura przestępstw zarejestrowanych na terenie Zamościa w 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Należy zwrócić szczególną uwagę na wykrywalność przestępstw, podejmowanie stanowczych
działań przy zabezpieczaniu ładu i porządku publicznego, a także zwiększenie reperkusji
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w stosunku do osób popełniających wykroczenia porządkowe. Do określenia poziomu
wykrywalności sprawców przestępstw zastosowano wskaźnik wykrywalności sprawców
przestępstw wykrytych przez policję w ramach każdej z opisanych kategorii wykroczeń.
Wskaźnik ten jest stosunkiem liczby przestępstw wykrytych w danym roku (łącznie z wykrytymi
po podjęciu z umorzenia) do liczby przestępstw stwierdzonych w danym roku, powiększonej
o liczbę przestępstw stwierdzonych w podjętych postępowaniach, a umorzonych w latach
poprzednich z powodu niewykrycia sprawców. Zatem wskaźnik wykrywalności sprawców
przestępstw obrazuje, jaka jest efektywność organów ścigania w wykrywaniu sprawców
przestępstw, które zostały stwierdzone, tj. stwierdzone przez organy ścigania i zgłoszone
organom ścigania przez społeczeństwo oraz policyjnych konfidentów.

Wykres 10 Wartość wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw wykrytych przez policję
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Problemy społeczne
Odzwierciedleniem różnego rodzaju problemów społecznych występujących na
obszarze określonych jednostek terytorialnych jest zasięg korzystania z pomocy społecznej,
obrazujący liczbę osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej.
W Zamościu najczęstszymi powodami, dla których udzielne jest wsparcie są: ubóstwo,
bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała
lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, trudności
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, trudności w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa,
klęska żywiołowa lub ekologiczna.
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Wykres 11 Liczba osób oraz powody przyznania zasiłków pomocy społecznej na terenie Zamościa
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wśród powyższych problemów do najczęściej występujących zalicza się ubóstwo,
bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezradność w sprawach
opiekuńczych, potrzebę ochrony macierzyństwa, alkoholizm, zwolnienie z zakładu karnego.
Wykres 12 Struktura występujących na terenie Zamościa problemów społecznych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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SFERA GOSPODARCZA
Zamość jest dużym ośrodkiem usługowym, w którym znaczny udział w gospodarce przypada
na usługi (wielu branż). Dominują podmioty małe i średnie, ale jest to także ośrodek
przemysłowy, głównie gałęzi spożywczej, co jest związane z dominacją rolnictwa w tym
regionie. Są to m.in. Zamojskie Zakłady Zbożowe, wytwórnia pasz „Agri Plus”, chłodnia „Mors”
oraz zakład Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw. Miasto stanowi ośrodek obsługi
dla rolnictwa, jest miejscem skupu produktów rolnych. Istotną rolę w gospodarce miasta
odgrywa położenie blisko wschodniej granicy Unii Europejskiej.
W ramach sektora usług wyróżniają się: handel i turystyka. W mieście działa 6 centrów
handlowych (CH Atrium, CH Galeria Revia Park, CH Galeria Twierdza, CH HopStop
Hrubieszowska, CH HopStop Sadowa, CH Lwowska) oraz 5 domów handlowych (DH Agora,
DH Hetman, DH Łukasz, DH Sezam, DH Tomasz). Obiektem pełniącym rolę hali targowej jest
Nadszaniec na Starym Mieście, dostępne są hipermarkety: (Carrefour, Castorama, Kaufland)
i supermarkety (Aldik, Biedronka, E.Leclerc, Intermarché, Jysk, Lidl, Stokrotka, Spar, PSS
Społem "Lux").
W gospodarce Zamościa ważne znaczenie odgrywa turystyka, która przeżywa rozkwit
po wpisaniu zamojskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Wiąże się z tym działalność licznych obiektów usługowych koniecznych dla tej gałęzi
gospodarki.
Rozwijają się biura podróży i biura turystyczne, usługi przewodnickie po mieście i pobliskim
Roztoczu oraz infrastruktura turystyczna, w tym baza gastronomiczna (bary, puby, kawiarnie
i restauracje głównie na Starym Mieście).
Na terenie Zamościa działa 10 hoteli oraz inne obiekty noclegowe skupiające się,
podobnie jak baza gastronomiczna, głównie na Starym Mieście (hotele: "Arte", "Renesans",
"Senator", "Mercure Zamość Stare Miasto" oraz pokoje "Apartament", "Nad Arkadami", "Pod
Bastionem"), oraz przy wylocie z miasta w kierunku północnym (hotele: "Alex", "Artis", "Carskie
Koszary", "Junior", "Koronny"; motel "Korona", pensjonat "Myka") i przy dworcu autobusowym
(hotel "Jubilat").
Na terenie Zamościa pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 7800 przedsiębiorców.
W strukturze wielkościowej podmiotów gospodarczych dominują osoby fizyczne oraz
mikroprzedsiębiorstwa, tj. podmioty zatrudniające do 9 pracowników. Według danych GUS, tej
wielkości podmioty gospodarcze stanowiły w 2015 r. około 95,67% ogółu jednostek
gospodarczych zarejestrowanych w mieście. W 2015 r. na omawianym obszarze
funkcjonowało 251 małych przedsiębiorstw (podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób), co
stanowiło 3,22% zarejestrowanych podmiotów. Przedsiębiorstw średnich, czyli podmiotów
zatrudniających od 50 do 249 pracowników, było tylko 82 na terenie Zamościa. Na terenie
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miasta działalność prowadzi tylko 3 duże podmioty, w którym zatrudnionych jest ponad 250
osób i zaledwie dwa, w których zatrudnionych jest ponad 1000 osób.
Wykres 13 Struktura wielkościowa podmiotów na obszarze objętym badaniem
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Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych z GUS

SFERA ŚRODOWISKOWA
Zamość leży w obniżeniu Padołu Zamojskiego, w mezoregionie stanowiącym południowy
fragment Wyżyny Lubelskiej (makroregion). Na północ i południe od miasta znajdują się tereny
o nieco większej wysokości – Działy Grabowieckie i Roztocze.
Miasto stanowi węzeł drogowy o znaczeniu krajowym: DK17(E372) i DK74; oraz
wojewódzkim: DW837, DW843 oraz DW849. Skala transportu i natężenie ruchu w Zamościu
mniejsze niż w większych miastach (np. Lublin), jednak odgrywa ważną funkcję w gospodarce
miasta.
Zamość ma połączenia autobusowe (PKS i przewoźników prywatnych) i kolejowe,
zapewniające dojazd do miast w kraju oraz za granicą, a także do pobliskich miejscowości
wypoczynkowych na Roztoczu (jak Józefów, Krasnobród, Susiec, Zwierzyniec). Funkcjonuje
tu również komunikacja miejska (Miejski Zakład Komunikacji), która obsługuje 25 linii, w tym
linie podmiejskie.
W miejscowości Mokre znajduje się lotnisko sportowe Aeroklubu Ziemi Zamojskiej
Zamość-Mokre, w którym można skorzystać z lotów turystycznych m.in. nad Zamościem.
W 2014r. przy ul. Aleje Jana Pawła II oddano do użytku sanitarne lądowisko Zamość-Szpital.
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Stan aerosanitarny
Nieefektywne spalanie paliw stałych w indywidualnych kotłowniach w głównej mierze
przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza na terenie badanego obszaru.
Pochodzące z pieców popioły, niespalone drobiny skał, sadze i węglowodory tworzą
w powietrzu zawiesinę pyłową, składającą się z drobin o średnicy nie większej niż 10
mikrometrów, czyli tak zwany pył zawieszony, oznaczony symbolem PM10, który powoduje
wszelkiego rodzaju dolegliwości zdrowotne, takie jak ból gardła, duszności, kaszel i kichanie.
Unia Europejska wyznaczyła dopuszczalne normy tego stężenia:
 Dla PM10 norma wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny (średnia dobowa) i 40
mikrogramów na metr sześcienny (średnia roczna)
 Dla PM2,5 norma wynosi 25 mikrogramów na metr sześcienny średnio w roku.
Badaniem stanu powietrza w Zamościu zajmuje się Automatyczna Stacja Monitoringu
Powietrza przy ul. Hrubieszowskiej 69A – w siedzibie delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
W roku bazowym emisja PM10 w Mieście Zamość wynosiła 312,60 Mg/rok według
Programu Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2 oraz ograniczenie zużycia energii jest
jednym z głównych celów strategicznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Jakość wód
Od południowego wschodu w kierunku północnym przez Zamość przepływa będąca
dopływem Wieprza rzeka Łabuńka. Do niej, jeszcze w obrębie miasta, wpada płynąca od
południowego zachodu Topornica. Płynący od wschodu wzdłuż północnej granicy Czarny
Potok łączy się z Łabuńką już poza miastem.
W południowej części Zamościa, na terenie osiedla Zamczysko znajduje się
zbudowany w latach 1961–1963 zalew o powierzchni ok. 18 ha. podzielony na dwa osobne
zbiorniki, z których południowy przeznaczony jest do hodowli ryb i wędkarstwa, a północny,
położony bliżej centrum miasta, jest wykorzystywany jako sezonowe kąpielisko.
Obszary cenne przyrodniczo
W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajdują się rezerwat „Hubale”, w którym
występują unikatowe na skalę europejską susły perełkowane oraz rezerwat „Wieprzec”
z charakterystycznymi niskimi torfowiskami. Nieco dalej, położony jest Roztoczański Park
Narodowy oraz Skierbieszowski Park Krajobrazowy.
Zieleń miejską w Zamościu stanowią Park Miejski ze stawem, skwery oraz słabiej
zadrzewione „Planty”. Większe skupiska zieleni, znajdują się ponadto w Koszarach, przy
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jednostce wojskowej oraz przy ul. Dzieci Zamojszczyzny. Niewielkim parkiem jest także tzw.
Ogródek Jordanowski położony między Starym a Nowym Miastem.
W obrębie miasta za pomniki przyrody uznano 11 zespołów drzew. Południowowschodnia część Zamościa pokrywa się z fragmentem obszaru specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 o nazwie „Dolina Górnej Łabuńki”. Spośród występujących tam ponad 20
gatunków ptaków, 3 posiadają ostoje w obszarze miasta.
Miejski las komunalny

zajmuje obszar ok. 45–50 hektarów między zalewem,

a południową granicą miasta. Na jego terenie występują zagrożone gatunki zwierząt, takie jak:
rzekotka drzewna, traszki, ślimak żółtawy oraz różnego rodzaju storczyki.

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
Przestrzeń publiczna
Przestrzeń publiczna ma szczególne znaczenie w procesie integracji, poprawy jakości
życia i spełnienia oczekiwań społeczności lokalnej. Dlatego też na terenie Zamościa stale
realizowane są działania, mające na celu poprawę tej strefy, a zwłaszcza wewnętrznego
skomunikowania regionu, które ma przyczynić się do zwiększenia integracji,

zarówno

społecznej jak i gospodarczej z ośrodkami miejskimi i ich zapleczem. W celu bardziej
efektywnego i racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów przyrody na potrzeby
gospodarcze i rekreacyjne podejmowane są działania w zakresie poprawy stanu atrakcyjnych
pod względem turystycznym miejsc.
Rewitalizacja obszarów niewykorzystywanych lub wykorzystywanych w małym stopniu
stanowić może istotny impuls rozwojowy całego regionu, jednakże zwłaszcza wykorzystanie
zasobów przyrody przy jednoczesnym zachowaniu ich walorów nie jest procesem łatwym
i wymaga gruntownej analizy istniejącej sytuacji.
Dostępność komunikacyjna
Zamość stanowi istotny węzeł komunikacyjny o znaczeniu krajowym – przebiegają tędy
dwie drogi krajowe nr 17 i 74 oraz 3 drogi wojewódzkie:
 837 Zamość (Sitaniec) – Żółkiewka – Piaski
 843 Zamość – Skierbieszów – Chełm
 849 Zamość – Józefów – Wola Obszańska
Przez Zamość przebiegają dwie linie kolejowe:
 72 normalnotorowa: Zawada – Zamość – Hrubieszów Miasto; prowadzi ruch osobowy
i towarowy.
 65 Linia Hutnicza Szerokotorowa: Hrubieszów Towarowy – Sławków Południowy,
prowadzi ruch towarowy
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SFERA TECHNICZNA
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna
Jednym z głównych zakładów branżowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu, który świadczy usługi w zakresie: poboru, uzdatniania
i dostarczania wody, instalacji wodomierzy, włączania przyłączy wodociągowych do sieci
wodociągowej, budowy i modernizacji sieci wodociągowej, wynajmu środków transportu
i specjalistycznego sprzętu jest Zakład Wodociągów w Zamościu. W celu zaopatrzenia
mieszkańców Zamościa w wodę Zakład Wodociągów korzysta z wód podziemnych,
ujmowanych z pokładów kredowych trzecio i czwartorzędowych. Cechą charakterystyczną
tych wód jest średnia i duża twardość węglanowa oraz duża stabilność parametrów
chemicznych i mikrobiologicznych.
Pobór wód obecnie odbywa się z dziewięciu studni o głębokości 50 – 110 metrów.
System studni zgrupowany jest w dwóch ujęciach wody „Łabuńka” i „Czarny Potok”. Woda
z ujęcia „Czarny Potok” podawana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej natomiast z ujęci
„Łabuńka” poddawana jest procesowi odżelaziania na Stacji Uzdatniania Wód.
Na koniec 2014 roku długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej w mieście
wynosiła 143,6 km, zaś sieci kanalizacyjnej – 144,8 km. Liczba połączeń wodociągowych
i kanalizacyjnych prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
wyniosła odpowiednio 5375 oraz 3671. W Zamościu ogółem do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej podłączonych w 2014 roku było 98,7% mieszkań (23 444 mieszkania), przy
czy 23 005 mieszkań (98,1%) w tym okresie posiadało łazienki.

Sieć ciepłownicza
W Zamościu 93,3% mieszkań wyposażonych jest w system centralnego ogrzewania
poprzez scentralizowany miejski system ciepłowniczy, lokalne systemy osiedlowe, lokalne
kotłownie przemysłowe, a także indywidualne źródła, na potrzeby budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych. Podstawową działalnością przedsiębiorstw energetyki cieplnej jest
przesyłanie i dystrybucja oraz obrót ciepłem, na którą to działalność spółki muszą posiadać
koncesje udzielone przez Prezesa URE.
Veolia Wschód Sp. z o.o. (do 2015 roku Dalkia) zajmuje się produkcją oraz dystrybucją
ciepła wytworzonego w źródłach zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 84 oraz przy ul.
Hrubieszowskiej 173. Przy ul. Kilińskiego 84 znajduje się ciepłownia K- 18, wyposażona w trzy
kotły wodne WR-10 o łącznej mocy 35,82 MW. Ciepłownia przy ul. Hrubieszowskiej 173
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wyposażona jest w trzy kotły wodne WR25 o łącznej mocy 87,90 MW. W obu ciepłowniach
spalany jest węgiel kamienny oraz miał węglowy.
Sieć gazowa
Na terenie Miasta Zamościa rolę operatora systemu dystrybucyjnego pełni Polska
Spółka Gazownictwa Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu. Źródło dostawy gazu
stanowią stacje gazowe redukcyjno - pomiarowe, zasilane z gazociągu wysokiego ciśnienia
DN300 6,3 MPa relacji Ustiług – Zamość:
 stacja gazowa redukcyjno - pomiarowa I-go stopnia położona w miejscowości Sitaniec
gmina Zamość (SRP Sitaniec) o przepustowości 6000 nm3 /h
 stacja gazowa redukcyjno - pomiarowa I-go stopnia ATEX o przepustowości 10.000
nm3/h.
Gazociąg wysokiego ciśnienia DN300 6.3 MPa relacji Ustiług - Zamość umożliwia
prowadzenia dostawy gazu ziemnego z krajowego systemu przesyłowego i zapewnia dostawy
gazu z Ukrainy.

Spośród wszystkich odbiorców około 27,5% wykorzystywało gaz do

ogrzewania mieszkań.
Mieszkalnictwo
Według danych z GUS pod koniec 2015 roku na terenie Zamościa było 23 968
mieszkań o łącznej powierzchni 1 596 873 m2. Na przestrzeni 10 lat widać systematyczny
wzrost liczby mieszkań, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ich powierzchni ogółem.
Nowopowstające mieszkania to najczęściej sektor mieszkalnictwa indywidulanego.
Wykres 14 Liczba mieszkań i ich powierzchnia w Zamościu w latach 2005-2015
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Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych z GUS
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3. Wielkokryterialna analiza przestrzenna Miasta Zamość
3.1. Opis sfer
3.1.1 Sfera społeczna
Dane wykorzystane do analizy pochodzą z rejestru PESEL. Prezentują one w formie
kartogramów sytuację demograficzną z podziałem na 16 osiedli: Osiedle Jana Kilińskiego,
Osiedle Jana Zamoyskiego, Osiedle Janowice, Osiedle Karolówka, Osiedle Majdan, Osiedle
Nowe Miasto, Osiedle Orzeszkowej - Reymonta, Osiedle Partyzantów, Osiedle Planty, Osiedle
Powiatowa, Osiedle Promyk, Osiedle Rataja, Osiedle Słoneczny Stok, Osiedle Stare Miasto,
Osiedle Świętego Piątka, Osiedle Zamczysko. W analizie poziomu ubóstwa wykorzystano
dane pochodzące z Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Dane wykorzystane do analizy
przypadków przemocy w rodzinie pochodzą z kolei z rejestrów prowadzonych przez Główną
Komendę Policji i dotyczą dzieci, jako grupy osób, dotkniętej przemocą w rodzinie.
Poszczególne analizy zostały zaprezentowane na mapach
Demografia – ogół mieszkańców
Największa gęstość zaludnienia w przeliczeniu na 1 hektar występuje w Osiedlu
Powiatowa, Osiedlu Orzeszkowej - Reymonta, Osiedlu Planty, Osiedlu Stare Miasto, Osiedlu
Jana Zamoyskiego oraz osiedlu Słoneczny Stok (zob. Mapa 3). Średnia wartość gęstości
zaludnienia dla Miasta Zamość wynosi 16 os./1 ha.
Mapa 3 Gęstość zaludnienia Miasta Zamość

Źródło: Opracowanie własne.
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Demografia – wiek poprodukcyjny
Na obszarze Miasta Zamość najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym (zob. Mapa 4)
zamieszkuje Osiedle Orzeszkowej-Reymonta, Osiedle Promyk (32% mieszkańców w skali
osiedla) oraz Osiedle Planty (31% mieszkańców osiedla). Najmłodsza społeczność
zamieszkuje Osiedle Rataja, gdzie na 100 mieszkańców przypada 16 osób w wieku
poprodukcyjnym oraz Osiedle Świętego Piątka, z wartością 19 os. na 100 mieszkańców.
Średnia ilość osób w wieku poprodukcyjnym dla Miasta Zamość wynosi 26% osób.
Mapa 4 Ludność w wieku poprodukcyjnym w Mieście Zamość

Źródło: Opracowanie własne.

Demografia – tendencje zmiany liczby ludności w latach 1995-2015
Na obszarze Miasta Zamość zmiana liczby ludności w latach 1995 – 2015 (zob. Mapa
5) najkorzystniej przedstawia się na obszarze Osiedla Nowe Miasto (przyrost o 1395 osób).
Wyraźnie najgorzej sytuacja demograficzna przedstawia się na obszarze Osiedla Orzeszkowej
- Reymonta, gdzie w ciągu 20 lat zanotowano ubytek 2261 osób. Niekorzystna tendencja
dotyczy również osiedli: Jana Zamoyskiego – ubytek 1491 osób, Jana Kilińskiego - ubytek
1097 osób oraz Planty gdzie ubyło 705 osób. Średnia wartość dotycząca zmiany liczby
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ludności dla Miasta Zamość w latach 1995-2015 jest ujemna i prezentuje się na poziomie 73
osób.
Mapa 5 Zmiany liczby ludności w Mieście Zamość w latach 1995-2015

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom ubóstwa
Analiza obejmuje wskaźnik osób objętych problemem społecznym do których zostały
zaliczone długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo,
wielodzietność, potrzebę ochrony macierzyństwa, alkoholizm, bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych, gdzie rodzina jest niepełna lub rodzina jest wielodzietna.
Na obszarze Miasta Zamość najwyższy wskaźnik osób dotkniętych problemem
społecznym (zob. Mapa 6) występuje w Osiedlu Stare Miasto i kształtuje się na poziomie 60
osób w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Stosunkowo wysoki poziom osób dotkniętych
problemem społecznym (przedział 31 - 45 os./100 mieszkańców) występuje w granicach
osiedli: Planty oraz Promyk. Najniższy wskaźnik osób dotkniętych problemem występuje
w osiedlach: Słoneczny Stok, Świętego Piątka, Jana Zamoyskiego, Kilińskiego oraz Rataja
i mieści się w przedziale od 11 do 15 osób na 100 mieszkańców. Średnia wartość dla Miasta
Zamość wynosi 23 os. na 100 mieszkańców.
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Mapa 6 Ludność dotknięta problemami ubóstwa w Mieście Zamość

Źródło: Opracowanie własne.

Bezrobocie
Największa liczba osób bezrobotnych (zob. Mapa nr 7) występuje na obszarze Osiedla
Partyzantów, Osiedla Nowe Miasto oraz Osiedla Stare Miasto i mieści się w przedziale od 12
do 25 os. na 100 mieszkańców. Najkorzystniejsza sytuacja występuje na Osiedlu Jana
Zamoyskiego oraz Osiedlu Słoneczny Stok i wynosi 2 os. na 100 mieszkańców. Wartość
średnia dla osób dotkniętych problemem społecznym wynosi 8 os. na 100 mieszkańców.
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Mapa 7 Bezrobocie w Mieście Zamość

Źródło: Opracowanie własne.

Przemoc w rodzinie
Analiza prezentuje ilość odnotowanych zdarzeń w poszczególnych osiedlach
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (zob. Mapa 8). Statystycznie najwięcej zdarzeń
odnotowano na obszarze Osiedla Stare Miasto - 6 zdarzeń na 1000 mieszkańców oraz Osiedla
Partyzantów – 5 zdarzeń na 1000 mieszkańców. Brak zdarzeń odnotowano w Osiedlu Majdan.
Średnia wartość osób, które doświadczyły przemocy dla obszaru miasta wynosi 2 os. na 1000
mieszkańców. Do wizualizacji danych wykorzystano kartogram z podziałem na poszczególne
osiedla.
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Mapa 8 Osoby, które doświadczyły przemocy w rodzinie w Mieście Zamość

Źródło: Opracowanie własne.

3.1.2. Sfera gospodarcza
Dane wykorzystane w analizie pochodzą z zasobów Starostwa Powiatowego
w Zamościu i zawierają informacje na temat funkcji pełnionej przez budynki. Do prezentacji
danych wykorzystano kartogram z podziałem na osiedla.
Zabudowa o funkcji gospodarczej i handlowo-usługowej
Analiza prezentuje procentowy udział budynków gospodarczych i handlowousługowych do ogółu budynków w poszczególnych osiedlach (zob. Mapa 9). Z poniższej
analizy wynika, iż najniższy udział budynków o funkcji gospodarczej i handlowo-usługowej
występuje na obszarze Osiedla Planty oraz Osiedla Powiatowa i mieści się w przedziale od 11
do 15 obiektów na 100 budynków. Procentowo największą ilością obiektów o funkcji
gospodarczej i handlowo-usługowej występuje w Osiedlu Majdan, Osiedlu Zamczysko oraz
Osiedlu Janowice, dla których przedział wynosi od 31 do 42 obiektów na 100 budynków.
Średnia wartość dla gminy wynosi 22 obiekty na 100 budynków.
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Mapa 9 Zabudowa o funkcji gospodarczej i handlowo-usługowej w Mieście Zamość

Źródło: Opracowanie własne.

3.1.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Dane wykorzystane w analizie pochodzą z zasobów Starostwa Powiatowego
w Zamościu oraz Urzędu Miasta Zamość, zawierają informacje na temat rodzaju oraz stanu
technicznego dróg. Dane z zakresu cen nieruchomości niezabudowanych wykorzystane
w analizie pochodzą natomiast z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości i zawierają informacje
na temat cen nieruchomości niezabudowanych. Do prezentacji danych wykorzystano
kartogramy prezentujący procentowy udział dróg do remontu z podziałem na osiedla (zob.
Mapa 10) oraz prezentujący średnią ceną w złotówkach za ar (zob. Mapa 11).
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Infrastruktura drogowa – długość dróg wymagających remontu
Najwięcej dróg do remontu znajduje się na obszarze Osiedla Promyk, gdzie 53% dróg
wymaga naprawy. Brak dróg wymagających remontu występuje na Osiedlu Rataja. Średnia
wartość dla miasta wynosi 13% dróg do remontu.

Mapa 10 Procentowy udział dróg do remontu w Mieście Zamość

Źródło: Opracowanie własne.

Ceny nieruchomości niezabudowanych
Najniższa cena za ar nieruchomości niezabudowanej występuje na obszarze Osiedla
Majdan oraz osiedla Stare Miasto i wynosi 100 tys. zł. Najwyższe ceny występują na Osiedlu
Partyzantów – blisko 222 tys. za ar. Średnia cena dla miasta wynosi 68 tys. zł za ar.
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Mapa 11 Ceny nieruchomości niezabudowanych w Mieście Zamość

Źródło: Opracowanie własne.

3.1.4. Sfera techniczna
Dane wykorzystane w analizie pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Zamościu
i zawierają geometrię budynków z przypisaną informacją o dacie ukończenia budowy. Do
prezentacji danych wykorzystano kartogram z podziałem na osiedla (zob. Mapa 12).
Stan techniczny zabudowy
Z poniższej analizy wynika, iż najstarsza zabudowa znajduje się na obszarze Osiedla Stare
Miasto i wynosi 156 lat. Najmłodsza zabudowa tj. średni wiek w przedziale od 28 do 30 lat
dotyczy Osiedla Rataja. Wartość średnia dla miasta wynosi 47 lat. Mimo, iż Miasto Zamość od
wielu lat prowadzi rewaloryzacje i remonty poszczególnych obiektów na terenie Starego
Miasta, stan techniczny niektórych z nich jest zły i należy poddać je remontom.
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Mapa 12 Stan techniczny zabudowy w Mieście Zamość

Źródło: Opracowanie własne.

3.1.5.Sfera środowiskowa
Dane wykorzystane do analizy pochodzą z Urzędu Miasta Zamość i prezentują ilość
wyrobów azbestowych występujących na obszarze miasta. Do prezentacji danych
wykorzystano kartogram z podziałem na poszczególne osiedla (zob. Mapa 13) prezentujący
ilość wyrobów azbestowych przypadających na mieszkańca.
Ze względu na ochronę funkcji ekologicznych terenów oraz ich siedlisk (zabytkowe
budynki przeznaczone do remontu, budynki objęte termomodernizacją, teren Rotundy
Zamojskiej jako siedlisko fauny ornitologicznej) należy przeprowadzić rozpoznanie
przyrodnicze (audyt przyrodniczy) w celu zidentyfikowania obszarów problemowych i ustalenia
odpowiednich rozwiązań chroniących na etapie przygotowywania inwestycji. W celu ochrony
bioróżnorodności terenów zurbanizowanych oraz obowiązku ochrony gatunkowej fauny, ze
względu na prawdopodobieństwo zasiedlania obiektów planowanych do renowacji przez ptaki
i

nietoperze

(zabytkowe

budynki

przeznaczone

do

remontu,

budynki

objęte

termomodernizacją, teren Rotundy Zamojskiej jako siedlisko fauny ornitologicznej) należy
przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą budynków przez doświadczonego ornitologa,
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chiropterologa i wdrożenie odpowiednich rozwiązań chroniących (prowadzenie prac poza
sezonem lęgowym, wykonanie zastępczych miejsc lęgowych itp.). Planowane działania
niemal w całości będą zlokalizowane poza siedliskami przyrodniczymi i siedliskami gatunków
chronionych – w projekcie dokumentu dopuszcza się realizację zadań w strefach
zurbanizowanych: dotyczących istniejących budynków, w bezpośrednim sąsiedztwie
zabudowy. W przypadku terenów z siedliskami przyrodniczymi (Rotunda Zamojska) zostaną
wdrożone odpowiednie środki ochrony (np. ww. wymienione).
Wyroby zawierające azbest
Z poniższej wizualizacji wynika, iż największa ilość wyrobów azbestowych przypada na
obszar Osiedla Majdan i wynosi 132 kg na mieszkańca. Brak wyrobów azbestowych występuje
na osiedlach Jana Zamoyskiego oraz Planty. Wartość średnia dla miasta wynosi 22 kg na
osobę.
Mapa 13 Wyroby zawierające azbest w Mieście Zamość

Źródło: Opracowanie własne.

3.1.6. Obszar zdegradowany
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na podstawie analiz przestrzennych oraz
przygotowanie zestawienia rankingowego poprzedzało wykonanie analiz delimitujących
obszar rewitalizacji. Dla obszaru miasta wykonano analizy przestrzenne w sferze społecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej obejmujące:
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 wiek poprodukcyjny społeczeństwa,
 zmiany demograficzne,
 osoby dotknięte problemem społecznym,
 przemoc w rodzinie
 zabudowę gospodarczą i handlowo-usługową,
 stan infrastruktury drogowej,
 wartość nieruchomości,
 wiek zabudowy,
 ilość wyrobów azbestowych.
Zestawienie rankingowe (zob. Tabela 1) prezentuje oceny punktowe wartości
poszczególnych wskaźników otrzymanych w wyniku przeprowadzonych analiz. Ocenę
diagnozy przeprowadzono z dokładnością do granic osiedli miasta Zamość. Uwzględniono
problemy

o

charakterze

społecznym,

gospodarczym,

przestrzenno-funkcjonalnym,

technicznym oraz środowiskowym. Przyznano poszczególnym

wskaźnikom miejsca

rankingowe od 1 do 16, przy czym pierwsze miejsce uzyskało osiedle o najkorzystniejszej
wartości danego wskaźnika, a ostatnie (szesnaste) miejsce obszar o najgorszym wskaźniku
diagnozującym problem w danej sferze.
Do najkorzystniejszych wskaźników zaliczono:
 najmniejszą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym,
 dodatnią tendencję zmiany liczby ludności,
 najmniejszą liczbę osób dotkniętych problemem społecznym,
 najmniejszą liczbę osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 największą liczbę budynków gospodarczych i handlowo-usługowych na 100 budynków,
 najmniejszy procent długości dróg wymagających remontu,
 najniższy średni wiek zabudowy,
 najwyższą wartość nieruchomości niezabudowanej,
 najmniejszą ilość odpadów występująca w postaci wyrobów azbestowych.
Do najmniej korzystnych wskaźników zaliczono:
 najwyższą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym,
 ujemną tendencję zmiany liczby ludności,
 największą liczbę osób dotkniętych problemem społecznym,
 najmiększą liczbę osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
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 najmniejszą liczbę budynków gospodarczych i handlowo-usługowych na 100 budynków,
 największy procent długości dróg wymagających remontu,
 najwyższy średni wiek zabudowy,
 najniższą wartość nieruchomości niezabudowanej,
 największą ilość odpadów występująca w postaci wyrobów azbestowych.
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Tabela 8 Tabela rankingowa
Sfera
gospodar
cza

Sfera społeczna

Sfera

Demografia:
osoby
w wieku
poprodukcyj
nym

Demografia:
tendencja
zmiany
liczby
ludności

Osoby
dotknięte
probleme
m
społeczny
mogółem

Osoby
dotknięte
probleme
m
społeczny
mbezroboci
e

Przemoc
w
rodzinie

Sfera funkcjonalnoprzestrzenna

Zabud. Infrastruktu
Wartość
gospod. ra drogowa nieruchomości
i handl.- wymagając niezabudowan
usługowe a remontu
ej

Sfera
techniczna

Sfera
środowisk
owa

Wiek
zabudowy

Wyroby
azbestow
e

Ocena
końcow
a

L.p
.

Nazwa
Osiedla

1.

Osiedle Jana Zamoyskiego

9

15

2

1

2

14

5

2

2

1

1

2.

Osiedle Rataja

1

2

5

8

7

8

1

11

1

10

2

3.

Osiedle Słoneczny Stok

5

12

1

1

2

11

10

6

4

3

3

4.

Osiedle Jana Kilińskiego

6

14

4

3

7

10

2

8

7

4

4

5.

Osiedle Nowe Miasto

4

1

10

15

7

4

2

4

10

8

5

6.

Osiedle Świętego Piątka

2

4

3

5

2

12

10

10

5

14

6

7.

Osiedle Karolówka

6

3

11

10

2

5

8

5

7

13

7

8.

Osiedle OrzeszkowejReymonta

15

16

8

7

2

13

8

3

7

4

8

9.

Osiedle Powiatowa

8

5

6

4

7

15

15

12

3

11

9

10.

Osiedle Majdan

11

8

9

11

1

1

5

15

11

16

10

11.

Osiedle Partyzantów

10

7

12

16

15

6

10

1

11

4

11

12.

Osiedle Zamczysko

12

6

13

11

7

2

7

13

13

9

12

13.

Osiedle Janowice

13

9

7

6

13

3

14

9

6

15

13

14.

Osiedle Promyk

15

11

14

9

7

7

16

7

15

11

14
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15.

Osiedle Planty

14

13

15

13

13

16

4

-

13

1

15

16.

Osiedle Stare Miasto

3

10

16

14

16

9

13

14

16

7

16

65

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2017-2023

Ocena końcowa to pozycja rankingowa uzyskana na podstawie średniej pozycji otrzymanej za
poszczególne wskaźniki. Najwyższą w rankingu ocenę końcową uzyskało Osiedla Jana
Zamoyskiego oraz Osiedle Rataja. Obszar najbardziej problemowy, z najniższą oceną
końcową w rankingu, to Osiedle Stare Miasto, Osiedle Planty oraz Osiedle Promyk, których
tereny zostają uznane jako obszar zdegradowany (zob. Mapa 14).

Mapa 14 Obszar zdegradowany

Źródło: Opracowanie własne.

3.1.7. Obszar rewitalizacji
Odnosząc się do powyższych analiz zawartych w dokumencie oraz zestawienia
rankingowego wynika, iż obszar Osiedle Stare Miasto, Osiedle Planty oraz Osiedle Promyk są
terenami najsilniej zdegradowanymi. Szczegółowe analizy:
 wieku poprodukcyjnego społeczeństwa,
 zmian demograficznych,
 osób dotkniętych problemem społecznym,
 przemocy w rodzinie
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 zabudowy gospodarczej i handlowo-usługowej,
 stanu infrastruktury drogowej,
 wartości nieruchomości,
 wieku zabudowy,
 ilości wyrobów azbestowych,
wykazują, że kumulacja czynników kryzysowych odnoszących się do sfery: społecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej obejmuje obszar
Osiedla Stare Miasto oraz Osiedle Planty.
Obszar ten (jako najbardziej zdegradowany) jest wskazany do rewitalizacji. Ponadto
odpowiada pojęciu obszaru kryzysowego w ujęciu rewitalizacyjnym.
Obszar został zaprezentowany na Mapie 15.
Mapa 15 Obszar rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne.

Teren przeznaczony do rewitalizacji obejmuje obszar o powierzchni 132 ha, co
stanowi 4,3% obszaru miasta. Liczba osób zamieszkałych na wyznaczonym terytorium
wynosi 5239, co stanowi 8% mieszkańców miasta. Jest to obszar ograniczony ulicami
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Studzienną i Peowiaków (od północy), ulicą Gustawa Orlicz-Dreszera (od wschodu),
obszarem na wysokości ulicy Podleśnej (od zachodu) oraz ulicami Szczebrzeską, Drogą
Męczenników Rotundy, Partyzantów i fragmentem ulicy Okopowej (od południa).

3.2. Obszar i potrzeba rewitalizacji Miasta Zamość
Zgodnie z definicją i podstawowymi założeniami, rewitalizacja jest procesem
skoncentrowanym terytorialnie (przestrzennie), co oznacza, że nie dotyczy w równym stopniu
całego terytorium miasta, lecz ściśle określonego obszaru w jego przestrzeni.
Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, obszar ten powinien
zostać

zidentyfikowany

na

podstawie

analiz,

opierających

się

na

obiektywnych

i weryfikowalnych miernikach (wskaźnikach) i metodach badawczych, dostosowanych do
specyfiki uwarunkowań lokalnych. W trakcie prac diagnostycznych nad Programem
Rewitalizacji, zgodnie z w/w Wytycznymi Ministra Rozwoju, wyznacza się dwa typy obszarów:
 obszar zdegradowany – obszar miasta, znajdujący się w stanie kryzysowym ze
względu na występowanie negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności
bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu edukacji bądź kapitału społecznego,
przestępczości oraz niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym), jednocześnie cechujący się występowaniem co najmniej jednego
negatywnego zjawiska w sferze gospodarczej, technicznej, środowiskowej lub
przestrzenno-funkcjonalnej,
 obszar rewitalizacji (obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego) – obszar
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz
występowaniem, co najmniej jednego negatywnego zjawiska w jednej z pozostałych
sfer, na którym ze względu na jego znaczenie dla rozwoju całego obszaru miasta, władze
lokalne zamierzają przeprowadzić rewitalizację.
Zgodnie z w/w Wytycznymi Ministra Rozwoju, rewitalizacja jest procesem
prowadzonym co do zasady na terenach zamieszkałych. Obszary niezamieszkałe, na których
występują negatywne zjawiska w sferze gospodarczej, środowiskowej, technicznej bądź
przestrzenno-funkcjonalnej, także mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji, pod warunkiem,
że działania realizowane na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom społecznym na rewitalizowanym obszarze. Ponadto należy odnotować, że obszar
rewitalizacji (podobnie jak sam obszar zdegradowany) może zostać podzielony na
podobszary, w tym również podobszary, które nie posiadają ze sobą wspólnych granic.
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3.2.1. Procedura delimitacji obszaru rewitalizacji
W celach umożliwienia rozpoczęcia działań rewitalizacyjnych należy wskazać obszar, który
zostanie poddany rewitalizacji. Podczas przygotowywania Programu Rewitalizacji dokonano
delimitacji obszarów kwalifikujących się do objęcia LPR. W ramach przeprowadzonych badań
uwzględnione zostały oddolne inicjatywy mieszkańców Miasta Zamość, jednakże identyfikacja
obszarów problemowych została oparta także na twardych, weryfikowalnych kryteriach, które
w długim horyzoncie czasowym pozwolą na monitorowanie postępu procesu rewitalizacji.
Umożliwienie właściwego monitorowania postępów rewitalizacji wymaga zapewnienie
odpowiedniej grupy kwantyfikowalnych i weryfikowalnych danych, które na etapie delimitacji
obszaru rewitalizacji wykorzystane zostały w celu identyfikacji obszarów problemowych
w mieście. Dane ilościowe, kwantyfikowalne i weryfikowalne uzyskano z zasobów Głównego
Urzędu

Statystycznego,

Urzędu

Miasta

Zamość

(ewidencje

ludności,

podmiotów

gospodarczych, gruntów i budynków), Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Miejskiej Policji,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu (a także z Miejskiego Centrum Pomocy
Rodzinie)

i innych dostępnych rejestrów, których agregaty informacyjne mogły zostać

wykorzystane przy tworzeniu Programu Rewitalizacji (np. rejestr PESEL, rejestr REGON).
Uzyskanie danych ilościowych pozwoliło na wyodrębnienie obszarów o wysokim stopniu
koncentracji problemów, które w dalszym etapie poddane zostały dogłębnej analizie,
uwzględniającej zarówno cechy ilościowe, jak i jakościowe. Informacje, które zostały
wykorzystane w procesie delimitacji obszaru rewitalizacji pochodzą także od lokalnych
podmiotów i społeczeństwa, zgodnie z horyzontalną zasadą partycypacji przy tworzeniu LPR.
Analiza zjawisk kryzysowych przeprowadzona została z uwzględnieniem pięciu sfer:
1. Sfera społeczna
2. Sfera gospodarcza
3. Sfera środowiskowa
4. Sfera funkcjonalno-przestrzenna
5. Sfera techniczna
Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają wyniki analizy i wskaźniki rozwoju opisujące
miasto pod kątem pięciu wspomnianych wyżej sfer, które wskazują na niski poziom rozwoju
lub prezentują silną dynamikę spadkową w poziomie rozwoju lub cechy, której wzrost jest
pożądany. Ujęcie obszaru w opisanych ramach pozwala na określenie zasięgu terytorialnego
obszarów

zdegradowanych,

które

charakteryzuje

najwyższy

poziom

nacechowania

problemami.
Procedura wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Miasta Zamość obejmowała cztery etapy:
69

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2017-2023
1. Wyznaczenie

zamieszkałych

jednostek

urbanistycznych

(jednostek

analitycznych). Identyfikacja obszarów o wysokim stopniu natężenia zjawisk
negatywnych (ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych) opiera się
o pogłębione badania i analizy wewnętrzne, co w przypadku LPR Miasta Zamość
sprowadziło się do analiz na poziomie ulic, których agregaty stanowiły jednostki
analityczne. W związku z powyższym, dla potrzeb delimitacji obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie miasta, wyznaczono 16 jednostek urbanistycznych.
W dalszych częściach prac wyznaczone jednostki urbanistyczne stanowiły podstawowe
jednostki analityczne dla których agregowano dane ilościowe obrazujące zjawiska
i procesy

przestrzenno-funkcjonalne,

ekonomiczno-społeczne,

techniczne

i środowiskowe.
2. Identyfikację negatywnych zjawisk o charakterze społecznym, gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym. Analizy oparte muszą
być na obiektywnych i weryfikowalnych miernikach oraz metodach badawczych, aby
zapewnić odpowiedni merytorycznie poziom jakości przeprowadzanych analiz.
W przeprowadzanym procesie delimitacji wykorzystano łącznie 11 wskaźników
(wykorzystanych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru przeznaczonego
do rewitalizacji), które zaprezentowano na mapach. Dane, które wykorzystano dotyczyły
– gęstości zaludnienia, ludności w wieku poprodukcyjnym, tendencji zmian w liczbie
ludności na przestrzeni lat 1995-2015, przyznawanej pomocy społecznej z powodu
ubóstwa, przyznawanej pomocy społecznej ze względu na bezrobocie, przypadków
przemocy w rodzinie, liczby budynków o funkcji gospodarczej i handlowej, stanu
technicznego zabudowy, długości dróg wymagających remontu, cen nieruchomości
niezabudowanych oraz liczby wyrobów azbestowych. Mierniki wykorzystane podczas
procesu

delimitacji

wybrano

w

sposób

umożliwiający

identyfikację

obszaru,

odznaczającego się ponadprzeciętną koncentracją negatywnych zjawisk w pięciu
sferach wymienionych wcześniej.
3. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Zgodnie z w/w Wytycznymi Ministerstwa
Rozwoju, podstawową przesłanką uznania danego obszaru za zdegradowany jest
ponadprzeciętny poziom nasilenia negatywnych zjawisk w sferze społecznej. W związku
z tym, dla wszystkich 16 jednostek analitycznych obliczono wskaźniki natężenia
problemów tworząc ranking, w którym miejsce uzależnione jest od ilości sfer
problemowych, które występują na danym obszarze. Oznacza to, że ostateczny ranking
powstał z zestawienia poszczególnych rankingów cząstkowych wykorzystujących
poszczególne wskaźniki wykorzystane w procesie delimitacji.
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4. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Podstawą do wyznaczenia obszaru rewitalizacji
był obszar w ramach obszaru zdegradowanego, w którym nasilenie zjawisk
negatywnych jest szczególnie wysokie. Podstawowym kryterium do określenia obszaru
rewitalizacji jest występowanie na nim wysokiego natężenia problemów społecznych
i negatywnych zjawisk, w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Z uwagi na fakt, iż
całkowita liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji nie może przekroczyć 30% ogółu
ludności miasta, wybrano obszar spośród obszaru zdegradowanego, odznaczający się
szczególnym nasileniem problemów społecznych, posiadających jednocześnie istotne
i strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta. Istotnym etapem procesu delimitacji
obszaru rewitalizacji były również konsultacje społeczne. W rezultacie w granicach
obszaru wyznaczonego jako zdegradowany (Osiedle Stare Miasto, Osiedle Planty
i Osiedle Promyk) wybrano do rewitalizacji, obszar Osiedla Stare Miasto i Osiedla
Planty.
Szczegółowy opis procedury delimitacji obszaru rewitalizacji w Mieście Zamość wraz
z wynikami poszczególnych etapów procesu zamieszczony został w podrozdziale 3.2
Wielokryterialna analiza przestrzenna Miasta Zamość.
Mapa 16 Jednostki urbanistyczne Miasta Zamość

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Geoportalu; www.geoportal.gov.pl.
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Mapa 17 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne.

3.3 Raport z badania ankietowego
W dniach 01.01.2017-31.03.2017 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród
mieszkańców i osób mających swoje centrum życiowe w Zamościu. Zespół ds. Rewitalizacji
opracował specjalistyczną ankietę w celu poznania ich opinii na temat aktualnych potrzeb
w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów na terenie miasta oraz oczekiwanych działań
mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze. Badanie było realizowane za pomocą
papierowych kwestionariuszy wykorzystywanych w Mobilnym Punkcie Informacyjno–
Konsultacyjnym, gdzie osoby obsługujące wyjaśniały ankietowanym na czym polega istota
rewitalizacji oraz jakie pozytywne zmiany może przynieść mieszkańcom w ich codziennym
życiu.
Mobilność Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych polegała także na tym, że ich pracownicy
docierali na spotkania z różnymi grupami mieszkańców i tam przeprowadzali wywiady i służyli
pomocą w wypełnianiu ankiet.
Ankiety były dostarczane również bezpośrednio do instytucji: urzędy, placówki edukacyjne
i kulturalne, sklepy oraz do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Ankieta była
także

zamieszczona

na

stronie

internetowej:

www.rewitalizacja.zamosc.pl.

rozdystrybuowano 1100 ankiet, a zebrano wypełnionych 679 ankiet.
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Wykres 15 Płeć respondentów

Płeć respondentów
Kobieta

Mężczyzna

40%

60%

Źródło: Badanie ankietowe, N=679

Wykres 16 Wiek respondentów

Wiek respondentów
Poniżej 20

20-24

25-44

11%

45-64

14%

26%

45%

Źródło: Badanie ankietowe, N=679
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Wykres 17 Wykształcenie respondentów

Wykształcenie respondentów
Podstawowe lub Gimnazjalne

Zasadnicze zawodowe
4%

Średnie

10%

55%

31%

Źródło: Badanie ankietowe, N=679
Wykres 18 Status zawodowy respondentów

Status zawodowy respondentów
Uczę się

Pracuję na etacie

Pracuję dorywczo

Jestem przedsiębiorcą

Jestem bezrobotny

Jestem emerytem/rencistą

17%
3%

16%

2%
4%
58%

Źródło: Badanie ankietowe, N=679
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Wykres 19 Czas zamieszkiwania w Zamościu.

Czas zamieszkiwania w Zamościu
Od urodzenia

Powyżej 15 lat

9-15 lat

5-8 lat

Poniżej 5 lat

Nie mieszkam w Zamościu
17%
6%

33%

3%
9%

32%

Źródło: Badanie ankietowe, N=679

Wyniki i analiza ankiet
Wykres 20 Ogólna ocena życia w Zamościu

Ogólna ocena życia w Zamościu
Bardzo dobrze

Dobrze
7%

Średnio

Źle

12%

35%
46%

Źródło: Badanie ankietowe, N=679

Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło ogólnej opinii mieszkańców na temat życia w gminie.
Z odpowiedzi wyłania się optymistyczny obraz – najliczniejsze były odpowiedzi „dobrze”
(46,00%),
a łącznie odpowiedzi bardzo dobrze, dobrze i średnio udzieliło 93,00% ankietowanych. Tylko
7,00% respondentów oceniła źle jakość życia w mieście.
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Analiza ankiet - najważniejsze problemy społeczne w Zamościu.

Wykres 21 Wskazanie najpoważniejszych problemów społecznych w Zamościu.

17,58%

Starzejące się społeczeństwo

18,38%

Emiracja ludzi młodych, rodzin z dziećmi
12,57%

Przestępczość
9,44%

Niski poziom integracji mieszkańców
Niewielka aktywność mieszkańców w życiu
publicznym i kulturalnym

10,89%
11,20%

Ubóstwo

19,95%

Bezrobocie
Źródło: Badanie ankietowe, N=679
Tabela 9 Wskazanie najpoważniejszych problemów społecznych w Zamościu.

Problemy
Bezrobocie
Przestępczość
Emigracja ludzi młodych, rodzin z dziećmi
Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym
Starzenie się społeczeństwa
Niski poziom integracji mieszkańców
Ubóstwo
Łącznie
Źródło: Badanie ankietowe, N=679

W zakresie problemów społecznych Zamościa, za najpoważniejsze uznano:
 wysoki poziom bezrobocia (522 wskazania, 19,95%). Jako obszary o największym
natężeniu występowania problemu wskazywano Osiedla: Stare Miasto, Nowe Miasto,
Planty.
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 emigrację ludzi młodych i rodzin z dziećmi (482 wskazań, 18,38%). Jako obszary
o największym natężeniu występowania problemu wskazywano Osiedle Zamoyskiego.
W znacznej części ankiet respondenci wpisywali „całe miasto” lub Miasto Zamość.
 starzenie się społeczeństwa (460 wskazań, 17,58%). Jako obszary o największym
natężeniu występowania problemu wskazywano Osiedla: Planty,

Orzeszkowej -

Reymonta, Stare Miasto, Powiatowa.
Analiza ankiet – najważniejsze związane ze środowiskiem naturalnym w Zamościu.
Wykres 22 Wskazanie najpoważniejszych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym.

13,30%

Brak lub zły stan terenów zielonych

35,15%

Nie ekologiczne zachowania wśród mieszkańców
13,00%

Zanieczyszczenie gleb w tym dzikie wysypiska śmieci
Zły stan zbiorników i cieków wodnych,
zanieczyszczenie wody

14,66%

23,89%

Zanieczyszczenie powietrza

Źródło: Badanie ankietowe, N=679

Tabela 10 Wskazanie najpoważniejszych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym.

Problemy

liczba %

Zanieczyszczenie powietrza

316

23,89%

Zły stan zbiorników i cieków wodnych, zanieczyszczenie wody 194

14,66%

Zanieczyszczenie gleb w tym dzikie wysypiska śmieci

172

13,00%

Nie ekologiczne zachowania wśród mieszkańców

465

35,15%

Brak lub zły stan terenów zielonych

176

13,30%

Łącznie

1323

100,00%

Łącznie

1323

100,00%

Źródło: Badanie ankietowe, N=679
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W

zakresie

problemów

związanych

ze

środowiskiem

naturalnym

wśród

mieszkańców

(465

Zamościa,

za

najpoważniejsze uznano:


nie

ekologiczne

zachowania

wskazań,

35,15%).

Jako obszary o największym natężeniu występowania problemu wskazywano Osiedla:
Zamoyskiego, Stare Miasto, Orzeszkowej - Reymonta
W znacznej części ankiet respondenci wpisywali „całe miasto” lub Miasto Zamość.


zanieczyszczenie powietrza (316 wskazań, 23,89%)

Analiza ankiet – najważniejsze problemy gospodarcze w Zamościu.
Wykres 23 Wskazanie najpoważniejszych problemów gospodarczych w Zamościu.

Zbyt mała liczba lokali usługowych

14,23%

Brak stałych miejsc pracy dostosowanyych do profilu
zawodowego mieszkańców
Brak wykwalifikowanych pracowników
Słaba kondycja ekonomiczna istniejących
przedsiębiorstw
Mała przesiębiorczość mieszkańców

30,51%

14,62%

21,50%

19,13%

Źródło: Badanie ankietowe, N=679

Tabela 11 Wskazanie najpoważniejszych problemów gospodarczych w Zamościu.

Problemy

liczba %

Mała przedsiębiorczość mieszkańców

242

19,13%

Słaba kondycja ekonomiczna istniejących przedsiębiorstw

272

21,50%

Brak wykwalifikowanych pracowników

185

14,62%

Brak stałych miejsc pracy dostosowanych do profilu zawodowego
386
mieszkańców

30,51%

Zbyt mała liczba lokali usługowych

180

14,23%

Łącznie

1265

100,00%

Źródło: Badanie ankietowe, N=679
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W zakresie problemów gospodarczych Zamościa, za najpoważniejsze uznano:
 brak stałych miejsc pracy dostosowanych do profilu zawodowego mieszkańców ( 386
wskazań, 30,15%). W znacznej części ankiet respondenci nie wskazywali konkretnych
lokalizacji osiedli czy ulic.
 słaba kondycja ekonomiczna istniejących przedsiębiorstw (272 wskazania, 21,50%).
Jako obszary o największym natężeniu występowania problemu wskazywano Osiedla:
Kilińskiego, Planty, Stare Miasto
 mała przedsiębiorczość mieszkańców (242 wskazania, 19,13%). Jako obszary
o największym natężeniu występowania problemu wskazywano Osiedla: Nowe Miasto
i Stare Miasto.
Analiza ankiet – najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne Zamościa.
Wykres 24 Wskazanie najpoważniejszych problemów przestrzenno – funkcjonalnych w Zamościu.

Niedostosowanie miejsc publicznych dla rodziców z
dzieckiem w wózku

17,80%

Niedostosowanie miejsc publicznie dostępnych do
potrzeb osób niepełnosprawnych

17,80%

Brak lub niewystarczający stopień
zagospodarowania miejsc publicznie dostępnych

14,36%

Zły stan, brak lub mała dostępność do obiektów
kulturalnych, miejsc spotkań dla mieszkańców

14,97%

Zły stan, brak lub mała dostępność do infrastruktury
społecznej: placówki edukacyjne-szkoły, placówki…

13,69%

Braki lub zła jakość infrastruktury technicznej:
kolejowej, drogowej, wodnokanalizacyjnej,…

23,40%

Źródło: Badanie ankietowe, N=679

Tabela 12 Wskazanie najpoważniejszych problemów przestrzenno – funkcjonalnych w Zamościu.

Problemy

liczba

%

Braki lub zła jakość infrastruktury technicznej: kolejowej,
drogowej,
wodnokanalizacyjnej,
internetowej,
gazowej,
347
ciepłowniczej

23,40%

Zły stan, brak lub mała dostępność do infrastruktury społecznej:
placówki edukacyjne - szkoły, placówki opiekuńcze - żłobki,
203
domy opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych

13,69%
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Zły stan, brak lub mała dostępność do obiektów kulturalnych,
222
miejsc spotkań dla mieszkańców

14,97%

Brak lub niewystarczający stopień zagospodarowania miejsc
213
publicznie dostępnych

14,36%

Niedostosowanie miejsc publicznie dostępnych do potrzeb osób
264
niepełnosprawnych

17,80%

Niedostosowanie miejsc publicznych dla rodziców z dzieckiem w
234
wózku

15,78%

Łącznie

100,00%

1483

Źródło: Badanie ankietowe, N=679

W zakresie problemów przestrzenno – funkcjonalnych miasta, za najpoważniejsze uznano:
 braki lub złą jakość infrastruktury technicznej: kolejowej, drogowej, wodnokanalizacyjnej,
internetowej,

gazowej,

ciepłowniczej

(347

wskazań,

23,40%).

Jako

obszary

o największym natężeniu występowania problemu wskazywano Osiedla: Powiatowa,
Stare Miasto, Zamoyskiego.
 niedostosowanie miejsc publicznie dostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych
(264 wskazania, 17,80%). Jako obszary

o największym natężeniu występowania

problemu wskazywano Osiedla: Zamoyskiego, Stare Miasto, Partyzantów.
 niedostosowanie miejsc publicznych dla rodziców z dzieckiem w wózku (234 wskazania,
15,78%.) Jako obszary o największym natężeniu występowania problemu wskazywano
Osiedla: Nowe Miasto, Stare Miasto, Zamoyskiego.
Analiza ankiet – najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne Zamościa.
Wykres 25 Wskazanie najpoważniejszych problemów dotyczących budynków i budowli w Zamościu.

Braki w wyposażeniu budynków w rozwiązania
energooszczędne i proekologiczne

35,94%

31,66%

Zły stan komunalnych budynków mieszkalnych

32,40%

Zły stan budynków publicznych

Źródło: Badanie ankietowe, N=67
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Tabela 13 Wskazanie najpoważniejszych problemów dotyczących budynków i budowli w Zamościu.

Problemy

liczba

%

Zły stan budynków publicznych

265

32,40%

Zły stan komunalnych budynków mieszkalnych

259

31,66%

294

35,94%

818

100,00%

Braki
w
wyposażeniu
budynków
energooszczędne i proekologiczne

w

rozwiązania

Łącznie
Źródło: Badanie ankietowe, N=679

W tym obszarze respondenci uznali wszystkie problemy za równie istotne. Zdecydowanie jako
obszar o największym natężeniu występowania problemu wskazywano Stare Miasto.
Analiza ankiet – grupy społeczne, które powinny być głównymi odbiorcami działań
rewitalizacyjnych w Zamościu.
Wykres 26 Wskazanie grup społecznych, które powinny być głównymi odbiorcami działań
rewitalizacyjnych w Zamościu.

13,48%

Seniorzy
9,82%

Osoby zagrożone patologiami

9,88%

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem…

11,56%

Osoby bezrobotne

14,53%

Osoby niepełnosprawne

15,57%

Młodzież
8,66%

Dzieci

16,50%

Rodziny z małymi dziećmi

Źródło: Badanie ankietowe, N=67

Jako głównych odbiorców działań rewitalizacyjnych w Zamościu repondenci wskazali:


rodziny z małymi dziećmi (284 wskazania, 16,50%)



młodzież (268 wskazań,15,57% )



seniorów (250 wskazań, 14,53%)

Jako grupę odbiorców, niewymienionych w ankiecie respondenci wskazali –osoby/ podmioty
chcące prowadzić inwestycje w mieście.
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Analiza ankiet - ocena potrzeby realizacji rewitalizacji w Zamościu.
Wykres 27 Ogólna ocena potrzeby realizacji rewitalizacji w Zamościu.

Ogólna potrzeba rewitalizacji w Zamościu
Zdecydowanie tak

Raczej tak
5% 1%

Raczej nie

Zdecydowanie nie

2%

51%

41%

Źródło: Badanie ankietowe, N=679

Zdecydowana większość osób ankietowanych – 92% dostrzega potrzebę podejmowania
działań rewitalizacyjnych na terenie Zamościa.

Podsumowanie:
W badaniu ankietowym przeprowadzonym w ramach projektu „Zamojska Akademia
Rewitalizacji”, którego jednym z głównych celów jest opracowanie LPR wzięło udział 679
osób, wśród których zdecydowanie przeważali mieszkańcy Zamościa – 83% ankietowanych.
Wyniki ankiety wskazują, że respondenci są zadowoleni z zamieszkania w mieście – wśród
odpowiedzi na pytania o ocenę warunków życia zdecydowanie dominowały oceny pozytywne
– 93% wszystkich ocen.
W

kolejnych

blokach

respondenci

wskazali

najpoważniejsze

problemy

społeczne,

gospodarcze oraz problemy związane ze środowiskiem naturalnym, zagospodarowaniem
przestrzennym i stanem infrastruktury technicznej w Zamościu.
Wśród wymienionych problemów społecznych Miasta Zamość, za najpoważniejsze uznano:
I. Bezrobocie – wskazało 522 osoby, co stanowiło 77% ogółu ankietowanych
II. Emigrację ludzi młodych i rodzin z dziećmi - problem wskazało 481 osób, co stanowiło
71% ogółu ankietowanych
III. Starzenie się społeczeństwa - problem wskazało 460 osób, co stanowiło 68% ogółu
ankietowanych
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Wśród

wymienionych

problemów

związanych

ze

środowiskiem

naturalnym,

za

najpoważniejsze uznano:
I. Nie ekologiczne zachowania wśród mieszkańców - problem wskazało 465 osób, co
Stanowiło 68,5% ogółu ankietowanych.
II. Zanieczyszczenie powietrza - problem wskazało 465 osób, co stanowiło 46,5,5% ogółu
ankietowanych.
Wśród wymienionych problemów gospodarczych, za najpoważniejsze uznano:
I. Brak stałych miejsc pracy dostosowanych do profilu zawodowego mieszkańców problem wskazało 386 osób, co stanowiło 56,8% ogółu ankietowanych.
II. Słabą kondycję ekonomiczną istniejących przedsiębiorstw - problem wskazały 272
osoby, co stanowiło 40,1% ogółu ankietowanych.
III. Małą przedsiębiorczość mieszkańców - problem wskazały 242 osoby, co stanowiło
35,6% ogółu ankietowanych.
Wśród wymienionych problemów przestrzenno – funkcjonalnych

w Zamościu., za

najpoważniejsze uznano:
I. Braki lub zła jakość infrastruktury technicznej: kolejowej, drogowej,
wodnokanalizacyjnej, internetowej, gazowej, ciepłowniczej – problem wskazało 347
osób, co stanowiło 51,1% ogółu ankietowanych.
II. Niedostosowanie miejsc publicznie dostępnych do potrzeb osób
Niepełnosprawnych –problem wskazały 264 osoby, co stanowiło 40,1% ogółu
ankietowanych.
III. Niedostosowanie miejsc publicznych dla rodziców z dzieckiem w wózku - problem
wskazały 234 osoby, co stanowiło 34,5% ogółu ankietowanych.
Wymienione problemy dotyczące budynków i budowli w Zamościu: zły stan budynków
publicznych, zły stan komunalnych budynków mieszkalnych, braki w wyposażeniu budynków
w rozwiązania energooszczędne i proekologiczne, respondenci uznali za równie istotne.
Dodatkowo poproszono ankietowanych o wskazanie tych grup społecznych, które ich zdaniem
powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych w Zamościu. W odpowiedziach
wskazano przede wszystkim na rodziny z dziećmi (41,8% ankietowanych), młodzież (39,5%
ankietowanych)
Z

wyników ankiety

oraz
wyłania

seniorów
się

zdecydowana

(34,2%
potrzeba

ankietowanych).
podejmowania

rewitalizacyjnych na terenie Zamościa – 92% ankietowanych dostrzega
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W ankiecie w blokach dotyczących poszczególnych problemów poproszono respondentów
o określenie lokalizacji, gdzie natężenie problemów jest szczególnie duże.
Na postawie analizy ankiet określono następujące zamojskie osiedla o największej
koncentracji problemów:
STARE MIASTO – 480 osób ankietowanych wskazało problemy we wszystkich obszarach
objętych badaniem w tym:


bezrobocie –

16,25%



ubóstwo –

12,08%



zły stan komunalnych budynków mieszkalnych – 11,25%



przestępczość – 10,86 %

NOWE MIASTO - 417 osób ankietowanych wskazało problemy we wszystkich obszarach
objętych badaniem w tym:


bezrobocie –



przestępczość – 19,19%

19,42%

PLANTY - 299 osób ankietowanych wskazało problemy we wszystkich obszarach objętych
badaniem, w tym:

3.4.



Bezrobocie -



przestępczość – 15,72%



starzenie się społeczeństwa – 14,38%

20,07%

Zasoby i potencjał obszaru rewitalizacji

W obszarze rewitalizacji Zamościa występują następujące jednostki:
Zabezpieczenie materialne – status materialny, źródła utrzymania, pomoc społeczna.
zabezpieczenie społeczne - Środowiskowy Dom Samopomocy
Osoby starsze – formy wsparcia: Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku
oraz organizacje pozarządowe wspierające osoby w wieku poprodukcyjnym, Stowarzyszenie
Zamojskie Centrum Wolontariatu
Edukacja:
Przedszkola
1. Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych, Peowiaków 6a
2. Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Peowiaków 18a
3. Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Peowiaków 76a
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4. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Okopowa 1
Szkoły podstawowe:
- Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. W. Łukasińskiego
Gimnazja:
- Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zamościu, ul.
Peowiaków 30A
Kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym
1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, ul. Akademicka 8

2.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu, ul.
Łukasińskiego1

Szkoły wyższe:
1.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji ul. Akademicka 1

2.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, ul. Pereca 2

Kultura, rekreacja i sport:
Działalność kulturalna.
1.

Muzeum Zamojskie, w jego strukturze Muzeum Fortyfikacji i Broni oraz Galeria rzeźby
prof. Mariana Koniecznego; ul. Ormiańska 30

2.

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska, ul. Stanisława Staszica 27

3.

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego; ul. Partyzantów 2

Działalność kulturalna realizowana jest również przez placówki oświatowe w tym:
1.

Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego, ul. Kościuszki 5

2.

Liceum Plastyczne im. Bernardo Morando, ul. Pereca 17

Organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych: instytucje kultury, organizacje pozarządowe
realizują wiele imprez, które na stałe wpisały się w kalendarzu imprez. Należą do nich m.in.:
1.

Zamojskie Lato Teatralne, w ramach którego prezentowane są spektakle teatralne
z udziałem zawodowych teatrów z kraju i zagranicy;

2.

Festiwale i przeglądy muzyczne m.in; „Eurofolk”, Festiwal „Wszystko Gra” „Jazz na
kresach”, New Cooperation”, „Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych”;

3.

Zamojski Festiwal Kultury - ” arte, cultura, musica, e…” – interdyscyplinarne widowisko
z udziałem polskich i zagranicznych wykonawców;
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4.

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”. Wydarzenie realizowane przy
współudziale TVP Historia;

5.

Widowisko historyczne pn. ”Obrona Twierdzy Zamość a.d. 1648 oraz a.d. 1656”;

6.

Jarmark Hetmański połączony z Festiwalem Produktu Lokalnego;

7.

Interdyscyplinarny Festiwal „Wszystko gra”;

8.

Zamojskie Dni Papieskie;

9.

Przegląd Twórczości Nieetatowych Orkiestr Wojskowych i Innych Orkiestr Dętych;

10.

Plenerowymi galeriami wystawienniczymi w okresie lata są również Rynek Wodny i
Solny, gdzie realizowane są: wystawy, koncerty, warsztaty z różnych dziedzin
twórczości.

Rekreacja i sport.
Kluby sportowe:
1.

AMSPN Hetman

2.

Klub Sportowy „Agros”

3.

Międzyszkolny Klub Sportowy “Padwa”

4.

Autonomiczna Sekcja Boksu “Hetman”

5.

Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy Return

6.

Zamojski Klub Karate Kyokushin

7.

Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

8.

Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

9.

Fundacja Klubu Sportowego Hetman Zamość

Baza sportowa w Zamościu-na terenie rewitalizacji
1.

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Królowej Jadwigi 8

2.

Boiska treningowe

3.

Korty tenisowe - Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return”.

Do najważniejszych zabytków w obszarze należą:
 Układ urbanistyczny miasta w granicach obwodu Bastionowego;
 Arsenał;
 Katedra (dawniej Kolegiata) p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła;
 Ratusz;
 Infułatka;
 Dzwonnica;
 Dom Wikariuszy;
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 Kościół Franciszkanów;
 Kościół Św. Katarzyny;
 Kościół Redemptorystów dawna cerkiew grecka;
 Akademia Zamojska;
 Pałac Zamoyskich;
 Synagoga;
 Dawne Seminarium Duchowe
 Centralka;
 Kamienice mieszczańskie w tym:
-Kamienice Ormiańskie;
-Kamienica Morandowska;
- Kamienica pod św. Kazimierzem;
- Kamienica Linkowska.
 Fortyfikacje w tym:
- Nowa Brama Lubelska; Nowa Brama Lwowska; Stara Brama Lubelska; Stara Brama
Lwowska; Brama Szczebrzeska.;
- Bastiony od I-VII z fragmentami murów kurtyn i poternami
- Nadszaniec Bastionu VII; Nadszaniec Bastionu VI;
- Kojec w Parku Miejskim;
- Rotunda;
- Prochownia;
- Wartownia.

Urzędy: Władze i administracja
1.

Urząd Miasta Zamość

2.

Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej

3.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość

4.

Powiatowy Urząd Pracy

5.

Urząd Pocztowy

6.

Sąd Rejonowy

7.

Sąd Okręgowy
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8.

Straż Miejska

9.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie-delegatura w Zamościu

10.

Lubelski Urząd Wojewódzki – Delegatura w Zamościu

11.

Lubelski NFZ – Delegatura w Zamościu

12.

Urząd Gminy Zamość

13.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie – Działy: Finansowo – księgowy, Świadczeń, Sekcja
ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Spółki:
1.

Zakład Gospodarki Lokalowej

2.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Usługi otocznia biznesu
1. Banki - w mieści funkcjonują oddziały większości banków działających w kraju.
- Powiatowy Bank Spółdzielczy
- FM Bank S.A.
- Bank Millennium S.A.
- Kredyt Bank 2 Oddział w Zamościu
- Idea Bank. Bankowość dla Firm
- Credit Agricole Bank Polska S.A.
- Santander Consumer Bank 1 Oddział w Zamościu
- Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. – agencja bankowa
- Pekao S.A II Oddział w Zamościu
- Alior Bank S.A.
2. Firmy ubezpieczeniowe, czy też pośrednictwa i doradztwa finansowego.
3. Firmy szkoleniowe i doradcze:
- Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji - prowadzenie usług informacyjnych,
doradczych i szkoleń, a także praktyczne umiejętności podmiotów sektora
gospodarczego.
- Lubelska Fundacja Rozwoju oddział w Zamościu; Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej
Fundacji Rozwoju – preferencyjne pożyczki na prowadzenie i założenie działalności
gospodarczej.
- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Rozwoju
Lubelszczyzny.
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Poradnie i ośrodki zdrowia


Poradnia dermatologiczna



Poradnia okulistyczna „Sokoli Wzrok”



Gabinet okulistyczny Alina Kudyk, Monika Karkowska



Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny „Krok za krokiem”

Działalność gospodarcza na obszarze rewitalizacji w Zamościu.
W obszarze rewitalizacji znajduje się ok. 402 działalności gospodarczych na osiedlu Stare
Miasto i ok. 150 działalności gospodarczych na osiedlu Planty.
Sekcje działalności gospodarczej najczęściej występujące na terenie Starego Miasta oraz
osiedla Planty w Zamościu:
Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, w tym rodzaje działalności:
- produkcja pozostałych artykułów spożywczych,
- produkcja napojów,
- pozostała produkcja wyrobów
Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle, w tym rodzaje działalności:
- handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdów samochodowych
Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w tym
rodzaje działalności:
- zakwaterowanie,
- działalność usługowa związana z wyżywieniem
Sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w tym rodzaje działalności:
- finansowana działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązku
ubezpieczeń społecznych;
Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w tym następujące rodzaje
działalności:
- działalność prawna, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym
rodzaje działalności:
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- działalność organizacji turystycznych, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała
działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
Sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i reklamą, w tym rodzaje działalności:
- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
- działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
- działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
Sekcja S – pozostała działalność usługowa, w tym następujące rodzaje działalności:
- naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
- pozostała indywidualna działalność usługowa
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CZĘŚĆ II- Wizja stanu i obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
1.

Wizja

Określona w niniejszym rozdziale wizja rewitalizacji Miasta Zamość stanowi wyraz aspiracji
władz samorządowych, mieszkańców i pozostałych interesariuszy rewitalizacji, obrazujący
docelowy stan obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. Warto podkreślić, że choć
działania projektowane w ramach programu rewitalizacji obejmują swoim działaniem nie tylko
sferę społeczną, ale również infrastrukturalną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną
i środowiskową, z pewnością nie wyeliminują całkowicie problemów zauważonych w czasie
diagnozy, jednak pozwolą znacząco ograniczyć wpływ negatywnych czynników na stan
wskazanego obszaru rewitalizacji.
Zgodnie z wizją interesariuszy rewitalizacji, obszar rewitalizacji stanie się miejscem
bezpiecznym,

pobudzającym

do

inicjatyw

gospodarczych

i

obywatelskich

wykorzystujących posiadane zasoby i potencjał. Miejscem, w którym nowoczesność
i tradycja łączą się w sposób sprzyjający rozwojowi całego Zamościa jako miasta
atrakcyjnego zarówno dla jego mieszkańców jak i odwiedzających go turystów.

2.

Cele, kierunki działań i ich komplementarność

Przeprowadzona diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych pozwoliła zidentyfikować skalę
potrzeb rewitalizacyjnych i określić cele Programu. Jego założenia ułożone zostały w hierarchii
- od celów strategicznych po działania. Wyznaczenie konkretnych założeń jednostkowych
poprzedza określenie wizji stanu obszaru po rewitalizacji, która jest spójna z głównym celem
programu rewitalizacji.
2.1 Cele strategiczne i ich kierunki
W niniejszej części LPR Miasta Zamość zamieszczone zostały cele rewitalizacji
i odpowiadające im kierunki działań rewitalizacyjnych. Cele strategiczne tworzone są dla
każdej ze sfer na podstawie celu głównego programu rewitalizacji. Cele strategiczne
realizowane będą poprzez realizacje projektów rewitalizacyjnych pogrupowanych w działania.
Każde działanie obejmuje określoną grupę projektów. Są one względem siebie w różnym
stopniu komplementarne. Taka struktura Programu zapewnia jego kompleksowość i umożliwia
logiczne wskazanie kierunków działań rewitalizacyjnych.
Głównym celem programu jest:
„Ograniczenie natężania występujących negatywnych zjawisk i procesów oraz poprawa
jakości i standardu życia mieszkańców poprzez optymalne wykorzystanie posiadanego
potencjału i zasobów”.
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Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele strategiczne, wyznaczone dla każdej
ze sfer rewitalizacji:
Sfera

Cel strategiczny

Sfera społeczna

Wyższy standard i lepsza jakoś życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.

Sfera gospodarcza

Wyższy poziom aktywności gospodarczej mieszkańców.

Sfera
przestrzennofunkcjonalna

Ukształtowanie przestrzeni obszaru rewitalizacji zgodnie z
wymaganiami ładu przestrzennego oraz zapewnienie wysokiej
dostępności i jakości infrastruktury.

Sfera techniczna

Lepszy stan techniczny infrastruktury publicznej dzięki zastosowaniu
rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych podnoszących
bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Zwiększona ochrona i poszanowanie środowiska przyrodniczego
oraz optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych na obszarze
rewitalizacji.

Sfera
środowiskowa

Wyznaczone cele, określają rezultaty o najważniejszym znaczeniu w długiej perspektywie
i jednocześnie wyznaczają kierunki działań, co do przedsięwzięć właściwych dla koncepcji
realizacji celu ogólnego rewitalizacji zaś przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji ich
konkretyzację możliwą do podjęcia interwencji w danym obszarze.
Dodatkowym efektem będzie położenie nacisku na jakościowy wymiar procesów rozwojowych
oraz zbudowanie trwałych postaw do zwiększania wykorzystania potencjału miasta. Program
rewitalizacji ma stać się narzędziem nastawionym na wzmocnienie zaangażowania
społecznego mieszkańców w rozwój miasta oraz poprawę standardu życia poprzez działania
aktywizujące różne grupy mieszkańców, rozwój infrastruktury oraz adaptację obszarów
niezagospodarowanych. Program służyć będzie wzmacnianiu lokalnych potencjałów zarówno
gospodarczych

jak

i

społecznych

obszarów

zurbanizowanych ich otaczających.
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Cel główny
Ograniczenie natężania występujących negatywnych zjawisk i procesów oraz poprawa
jakości i standardu życia mieszkańców poprzez optymalne wykorzystanie posiadanego
potencjału i zasobów.

T
Lepszy stan
techniczny
infrastruktury
publicznej dzięki
zastosowaniu
rozwiązań
technicznych i
infrastrukturalnych
podnoszących
bezpieczeństwo
i komfort życia
mieszkańców

Ś
Zwiększona
ochrona i
poszanowanie
środowiska
przyrodniczego
oraz optymalne
wykorzystanie
zasobów
naturalnych na
obszarze
rewitalizacji

Działania i stopień komplementarności w
realizacji celów strategicznych programu

Działanie 1. Inwestycja w dzieci szansą na
przeciwdziałanie starzeniu się
społeczeństwa - rozwój infrastruktury i oferty
edukacyjno-kulturalnej
Działanie 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu
i integracja lokalnej społeczności
Działanie 3. Potencjał turystyczny szansą na
rozwój Miasta
Działanie 4. Wsparcie aktywności społecznej
i gospodarczej mieszkańców

S, P,
T, Ś

S, G,
S, G,
P, T, Ś
S, G,
P,T

Działanie 4

Sfera
środowiskowa

Działanie 3

G
Wyższy
poziom
aktywności
gospodarczej
mieszkańców

Sfera techniczna

Działanie 2

S
Wyższy
standard i
lepsza jakość
życia
mieszkańców
obszaru
rewitalizacji
oraz
ograniczenie
zjawiska
wykluczenia
społecznego

Sfera
przestrzennofunkcjonalna
P
Ukształtowanie
przestrzeni
obszaru
rewitalizacji
zgodnie z
wymaganiami
ładu
przestrzennego
oraz
zapewnienie
wysokiej
dostępności
i jakości
infrastruktury

Działanie 1

Sfera
gospodarcza

Powiązanie z
celami
strategicznymi

Sfera
społeczna

x

średni

niski

Wysoki

średni

x

wysoki

wysoki

niski

wysoki

X

wysoki

wysoki wysoki wysoki

x

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich
komplementarności

w

wymiarze

przestrzennym,

problemowym,

proceduralno-

instytucjonalnym, międzyokresowym oraz w zakresie źródeł finansowania. Kryteria te były
kluczowe przy wyborze projektów rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Zamość. Efekt synergii uzyskany dzięki zapewnieniu komplementarności
realizowanych działań zwiększy efektywność i tempo osiągania oczekiwanych rezultatów
procesu rewitalizacji na przyjętym obszarze.
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2.2

Mechanizmy zapewniania komplementarności poszczególnych działań oraz

przedsięwzięć rewitalizacyjnych
2.2.1

Komplementarność przestrzenna

Komplementarność przestrzenna planowanych przedsięwzięć została zapewniona poprzez
skupienie wybranych do realizacji projektów na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji. Ich
bliskie sąsiedztwo spowoduje, że działania/projekty uzupełniają się wzajemnie i przyczyniają
się do osiągnięcia wspólnego celu; są one realizowane na obszarze i oddziałują na ten
założony obszar rewitalizacji. Projekty wzajemnie się uzupełniają i odpowiadają na problemy
mieszkańców obszaru i w założeniu oddziałują w sposób skoncentrowany i kompleksowy.
Pogrupowanie projektów w działania i przedstawienie ich powiązań w ramach matrycy
komplementarności pozwala jeszcze lepiej dostrzec w jakim stopniu poszczególne działania
uzupełniają się w realizacji tych samych celów strategicznych.
2.2.2

Komplementarność problemowa

Komplementarność problemowa projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w LPR
polegać będzie na ich dopełnieniu tematycznym. Działania rewitalizacyjne przewidziane
w ramach Programu Rewitalizacji zostały zaplanowane w taki sposób, aby projekty
rewitalizacyjne o charakterze infrastrukturalnym, w tym modernizacja obiektów użyteczności
publicznej dla których dominującą sferą interwencji jest sfera przestrzenno-funkcjonalna,
techniczna i środowiskowa, stanowiły trwały fundament dla rozwoju społecznych projektów
rewitalizacyjnych i były z nimi ściśle powiązane.
2.2.3

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Jednym z elementów LPR jest system zarządzania programem wraz z założeniami
monitorowania rezultatów i sposobami wdrażania korekt w realizowanych działaniach.
Przewidziano niezbędne ramy dla efektywnego współdziałania instytucji i podmiotów oraz
wzajemnej koordynacji ich działań. Wypracowane spójne procedury zarządzania programem
rewitalizacji w oparciu o istniejące struktury administracyjne i systemy zarządzania miastem
pozwolą na zachowanie komplementarności proceduralno-instytucjonalnej oraz skuteczne
wdrożenie powiązanych ze sobą przedsięwzięć rewitalizacyjnych. System realizacji
i wdrażania LPR oraz szczegółową strukturę zarządzania jego realizacją przedstawiono
w części III Programu.
2.2.4

Komplementarność międzyokresowa

Komplementarność międzyokresowa projektów ujętych w LPR polegać będzie na kontynuacji
działań zapoczątkowanych w poprzednim okresie programowania i realizacji projektów ujętych

94

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2017-2023
w uprzednio obowiązującym Programie Rewitalizacji Miasta Zamość. Projekty, których nie
udało się zrealizować lub nie zrealizowano ich w dostatecznym stopniu zostały włączone
w całości lub w ramach kolejnego etapu inwestycji w ramy obecnych projektów
rewitalizacyjnych,

zwiększając

tym

samym

ich

szansę

na

skuteczne

uzyskanie

dofinansowania i wdrożenie. Dzięki kontynuacji poprzednich projektów oraz realizacji nowych
zintegrowanych

inicjatyw

skoncentrowanych

na

jednolitym

obszarze

rewitalizacji,

oddziaływanie procesu rewitalizacji w nadchodzącej perspektywie będzie silniejsze, a jego
kontrolowanie i zarządzanie nim powinno stać się prostsze i bardziej efektywne.
2.2.5

Komplementarność źródeł finansowania

LPR przygotowano z zachowaniem komplementarności źródeł finansowania, tak aby projekty
i przedsięwzięcia opierały się na umiejętności łączenia prywatnych i publicznych źródeł
finansowania i uzupełniania wsparcia z różnych środków takich jak EFRR, EFS, FS przy
jednoczesnej eliminacji ryzyka podwójnego finansowania. Projekty zakładane do realizacji
w ramach LPR wykazują także udział środków prywatnych w finansowaniu przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, co będzie miało przełożenie na aktywizację i integrację finansową zasobów
wewnętrznych obszaru na rzecz jego dynamicznego rozwoju.

3. Charakterystyka

planowanych

podstawowych

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych

Projekty podstawowe
Lp.

Tytuł projektu

Wnioskodawca

1.

Zamojska Akademia Kultury

Miasto Zamość

2.

Zamojskie Eksperymentatorium

Miasto Zamość

3.

Remont i modernizacja Rotundy Zamojskiej

Miasto Zamość

Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu - integracja
społeczna mieszkańców miasta i aktywizacja zawodowa,
4.

w szczególności młodzieży w wieku szkolnym

Miasto Zamość

Poprawa funkcjonowania szkoły w zakresie współpracy i
5.

świadczonych usług edukacyjnych na rzecz
mieszkańców osiedla Planty- Zespół Szkół Nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi
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Scalenie przestrzenne i krajobrazowe terenów
6.

fortyfikacji z ekspozycją reliktów i założeń ogrodowych
wokół Kościoła Św. Mikołaja w Zamościu
Remont i modernizacja największego XVII-wiecznego

7.

barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce Zamość

Zakonny w Zamościu
Parafia Rzymskokatolicka
Zwiastowania NMP oo.
Franciszkanów w Zamościu

Remont zabytkowego budynku „Wikarówki” wraz z
8.

Zgromadzenie Redemptorystów Dom

zagospodarowaniem terenu oraz elewacji wejścia do
Kazamat Bastionu II na cele utworzenia „Skarbca
Historii, Sztuki i Nauki” w Zamościu
Reintegracja społeczna i zawodowa

Parafia Katedralna Zmartwychwstania
Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w
Zamościu
Fundacja Rozwoju Gospodarki i

9.

Innowacji im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego

10.

Rozszerzenie oferty edukacyjno-rozrywkowej na

Spółdzielnia Mieszkaniowa im.
Waleriana Łukasińskiego

Osiedlu Planty
Termomodernizacja budynku PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością

11.

Intelektualną Koło w Zamościu
12.
13.
14.

Laboratorium smaku – punkt gastronomiczny Centrum
Integracji Społecznej w Zamościu

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w
Zamościu

Akcja Integracja

NS Konsulting

3 A – atrakcyjnie, artystycznie, aktywnie” - Zamojskie
Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum
Wolontariatu,

Zamojskie Laboratorium Przedsiębiorczości Społecznej

Zamojskie Forum Inicjatyw
Społecznych – Związek

15.

Stowarzyszeń
16.

Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

Centrum Caritas Diecezji ZamojskoLubaczowskiej

17.

Manufaktura „U zamojskiego artysty”

Stowarzyszenie ART AVANT

18.

Teatr Art Avani II piętro

Stowarzyszenie ART AVANTI

19.

20.

21.

Rewaloryzacja obiektu zabytkowego dawnego domu
kahalny w Zamościu
Przebudowa dawnej „Wozowni” na cele turystycznohotelowe
Odbudowa i przebudowa dawnej „Kawiarni Parkowej”
na cele rekreacyjno-integracyjne
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Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów
Przedsiębiorca

stanowiących zespół hotelowy wraz ze zmianą części

22.

funkcji hotelu

Projekty uzupełniające
Tytuł projektu

Lp.

Wnioskodawca

Budowa węzła komunikacji integrującego transport
publiczny: miejski, PKP, BUS, samochody osobowe,
rowery przy ul. Peowiaków /tereny od ronda Rady
Europy do ul. Partyzantów/ w Zamościu

Miasto Zamość

2.

Instalacja kamer monitoringu miejskiego

Miasto Zamość

3.

Remont i modernizacja obiektu przy ul. Sadowej 51A
w Zamościu" - Środowiskowy Dom Samopomocy

Miasto Zamość

4.

Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług
społecznych w mieście Zamość”

Miasto Zamość

5.

Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego
w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji
w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego

Miasto Zamość

1.

Lubelska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

6.

Od szkolenia do zatrudnienia

7.

Dom Florentyna Zamość - Koszary

Przedsiębiorca
Achthoven Polska Sp. z o.o.

Podsumowanie programowanych projektów podstawowych zawarte jest w poniższej tabeli:
Działanie nr 1
Nazwa działania

Inwestycja w dzieci szansą na przeciwdziałanie starzeniu się
społeczeństwa - rozwój infrastruktury i oferty edukacyjno-kulturalnej.
Lokalizacja w

Lokalizacja
projektów
1.1

Nazwa projektu

Obszar

obszarze
rewitalizacji

Rozszerzenie oferty Świetlica
edukacyjnorozrywkowej
Osiedlu Planty

osiedlowa

wraz

z biblioteką w budynku przy
na ul. Peowiaków 68A
– nr działki 1.19-13/68
Plac zabaw w rejonie budynków
ul. Peowiaków 56, 58, 60, 66
– nr działki 1.19-21/7
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Plac zabaw w rejonie budynków
ul. Peowiaków 74, 76
– nr działki 1.19-64
Plac zabaw w rejonie budynków
ul. Peowiaków 80, 80B
– nr działki 1.19-13/72
1.2

Poprawa

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami

funkcjonowania

Integracyjnymi w Zamościu

szkoły w zakresie ul. Peowiaków 30A,
współpracy

22-400 Zamość,

i świadczonych

nr działki 18 w arkuszu 19 mapy

Tak

usług edukacyjnych ewidencyjnej,
rzecz powierzchnia – 3 500m2

na
mieszkańców
osiedla Planty
1.3

ZSP nr 1, ul. Łukasińskiego 8,

Rewitalizacja

Starego Miasta w działka
Zamościu

nr

19.13/85,

- powierzchnia działki -2797,99

integracja

m2,

społeczna

nr.19.13/50.1,

mieszkańców

zabudowy 2433 m2

budynek

inwentarzowy Tak
powierzchnia

miasta i aktywizacja Działka Nr 137; 135;
w Dziedzińce bloków kamienic z nr

zawodowa,
szczególności

działek: 106/2, 107- 110 oraz

młodzieży w wieku 114,115,116/2,117,118,119/2,
szkolnym

1.4

Instalacja

120-122

kamer Osiedle Planty w Zamościu

monitoringu

Tak

miejskiego
Zakres rzeczowy
projektów

Cele działania 1 oparte są o rozwój usług oraz infrastruktury, która
przyczynia się do lepszego rozwoju dzieci i młodzieży. Bezpośrednimi
efektami działania 1 będą zmodernizowane place zabaw, realizowane
zajęcia

dodatkowe,

infrastruktura

rozbudowana

techniczna

infrastruktura

podnosząca

poziom

edukacyjna

czy

bezpieczeństwa

mieszkańców. Długofalowym efektem realizowanych przedsięwzięć
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będzie ograniczenie wypływu młodych ludzi z Zamościa w kierunku
większych aglomeracji ze względu na atrakcyjną ofertę opieki dla małych
dzieci oraz wysoką jakość edukacji dla dzieci starszych.
1.1.

Rozszerzenie oferty edukacyjno-rozrywkowej na Osiedlu
Planty.

Rewaloryzacja i zagospodarowanie terenów Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Łukasińskiego celem nadania nowych funkcji społecznych wraz z
tworzeniem stref bezpieczeństwa. Projekt obejmuje modernizację
budynku świetlicy należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.
Łukasińskiego wraz z wyposażeniem. Działania te mają na celu poprawę
warunków korzystania z placów zabaw oraz zapewniają większy rozwój
fizyczny dzieci i młodzieży. Wprowadzenie monitoringu zapewni
bezpieczeństwo

osób

korzystających

z

różnego

rodzaju

form

aktywności, jak również zapobieganie wszelkiego rodzaju dewastacjom
przestrzeni publicznej.
Przeprowadzenie prac modernizacyjnych umożliwi aktywizację osób
starszych i niepełnosprawnych oraz przyczyni się do integracji
środowiska spółdzielczego ramach prowadzonych zajęć.
Prace modernizacyjne budynku świetlicy powinny uwzględniać:


montaż windy, remont pomieszczeń świetlicy w ramach, którego

należy również wymienić instalacje elektryczne, wykonać instalacje
teleinformatyczne, zakupić typowe urządzenia świetlicowe
Zakres prac obejmie takie przedsięwzięcia jak:


przebudowa placów w tym wymiana urządzeń na nowoczesne

wraz ze zwiększeniem ich ilości, wykonanie nowej ich nawierzchni,
posadzenie wokoło placów niskiej zieleni, remont dojść – chodników
umożliwiających korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym. Montaż
kamer monitoringu.
Realizacja opisanych powyżej zamierzeń to uruchomienie wsparcia
dziennego dla dzieci, młodzieży i seniorów zamieszkałych na osiedlu
spółdzielczym

poprzez

organizację

zajęć

i

programów

socjoterapeutycznych. Zwiększy się ilość (krąg) osób korzystających
z różnego rodzaju spotkań i zajęć. Umożliwi to również zwiększenie
ilości i rodzaju działań.
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1.2.

Poprawa funkcjonowania szkoły w zakresie współpracy
i świadczonych usług edukacyjnych na rzecz mieszkańców
osiedla Planty

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi zlokalizowany jest
w centrum Osiedla Planty. Stan techniczny budynku na zewnątrz, jak
i otoczenia cechują niskie standardy estetyczne i funkcjonalne. Teren
szkoły jest ogrodzony płotem metalowym wykonanym w latach 80-tych,
który od strony płd. i płn. wymaga remontu. Na terenie Szkoły znajduje
się boisko o nawierzchni asfaltowej, które ze względów bezpieczeństwa
przestało pełnić swoją funkcję. Na terenie Szkoły i Osiedla Planty nie ma
boiska do gry w piłkę nożną. Funkcję taką mogłoby pełnić boisko
wielofunkcyjne wybudowane w miejscu starego asfaltowego boiska.
Do szkoły przynależy niewielki plac zabaw, z którego korzystają
uczniowie (w trakcie trwania zajęć) oraz dzieci z osiedla Planty. Plac
wymaga rozbudowy. Na terenie szkoły znajdują się również miejsca
parkingowe

dla

pracowników,

rodziców

uczniów.

Modernizacja

parkingów przy szkole pozwoliłaby korzystać mieszkańcom Osiedla w
czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
Zakres działań projektu obejmuje:


Remont ogrodzenia terenu szkoły od strony płn .i płd.: wykonanie

podmurówek, wymiana słupków, renowacja i malowanie przęseł.


Budowa boiska wielofunkcyjnego – usunięcie asfaltu, położenie

nowej nawierzchni, wyposażenie w urządzenia do gier zespołowych,
postawienie piłko chwytów oraz instalacja oświetlenia.


Rozbudowa placu zabaw, doposażenie w nowe urządzenia

z siłownią

plenerową,

remont

i

zagospodarowanie

ciągów

komunikacyjnych, w tym namalowanie plansz do gier terenowych.


Modernizacja miejsc parkingowych, zwiększenie pojemności

i funkcjonalności

parkingu

– remont

lub

wymiana

nawierzchni,

dobudowanie nowych miejsc, namalowanie linii.
Główne cele przedsięwzięcia:


poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, mieszkających na
Osiedlu, a także będących uczniami naszej szkoły,



podniesienie estetyki otoczenia,



poprawa stanu technicznego otoczenia,
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poprawa warunków korzystania z obiektów przez mieszkańców



wprowadzenie działań wzmacniających przedsięwzięcia
w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

1.3.

Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu - integracja
społeczna mieszkańców miasta i aktywizacja zawodowa, w
szczególności młodzieży w wieku szkolnym

Główne zadania w projekcie to:
1. Modernizacja strychu szkoły z przeznaczeniem na usługi hotelarskie.
2. Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni publicznej i terenów
rekreacyjnych zespołu staromiejskiego w tym otoczenia szkoły.
3. Zwiększenie bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego.
Celem

modernizacji

strychu

jest

adaptacja

powierzchni

nie

wykorzystanego strychu i budowa pomieszczeń użytkowych, które
w czasie ferii i wakacji pełnić będą funkcję schroniska z dostępem dla
osób niepełnosprawnych, a w roku szkolnym będą jako pracownie do
zajęć praktycznych w zawodzie hotelarstwo.
Cel zagospodarowania przestrzeni publicznej i terenów rekreacyjnych
zespołu staromiejskiego w tym otoczenia szkoły:
1. budowa boiska do piłki ręcznej (z wykorzystaniem do mini piłki
nożnej), dookoła boiska planuje się powstanie bieżni dwu, trzy lub
czterotorowej w zależności od powierzchni placu,
2. budowa boiska do gry w piłkę koszykową i siatkową,
3. budowa zewnętrznej siłowni, ławeczek dla kibiców oraz stołów do gry
w szachy,
4. modernizacja i remont ciągu pieszo-jezdnego (ulica Łukasińskiego)
w celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych i
zwiększenia bezpieczeństwa,
5. modernizacja przestrzeni publicznej i terenów rekreacyjnych zespołu
staromiejskiego (przebudowa i modernizacja Placu Melhiora
Stefanidesa, remont bloku VI i VII kamienic Starego Miasta,
utworzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
Celem

budowy

systemu

zabezpieczenia

wizyjnego

przestrzeni

publicznej jest zwiększenie bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego.
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Boiska będą oświetlona czterema lampami LED oraz monitorowane
dwiema kamery, co zapewni bezpieczeństwo. Poprawi się stan
techniczny budynku szkoły i terenów wokół niej, będą realizowane nowe
działania edukacyjne, kulturowe, sportowe, turystyczne, co wpłynie na
pozytywny wizerunek miasta dbającego o aktywizację i integrację
młodzieży i społeczności lokalnej oraz turystów. Zaspokajając potrzeby
środowiska lokalnego i integracji oraz rozwojowi zainteresowań
i propagowaniu kultury, powstaną pomieszczenia pełniące funkcję
centrum multimedialnego, świetlicy.
Modernizacja boiska umożliwi mieszkańcom osiedli łatwy dostęp do
infrastruktury gwarantując aktywny wypoczynek, uczniom uatrakcyjni
zajęcia wychowania fizycznego, a turystom korzystającym ze schroniska
pozwoli na aktywne spędzenie czasu.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (dziedzińców)

wypromuje

deficytowe kierunki kształcenia zawodowego. Młodzież
w ramach prezentacji
warsztaty

i

form
dla

pokazy

kształcenia

zawodowego

społeczności

lokalnej

szkoły

poprowadzi
i

turystów.

Wygospodarowanie i modernizacja parkingów zwiększy dostępność do
budynku szkoły dla korzystających z oferty edukacyjnej i usługowej
w tym osobom z niepełnosprawnościami. Położenie budynku szkoły
bezpośrednio

przy

ciągu

jezdnym

ulicy

Łukasińskiego

oraz

usytuowanym po drugiej stronie ulicy parkingu, wymaga przebudowy
i modernizacji

ulicy

przemieszczającej

w
się

celu

zwiększenia

młodzieży

szkolnej

bezpieczeństwa
oraz

osób

z niepełnosprawnościami.
Budowa systemu zabezpieczenia wizyjnego zwiększy bezpieczeństwo
obszaru rewitalizowanego objętego LPR.

1.4. Instalacja kamer monitoringu miejskiego
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na
osiedlu Planty i ograniczenie aktów wandalizmu. Projekt przewiduje
montaż kamer obrotowych z całodobowym monitoringiem. W pierwszej
kolejności kamery zostaną zainstalowane w okolicach bloków w których
notowane są najczęściej przypadki naruszenia prawa. Rozszerzenie
sieci monitoringu pozwoli na sprawniejsze działanie policji i straży
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miejskiej co w rezultacie ograniczy w obszarze monitorowanym liczbę
odnotowanych aktów naruszenia prawa.
Rozwiązanie to będzie uzupełniało pozostałe działania infrastrukturalne
dzięki temu, że ograniczając poziom wandalizmu, przedłuży żywotność
i użyteczność zmodernizowanych przestrzeni publicznych. Z kolei
ograniczenie

tego

typu

zjawisk

podniesie

poziom

poczucia

bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym.

Nazwa projektu

Numer projektu

Podmioty realizujące

Szacunkowa

projekty

wartość projektu
(w zł)

oferty Spółdzielnia

Rozszerzenie
1.1

edukacyjno-rozrywkowej

Mieszkaniowa

na Osiedlu Planty

im. Waleriana

600 000,00

Łukasińskiego
Poprawa

funkcjonowania

szkoły

w

zakresie

współpracy i świadczonych
1.2

usług

edukacyjnych

na

Miasto Zamość

1 000 000,00

Miasto Zamość

20 000 000,00

Miasto Zamość

500 000,00

rzecz mieszkańców osiedla
Planty
Rewitalizacja
Miasta

w

Starego
Zamościu

społeczna

integracja
mieszkańców
1.3

i aktywizacja

-

miasta
zawodowa,

w szczególności młodzieży
w wieku szkolnym

Instalacja
1.4
Prognozowane
rezultaty projektów
i sposoby pomiaru

kamer

monitoringu miejskiego
L.p.

1.1

Rezultaty projektów

Sposoby
pomiaru

- liczba zorganizowanych zajęć

Sprawozdania

- liczba zmodernizowanych placów zabaw

z pracy świetlicy
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- liczba osób korzystających z obiektów Listy obecności
na zajęciach

publicznych

Protokoły
zdawczoodbiorcze
1.2

- powierzchnia nowych obiektów sportowych na Sprawozdania
terenie szkoły

z pracy szkoły

- liczba godzin publicznego udostępnienia Protokoły
terenu
zdawczoodbiorcze
1.3

- powierzchnia nowych obiektów sportowych na Protokoły
terenie szkoły

zdawczo-

- liczba godzin publicznego udostępnienia odbiorcze
terenu

Sprawozdania

- liczba utworzonych miejsc noclegowych

z pracy szkoły
Faktury
zakup

za
mebli

hotelowych
1.4

Protokoły

- liczba zamontowanych kamer

- liczba zdarzeń o charakterze zabronionym na zdawczomonitorowanym

terenie

zanotowanych

po odbiorcze

uruchomieniu systemu

Wizja lokalna
Sprawozdania
policji/straży
miejskiej

Działanie nr 2
Nazwa działania

Przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja lokalnej społeczności
Lokalizacja

Lokalizacja
projektów
2.1

Nazwa projektu

w obszarze

Obszar

rewitalizacji

Projekt realizowany będzie

Akcja Integracja

na

terenie

obszarów Tak

rewitalizacji Miasta Zamość
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2.2

3

–

A

atrakcyjnie, Stare Miasto

Tak

artystycznie, aktywnie
2.3

Remont i modernizacja ul. Sadowa 51 A
obiektu przy ul. Sadowej 22-400 Zamość
51A

w

Zamościu"

- Środowiskowy

Tak

Dom

Samopomocy
2.4

Dom Florentyna Zamość

Koszary 16, Zamość
Ark. Nr. Działki: 65.1/17.1

Nie

Pow. 0.1511 ha
2.5

Termomodernizacja

ul. Orlicz Dreszera 14, 22-

budynku PSONI

400 Zamość, Nr działki 14, Tak
powierzchnia działki 942 m2

2.6

Budowa

węzła tereny

od

ronda

Rady

Europy do ul. Partyzantów

komunikacji
integrującego

transport w Zamościu

Tak

publiczny: miejski, PKP,
BUS,

samochody

osobowe, rowery przy ul.
Peowiaków

/tereny

od

ronda Rady Europy do ul.
Partyzantów w Zamościu
2.7

Dom

Trzeciego Zamość 22-400

Tysiąclecia im. Kardynała ul. Akademicka 10
Stefana Wyszyńskiego
2.8

Przebudowa

i

Tak

remont ul. Szczebrzeska Il,

obiektów

infrastruktury ul. Śląska 45,
usług
społecznych
22 -400 Zamość
w Mieście Zamość
2.9

Zamojskie Laboratorium Bastion
Przedsiębiorczości

„Eksperymentatorium”

Nie

VII
Tak

Społecznej
Zakres rzeczowy
projektów

Celem działania jest przede wszystkim wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Działanie realizowane będzie poprzez
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projekty pobudzające aktywność społeczno-zawodową mieszkańców,
modernizujące infrastrukturę sprzyjającą przeciwdziałaniu wykluczeniu
oraz projekty podnoszące jakość i komfort usług świadczonych dla
ludności.

2.1. Akcja Integracja
Główne problemy, które pojawiają się na terenach objętych rewitalizacją,
to m.in. bezrobocie, niewydolność wychowawcza rodzin czy też
wyuczona

bezradność.

Diagnoza

obszarów

zdegradowanych

sygnalizuje m. in.: duże wydatki na pomoc społeczną, co może być
dowodem niskiej zaradności lub wyuczonej biernej postawy części
mieszkańców. Jednostki samorządowe nie są w stanie same ograniczyć
występowania

niektórych

zjawisk

ze

względu

na

ograniczenia

przepisami ustawowymi. Niezbędna wydaje się tutaj pomoc organizacji
pozarządowych lub instytucji rynku pracy, posiadających duży potencjał.
Projekt

przyczyni

się

do

zniwelowania

zdiagnozowanych

ww.

problemów, gdyż obejmuje swoim zasięgiem osoby zamieszkujące
miasto Zamość, w tym na obszarach rewitalizacji. Projekt przyczyni się
do aktywnego włączenia osób wykluczonych (w tym dotkniętych
ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym,

a

także

wzrostu

poziomu

zatrudnienia

grup

defaworyzowanych na rynku pracy.
W ramach projektu przeprowadzone będą działania takie jak:


Diagnoza potrzeb oraz Indywidualne Plany (ścieżki) Działania



Indywidualne i kompleksowe poradnictwo psychologiczne



Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy



Indywidualny i kompleksowy coaching kompetencji i umiejętności
społecznych



Indywidualny i kompleksowy jobcoaching



Szkolenia zawodowe



Staże zawodowe

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznozawodowej wśród 48 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem)
lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
zamieszkują na terenie miasta Zamość (w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego) i podjęcie zatrudnienia wśród co najmniej 12 ww. osób, m.in.
106

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2017-2023
poprzez:

diagnozę

potrzeb,

ścieżkę

reintegracji,

indywidualne

i kompleksowe: poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy,
coaching

kompetencji

i

umiejętności

społecznych,

jobcoaching,

szkolenia zawodowe, staże oraz nabycie kwalifikacji zawodowych
potwierdzonych certyfikatem przez co najmniej 16 osób.
Ze względu na fakt, iż na obszarze rewitalizacji zamieszkuje duża liczba
osób dotknięta problemami ubóstwa i wykluczenia społecznego
w sposób naturalny znaczna część projektu będzie skoncentrowana na
obszarze rewitalizacji.
2.2.

3 A – atrakcyjnie, artystycznie, aktywnie

Turystyczny i kulturalny potencjał Zamościa i zabytkowego Zespołu
Staromiejskiego, nie jest w pełni wykorzystany. Zamość, aby
konkurować i funkcjonować na rynku kulturalnym i turystycznym, musi
mieć bogatą ofertę usług, które wymagają powstania lub rozbudowy
m.in. infrastruktury turystycznej i oraz wzbogacenia i urozmaicenia oferty
spędzania czasu przez turystów i mieszkańców. Pomimo wpisu na Listę
UNESCO, Zamość nie jest wystarczająco atrakcyjnym miejscem by
zatrzymać potencjalnego turystę na dłużej niż kilka godzin, nie
wykorzystuje tym samym własnych walorów i nie generuje dodatkowych
wartości dla gospodarki lokalnej. Spowodowane jest to brakiem
skierowanej

do

turystów

atrakcyjnej

oferty

o

zróżnicowanym

charakterze. Wzbogacenie oferty turystycznej wg. wnioskodawcy jest
możliwe

poprzez zdiagnozowanie

i

rozwój

potencjału, głównie

artystycznego, mieszkańców i osób mających centrum życiowe na
Starówce i wykorzystanie działalności artystycznej do ożywienia
turystycznego. Sektor turystyki nie tylko bezpośrednio generuje miejsc
pracy ale pośrednio wpływa na pozostałe sektory gospodarki. Nowo
utworzone miejsca pracy w turystyce generują dodatkowe miejsca pracy
w gastronomii, usługach, transporcie i innych. Animacyjne działania
aktywizujące

mieszkańców Starówki poprzez wzbogacenie oferty

turystycznej przyczynią się do ograniczenia głównych problemów jakimi
są bezrobocie i ubóstwo.
Cel główny Przedsięwzięcia:
Wzrost atrakcyjności turystycznej Starówki poprzez wszechstronne
zwiększenie

aktywności

społecznej,

mieszkańców rewitalizowanego obszaru.
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Animacja aktywności wspólnoty lokalnej oraz działania artystyczne będą
uczyć

postaw

proaktywnych

i

integrować

społeczność

wokół

zrewitalizowanych zasobów i dóbr kultury. Przyczynią się wzmacniania
współodpowiedzialności i poszanowania dobra wspólnego. Działania
zrealizowane

przy

zaangażowaniu

organizacji

pozarządowych,

miejskich instytucji kultury oraz innych podmiotów rozwiną współpracę
międzysektorową.
I. Centrum Animacji Artystycznej
Młodzieżowa Akademia Aktywnych. (Wykorzystanie pomieszczeń
harcerskiego klubu „Wiking” przy ul. Staszica). W ramach Akademii będą
prowadzone warsztaty:


„Savoir vivre dla każdego – starszego i młodego”. Zdobytą

wiedzę uczestnicy będą mieli okazję zweryfikować podczas ćwiczeń
w restauracjach, galeriach, muzeach.
Budowanie poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.


„Stare i nowe gry podwórkowe”. Nabyte umiejętności uczestnicy

będą przekazywać swoim młodszym kolegom podczas wspólnych
zabaw „Aktywne Podwórko” oraz prezentować podczas Kawiarenek
Obywatelskich na odrestaurowanych podwórkach Starego Miasta.


„Dziennikarstwo w małym formacie” oraz nauka obsługi

i umiejętnego korzystania ze sprzętu audio – wizualnego: kamera,
aparat, rzutnik, laptop (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu).
Umiejętności beneficjentów będą wykorzystywane w dokumentowaniu
działań projektu. Efektem będą prezentacje multimedialne o działaniach
projektowych, wypracowanych ofertach turystycznych: miejskie trasy
turystyczne, rajd nocny, scenki teatralne, aktywne podwórka itd.


Kurs:

Młodzi

przewodnicy

tras

miejskich.

Przygotowanie

młodzieży do oprowadzania szkolnych grup po zrewitalizowanych
terenach Starego Miasta.
Młodzieżowy Cykl Dyskusyjny na tematy trudne, (np. seksualność,
dopalacze i używki, agresja i nienawiść, bezpieczeństwo w Internecie,
brak tolerancji itp.).
Akcje

wychowania

w uroczystościach

patriotycznego.

miejskich.

„Święto

Organizacja

Flagi”-

happeningu

Udział
„Biało

–

Czerwoni”, udział w wykładach historycznych w Ratuszu, wykładach
okolicznościowych,

ceremoniale
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„Patriotyzm – przeżytek czy wartość”? Warsztaty: przygotowanie i szycia
flag. Organizacja Nocnego Rajdu Niepodległościowego.
II. Artystyczna Akademia Aktywnych


Diagnozowanie potencjału artystycznego mieszkańców Starego
Miasta



Warsztaty teatralne.



Warsztaty muzyczne.



Warsztaty plastyczne – dekoracje i kostiumy.



Coaching dla osób wyróżniających się zdolnościami
artystycznymi w poszczególnych dziedzinach



Plener malarski „W stronę Zamościa”. Kilkudniowy plener
w zrewitalizowanych przestrzeniach Starego Miasta.



Spektakl teatralny z udziałem mieszkańców jako aktorów,

wykorzystujący architekturę Starego Miasta jako przestrzenie teatralne.
2.3.

Remont i modernizacja obiektu przy ul. Sadowej 51A

w Zamościu - Środowiskowy Dom Samopomocy
Dzięki

modernizacji

obiektu

poprzez

stworzenie

dodatkowej

infrastruktury plenerowej na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, a także dzięki lepszemu wykorzystaniu potencjału już
istniejącej infrastruktury poprzez zmianę jej przeznaczenia osiągnięte
zostaną następujące cele społeczne:


objęcie pomocą większej liczby osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym


poszerzenie oferty terapeutycznej z zakresu działań wspierająco-

aktywizujących


zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie

obiektu


zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa,



poprawa jakości życia,



poprawa bezpieczeństwa,



aktywizacja

społeczna,

zawodowa

oraz

integracja

ze

społecznością lokalną


zwiększenie

szans

na

zatrudnienie

wykluczeniem społecznym lub wykluczonych
Zakres prac:
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wykonanie zewnętrznego zadaszenia jednospadowego od strony

północnej pomiędzy zewnętrznymi klatkami schodowymi, stanowiące
przejście pomiędzy niezależnymi segmentami A i B na długości 16,77m
i szerokości 3,23 m. Zadaszenie będzie pełniło funkcję ochronną
przejścia przed opadami atmosferycznymi i słońcem oraz jako miejsce
do odpoczynku na świeżym powietrzu,


ocieplenie

i

wykonanie

elewacji

budynku

oraz

remont

i docieplenie dachu,


wykonanie ciągów komunikacyjnych, utwardzenie powierzchni

z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na systemowej podbudowie
piaskowej i cementowo-piaskowej wykończonej betonowym obrzeżem
chodnikowym na podsypce piaskowo-cementowej, montaż koszy na
śmieci i ławek


zainstalowanie siłowni plenerowej



utworzenie miejsca do integracji dla podopiecznych z grillem

zewnętrznym, zamontowanie stołów i ławek.


wymiana ogrodzenia obiektu, brama wjazdowa automatyczna

z napędem

adaptacja

i

przebudowa

istniejącego

budynku

magazynowego na potrzeby podstawowej działalności statutowej
poprzez utworzenie pomieszczeń terapeutycznych i magazynowych
oraz skomunikowanie z budynkiem głównym.
2.4.

Dom Florentyna Zamość – Koszary

Lokalizacja Koszary - budynek umieszczony na byłych terenach
jednostki wojskowej w Zamościu. Od roku budynek stoi pusty, ponieważ
szkoła ma niewystarczającą liczbę uczniów. Budynek jest w tej chwili
zaniedbany. Achthoven Polska zakupił budynek i zamierza wybudować
w tej lokalizacji dom opieki dla osób z daleko postępującą demencją. Jest
to odpowiedz na zgłaszane zapotrzebowanie wynikające z procesu
starzenia się społeczeństwa dostrzeganego w szczególności na
obszarze rewitalizacji. Ponadto odpływ ludzi młodych do innych miast
powoduje, że osoby starsze często pozostają samotne, a potrzebują
stałej opieki. Zakłada się, że budynek po remoncie zapewni miejsce dla
24 osób oraz dla małżeństwa pielęgniarzy, które będzie odpowiedzialne
za obsługę organizacyjną domu opieki. Dom opieki spełni oczekiwaną
rolę, oferując osobom z demencją specjalistyczne zakwaterowanie
i obsługę. Osoby te będą mogły spędzić ostatnie lata swojego życia pod
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dobrą opieką w środowisku mieszkalnym wysokiej jakości. Ponadto,
dom opieki tworzy nowe miejsca pracy na około 16 stanowiskach
pełnoetatowych. Celami projektu są:


Rewaloryzacja

pustostanu

budynku

koszar

wojskowych

i adaptacja budynku do spełnienia funkcji o społecznej i ekonomicznej
wartości dodanej dla społeczności Zamościa; odbiór budynku jest
planowany na drugą połowę 2018 r., ponieważ remont będzie trwał około
10-14 miesięcy.


Udostępnienie 24 miejsc zakwaterowania i opieki wysokiej

jakości dla osób z demencją, które ze względu na daleko postępującą
chorobę nie mają zapewnionej opieki w domu.


Utworzenie 25-30 miejsc pracy dla osób o niskich kwalifikacjach

lub braku kwalifikacji zawodowych, w szczególności kobiet bez
możliwości zatrudnienia w innych sektorach.
Osoby o niskich kwalifikacjach stanowią znaczną część osób
zamieszkujących obszar rewitalizacji.
Zakres prac:


Remont budynku koszar wojskowych Koszary 16



Nabór mieszkańców domu opieki Koszary 16



Rekrutacja 25-30 pracowników do domu opieki w budynku
Koszary 16

2.5.

Termomodernizacja budynku PSONI

W budynku Stowarzyszenia obecnie prowadzone są 2 placówki –
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW, w których
przebywają

dzieci

i

młodzież

z niepełnosprawnością

intelektualną

i znacznym ze sprzężeniami i
w stopniu

realizująca
w

obowiązek

stopniu

szkolny

umiarkowanym

z niepełnosprawnością intelektualną

głębokim oraz Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), który

obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne

od 16 roku życia

ze

wskazaniem do terapii zajęciowej. Warsztat umożliwia osobom
niepełnosprawnym

rehabilitację

i

terapię

w

sferze

społecznej,

zawodowej, emocjonalnej, a także fizycznej. W placówkach przebywają
osoby, które mieszkają na Plantach i Starym Mieście w Zamościu oraz
w powiecie zamojskim.
Niedostateczna izolacyjność ścian i stropów ostatniej kondygnacji oraz
ekonomiczne

realia

utrzymania
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obowiązujących przepisów wymuszają konieczność przeprowadzenia
termomodernizacji budynku. Termomodernizacja polegała będzie m.in.
na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowaniu odnawialnych
źródeł energii przez zamontowanie solarów, wymamiane konstrukcji
dachowej i dociepleniu ścian i stropów oraz

wymianie instalacji

grzewczej.
Głównym celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego budynku
PSONI, uzyskanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie
kosztów związanych z ogrzewaniem budynku użyteczności publicznej,
poprzez wykonanie odpowiedniej termoizolacji budynku.
W ramach termomodernizacji przewidziane są następujące działania:


Wymiana pokrycia dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury

spustowe


Wymiana uszkodzonych krokwi połaciowych na starej części

budynku


Odciążenie stropu nad starą częścią budynku poprzez zdjęcie

polepy gliniastej


Docieplenie stropu nad poddaszem nad nowym budynkiem do

parametrów spełniających warunki techniczne


Wykonanie stropu nad stara częścią, ruszt drewnianych

i podłogę z desek


Wzmocnienie zarysowanych nadproży okiennych i ścian



Zabezpieczenie rys przed dalszym rozwarstwieniem poprzez

zastosowanie wzmocnień


Wymiana

stolarki

okiennej

i

drzwiowej

nie

spełniającej

parametrów cieplnych


Wykonanie izolacji ścian piwnic i cokołów



Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie BSO



Zamontowanie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody

i do ogrzewania budynku.
Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budynku zmniejszą się
koszty utrzymania

budynku a dzięki temu zaoszczędzone środki

finansowe pozwolą na prowadzenie nowych działań edukacyjnych
i rehabilitacyjnych.
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2.6 Budowa węzła komunikacji integrującego transport publiczny:
miejski,

PKP,

BUS,

samochody

osobowe,

rowery

przy

ul. Peowiaków /tereny od ronda Rady Europy do ul. Partyzantów/
w Zamościu.


Podstawowym

problemem

Miasta

Zamość

jest

słaba

przepustowość ulic w szczególności w godzinach szczytu. Stale
wzrastająca liczba pojazdów oraz ponoszone w niedostatecznej
wysokości nakłady remontowe, przyczyniają się do coraz szybszego
pogarszania układu komunikacyjnego na terenie miasta. Wiąże się to
również z zanieczyszczeniem powietrza. W związku z tym Miasto
Zamość będzie realizowało systemowy projekt poprawy komunikacji
w obszarze miasta, a jeden z jego istotnych elementów Budowa węzła
komunikacji integrującego transport publiczny jest usytuowany na
terenie rewitalizacji. Stworzenie tego węzła umożliwi mieszkańcom
obszaru rewitalizacji szybsze dostanie się do różnych części miasta,
a jednocześnie
(ograniczona

poprawi
zostanie

standardu
emisja

i

jakoś

życia

zanieczyszczeń

mieszkańców

komunikacyjnych,

ograniczenie hałasu).
2.7

Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

Problemy społeczne jakie występują na terenie obszaru Starego Miasta
jak i całego miasta:


starzejące się społeczeństwo: wiele osób wykluczonych z życia

społecznego wskutek braku dostępu do ogólno miejskich przedsięwzięć
społeczno-kulturalnych


bariery

architektoniczne

ograniczające

osoby

starsze

i niepełnosprawne


zagrożenie

wykluczeniem

społecznym

bezrobotnych

i niezaradnych mieszkańców


zapotrzebowanie na nowoczesne sale wielofunkcyjne dla potrzeb

rozwoju oświatowego, społecznego, kulturalnego i religijnego dla
mieszkańców i odwiedzających miasto
Dostępny obiekt to fundamenty XVII wiecznego klasztoru Reformatów
z bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych obiektów: odnowionego
Kościoła Rektoralnego św. Katarzyny i Akademii Zamojskiej; znajduje
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się w bardzo korzystnym i dostępnym dla ogółu ludności miejscu
u zbiegu

ulic

Akademickiej,

Zamenhofa,

Solnej

i

Placu

Jana

Jaroszewicza na terenie Starego Miasta w pobliżu centrum i parku,
ścisłej

w obszarze

ochrony

konserwatorskiej,

objętym

wpisem

UNESCO. Obszar zdegradowany, szpecący wygląd, źle oddziałujący na
estetykę miasta i stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa. Zgodnie
z Planem

Zagospodarowania

Przestrzennego

należy

odtworzyć

kubaturę budynku (w granicach dawnego klasztoru) jako dopełnienie
założenia przestrzennego miasta oraz zagospodarować teren wokół
wraz z przyłączami mediów (internet, instalacje wodno-kanalizacyjne,
energetyczne, telefoniczne, monitoringu, gazowe, ciepłownicze).
Głównym założeniem planowanego projektu jest odtworzenie obiektu –
dawnego budynku klasztoru o powierzchni użytkowej 2200 m2,
z uwzględnieniem:


architektury Starego Miasta



przeznaczenie

do

użytku

publicznego,

jako

budynek

wielofunkcyjny, bez barier architektonicznych z pełnym dostępem dla
osób niepełnosprawnych


utworzenie

w

Zakładu

obiekcie

Aktywności

Zawodowej

z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych do obsługi Centrum, celem
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu


miejsca rehabilitacji osób niepełnosprawnych (szczególnie

pracowników ZAZ)


sale

konferencyjne

multimedialnymi,

z

z

nowoczesnymi

możliwością

tłumaczeń

urządzeniami
symultanicznych

z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i obcokrajowców oraz
zwiedzających Zamość


kuchnia i stołówka na 100 miejsc z ogólnym dostępem



pokoje noclegowe dla około 50 osób z uwzględnieniem osób

niepełnosprawnych,

wycieczek

szkolnych,

grup

rekolekcyjnych,

stowarzyszeń


Centrum Caritas celem koordynowania działań charytatywno-

społecznych na terenie miasta Zamościa i całej Diecezji Zamojsko-
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Lubaczowskiej we współpracy z MCPR, GOPS, Urzędem Pracy,
Urzędem Miasta Zamość


Centrum Wolontariatu (dziecięco- młodzieżowego i osób

dorosłych) Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej celem rozwoju
wolontariatu i działań społecznych


Gabinety

doradztwa

psychologicznego,

socjologicznego

i społeczno-prawnego dla osób starszych, chorych, bezrobotnych,
niezaradnych, zagrożonych wykluczeniem
Przystosowanie obiektu pozwoli na funkcjonowanie w nim kilku inicjatyw
tworzonych przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, które
bezpośrednio

wpływają

na

ograniczenie

problemów

obszaru

rewitalizacji, będą to między innymi:


Centrum Wolontariatu Caritas – kształcenie i rozwój wolontariatu;



Koordynowanie działań charytatywno-społecznych na terenie
Miasta Zamość i Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej



Zakład Aktywności Zawodowej



Centrum Aktywności Senioralnej



Centrum Szkoły Nowej Ewangelizacji



Warsztaty Spotkań Interdyscyplinarnych i projektów społecznych



Doradztwo psychologiczne, socjologiczne i społeczno-prawne

dla osób starszych, chorych, bezrobotnych, niezaradnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
W związku z tym, że projekt będzie realizowany na obszarze Starego
Miasta w sposób naturalny, głównymi odbiorcami będą w pierwszej
kolejności osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji. Odtworzenie
budynku

pozwoli

na

udostępnienie

przestrzeni

do

aktywizacji

zawodowej, integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także
poprzez ich włączanie do pomocy przy prowadzonej działalności przez
Caritas będzie wpływało na podniesienie ich samoceny i aktywne
włączenie w życie społeczne. W dłużnym horyzoncie wpłynie to na ich
aktywność zawodową (np. dzięki działaniom prowadzonym przez MCPR
w Zamościu).
2.8

Przebudowa

i

remont

społecznych w mieście Zamość
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Projekt zakłada:


Adaptację i remont części budynku mieszczącego się przy ul.

Szczebrzeskiej 11, na potrzeby utworzenia podmiotu zatrudnienia
socjalnego CIS , realizującego kompleksowe programy reintegracji
społeczno-zawodowej w mieście Zamość na rzecz osób wykluczonych
lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Poprawa infrastruktury SPdP w SOS-W poprzez remont,

przebudowę, modernizację i wyposażenie pierwszego piętra budynku
kotłowni SPdP w SOS-W w Zamościu. Wsparcie usamodzielnienia się
ekonomicznego
intelektualną

i

społecznego

w

stopniu

osób

z

niepełnosprawnością

umiarkowanym,

znacznym

lub

z niepełnosprawnościami sprzężonymi - uczniów ww. szkoły.


Przebudowę wraz z rozbudową i przystosowanie części budynku

mieszczącego się przy ul. Wyszyńskiego 2a dla potrzeb DD, w celu
uzyskania standardów określonych przepisami prawa.
Celem projektu jest adaptacja infrastruktury m. Zamość na potrzeby
systematycznego

i

wieloprofilowego

wspierania

osób

i

rodzin

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci
z rodzin

niewydolnych

opiekuńczo-wychowawczo.

W

sposób

szczególny wsparcia wymagają osoby długotrwale korzystające
z systemu pomocy społ. nie posiadające odpowiednich kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego. Tego typu problemy w sposób istotny
kumulują się na wyznaczony obszar rewitalizacji, w związku z tym duża
część potencjalnych odbiorców oferowanego wsparcia będzie się
rekrutowała z obszarów Starego Miasta i Plant.
Nowo powstałe (na bazie byłego dworca PKP) CIS w ciągu roku zapewni
aktywizację zawodową 30 osobom. Budynek byłego dworca ma
wysokość 2 kondygnacji nadziemnych i jest częściowo podpiwniczony
więc zapewnia niezbędną przestrzeń. Realizacja projektu pozwoli na
osiągnięcie standardów lokalowych przez Dom Dziecka oraz zwiększy
dostęp wychowanków do instytucji kultury Miasta Zamość. Nowa
infrastruktura będzie dostosowana do wymogów ustawowych w zakresie
tworzenia placówek o warunkach zbliżonych do środowiska domowego,
dla nie więcej niż 14 wychowanków.
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Fakt realizacji projektu poza obszarem rewitalizacji wynika stąd, iż na
obszarze rewitalizacji miasto nie ma obiektu nadającego się do
umieszczenia tam pełnego zakresu planowanych działań.
2.9

Zamojskie Laboratorium Przedsiębiorczości Społecznej

Celem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności mieszkańców z obszaru
rewitalizowanego

(w

zakresie

zaangażowania

społecznego

i obywatelskiego oraz zawodowego) poprzez stworzenie infrastruktury
wsparcia dla organizacji pozarządowych. Planowane w projekcie
działania to:
1. Punkt informacji i doradztwa dla organizacji pozarządowych i inicjatyw
nieformalnych. Działania informacyjne w zakresie wyszukiwania
środków

na

działalność

statutową

organizacji

pozarządowych.

Prowadzenie systematycznego doradztwa w zakresach wskazywanych
przez organizacje jako deficytowe obszary wiedzy: aspekty prawne,
zarządzanie organizacją, pozyskiwanie funduszy na działalność
statutową.
2. Inkubator Innowacji i Partycypacji Obywatelskiej.
Opracowanie modelu mechanizmów bezpośredniego angażowania
społeczności lokalnej w procesy

decyzyjne: zasady konsultacji

społecznych, budżetu partycypacyjnego, inicjatywy uchwałodawczej,
inicjatywy lokalnej. Podejmowanie działań polegających na budowaniu
kompleksowego systemu wsparciu mieszkańców w celu zwiększenia
aktywności społeczności lokalnej, poprzez:


budzenie lokalnej tożsamości i zorientowanie na cel (debaty,

seminaria, panele dyskusyjne)


wskazanie przestrzeni dla aktywności i partycypacji obywatelskiej

– III Sektor jako przestrzeń do kreowania partycypacji społecznej
i obywatelskiej.


inicjowanie działań zespołowych –budowanie i rozwój formalnych

i nieformalnych struktur wspólnotowych.

3. Inkubator Przedsiębiorczości i Aktywności Społeczno – Zawodowej.
Celem

jest

zminimalizowanie

negatywnych

skutków

społecznych i zmobilizowanie niewykorzystanego
i materialnego

do
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działalność

-

na

rzecz

integracji

- promocja przedsiębiorczości,

i

reintegracji

zawodowej,

w tym przedsiębiorczości młodzieży,

- wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości
4.

Centrum

Animacji

Społecznej

i

Obywatelskiej.

Udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania
ich potrzeb i tworzenia planów działania,
 wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju
umiejętności,
 wypracowanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną,
w tym z instytucjami, które mają wpływ na sytuację związaną
z aktywnością społeczną w danym regionie (samorząd lokalny,
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły),
 docieranie do potencjalnych projektodawców, zachęcanie ich do
podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania partnerstw
wspierających działania na rzecz aktywności społecznej w regionie,
ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych,
 wspieranie procesu budowy partnerstw oraz działanie na rzecz
wzmacniania istniejących
5.

Centrum

Promocji

Inicjatyw

Obywatelskich/Pozarządowych

Działania promocyjno-marketingowe podejmowane przez organizacje
i grupy nieformalne czy wspólnoty są niewystarczające i wymagają
profesjonalizacji. Powołany zespół będzie podejmował następujące
działania:
- utworzenie profesjonalnej bazy organizacji oraz strony internetowej,
- opracowanie Informatora zamojskich podmiotów ekonomii społecznej,
- organizowanie aktywnych, otwartych formy promocji: giełdy, targi
III sektora, konkursy, kampanie
6.Biblioteka NGO. Gromadzenie i udostępnianie publikacji, wydawnictw,
aktów prawnych dotyczących III Sektora.

Numer projektu

Nazwa projektu

Podmioty realizujące
projekty

Szacunkowa
wartość
projektu
(w zł)
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2.1

Akcja Integracja

987 404,55

NS Konsulting
Stowarzyszenie

3
2.2

–

A

atrakcyjnie, Zamojskie

artystycznie, aktywnie

Centrum

1 307 400,00

Wolontariatu,
ul. Kolegiacka 16

Remont

i

modernizacja

obiektu przy ul. Sadowej
2.3

51A

w

Zamościu Miasto Zamość

- Środowiskowy

950 000,00

Dom

Samopomocy
Dom Florentyna Zamość 2.4

Koszary

Przedsiębiorca
Achthoven Polska Sp. 3 617 000,00
z o.o
Polskie Stowarzyszenie
na

Termomodernizacja
2.5

rzecz

osób

z niepełnosprawnością

budynku PSONI

intelektualną,

1 552 003,00

Koło

w Zamościu
Budowa węzła komunikacji
integrującego
publiczny:

transport

miejski,

PKP,

BUS, samochody osobowe,
2.6

rowery przy ul. Peowiaków
/tereny

od

ronda

Miasto Zamość

18 678 085,00

Rady

Europy do ul. Partyzantów/
w Zamościu
Dom Trzeciego Tysiąclecia
im.
2.7

Kardynała

Stefana

Centrum Caritas Diecezji
Zamojsko-

Wyszyńskiego

17 500 000,00

Lubaczowskiej
Przebudowa
2.8

i

remont

obiektów

infrastruktury

usług

społecznych

w Mieście Zamość
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Zamojskie
Zamojskie
2.9

Laboratorium

Przedsiębiorczości

Forum

Inicjatyw Społecznych –
Związek Stowarzyszeń

530 000,00

Osiedlowy Dom Kultury

Społecznej

“Okrąglak” ul. Stefana
Wyszyńskiego 28 A

Prognozowane
rezultaty projektów i
sposoby pomiaru

Rezultaty projektów

L.p.
2.1

Sposoby pomiaru

- liczba godzin szkoleń/warsztatów
-

liczba

osób

objętych

Listy obecności

poszczególnymi Rejestry

formami wsparcia liczba godzin szkoleń

zaświadczeń/
certyfikatów

2.2

-

liczba

zorganizowanych

wydarzeń

społeczno-kulturalnych

poszczególnymi Protokoły
formami wsparcia liczba godzin szkoleń
z realizacji zadań
-

2.3

liczba

osób

Listy obecności

objętych

- powierzchnia wyremontowanych budynków
- powierzchnia odremontowanej przestrzeni

Protokoły
zdawczo-

publicznej
- liczba zewnętrznych publicznych miejsc

odbiorcze

o charakterze integracyjnym
2.4

- powierzchnia wyremontowanych budynków

Protokoły

- powierzchnia odremontowanej przestrzeni

zdawczoodbiorcze

publicznej
- liczba utworzonych miejsc pracy
- liczba potencjalnych miejsc (łóżek) opieki dla

Umowy o pracę
Faktury zakupowe

osób starszych
2.5

- powierzchnia budynku objętego

Protokoły

termomodernizacją

zdawczo-

- liczba wymienionych elementów stolarki

odbiorcze
Audyt

okiennej

energetyczny
budynku
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2.6

2.7

- liczba utworzonych miejsc postoju dla

Protokoły

środków komunikacji publicznej

zdawczo-

- długość wybudowanych dróg dla rowerów

odbiorcze

- powierzchnia wyremontowanych budynków

Protokoły

- liczba nowopowstałych inicjatyw

zdawczo-

o charakterze społecznym

odbiorcze

- liczba godzin szkoleń/warsztatów/konsultacji

Listy obecności

- liczba osób objętych poszczególnymi
formami wsparcia
2.8

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb

Protokoły

działalności społecznej

zdawczoodbiorcze

2.9

- liczba nowopowstałych organizacji

Listy obecności

pozarządowych

Rejestry

- liczba inicjatyw społecznych na obszarze

wolontariuszy

rewitalizowanym

Raporty
z działalności

- liczba wolontariuszy zaangażowanych
w działania

społeczne

na

obszarze

rewitalizowanym

organizacji
pozarządowych

Działanie nr 3
Nazwa działania

Potencjał turystyczny szansą na rozwój Miasta

Lokalizacja
projektów

Lokalizacja
Nazwa projektu

Obszar

w obszarze
rewitalizacji

3.1

Remont i modernizacja Rotunda

zlokalizowana

w odległości ok. 500 m na Nie

Rotundy Zamojskiej

płd. od Starego Miasta
3.2

Zamojskie

Część obiektu Bastionu VII

Eksperymentatorium

w
zlokalizowanego
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ul. W.

Łukasińskiego

2

w Zamościu, która zajmie
cześć

powierzchni

Bastionu VII tj. ok. 1305 m2
3.3

Zamojska

Akademia Budynek dawnej Akademii

Kultury

Zamojskiej

zlokalizowany

jest na obszarze Starego Tak
Miasta w Zamościu, ul.
Akademicka
3.4

Przebudowa

dawnej ul. Szczebrzeska 2,

„Wozowni”

na

cele działka numer ew. 2/1
22-400 Zamość

turystyczno-hotelowe
3.5

Tak

Remont i modernizacja ul. Stanisława Staszica 1
największego
wiecznego

XVII- 22-400 Zamość

barokowego

kościoła

Tak

oo.

Franciszkanów w Polsce Zamość
3.6

przestrzenne Ul. Tadeusza Kościuszki 1

Scalenie

i krajobrazowe

terenów 22-400 Zamość , działki o

fortyfikacji z ekspozycją nr ew. 63/2; 64, 136/1
reliktów

i

założeń

ogrodowych
Kościoła

Tak

wokół

Św.

Mikołaja

w Zamościu
3.7

zabytkowego „Wikarówka”

Remont
budynku

przy

ul.

„Wikarówki” Kolegiacka 3, działka nr 10 Tak
z 22-400 Zamość,

wraz

Zejście

zagospodarowaniem
terenu

oraz

wejścia

do

Bastionu

II

utworzenia

elewacji Bastionu

do
II

Kazamat
przy

ul.

Kazamat Kolegiackiej 1A, działka nr
na

cele 8/3 22-400 Zamość

„Skarbca

Historii, Sztuki i Nauki”
w Zamościu
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3.8

Zwiększenie dostępności Zalew
zalewu

miejskiego

Miejski

(Zespół

w Staromiejski)

Zamościu jako miejsca
aktywnej

Nie

rekreacji

w sąsiedztwie
zespołu

zamojskiego
staromiejskiego
3.9

wraz ul. Hugona Kołłątaja 2/4/6
22-400 Zamość
z termomodernizacją
Przebudowa
obiektów

Tak

stanowiących

zespół hotelowy
3.10.

Odbudowa i przebudowa Park Miejski w Zamościu
Działka Numer ew. 54/1
dawnej
„Kawiarni
Parkowej”

na

Tak

cele

rekreacyjno-integracyjne
Zakres
projektów

rzeczowy Cele projektów to przede wszystkim poprawa stanu infrastruktury i stanu
technicznego

w

budynkach

kulturowych

oraz

W projektach

obejmujących

rozwój

o

istotnych

walorach

działalności
remonty

i

turystyczno-

edukacyjno-kulturalnej.
modernizację

działania

uwzględniają także prowadzenie działań w sposób umożliwiający
poszanowanie środowiska naturalnego oraz poprawę wykorzystania
zasobów naturalnych. Zwiększony ruch turystyczny pozwoli na
rozwijanie działalności gospodarczej, co będzie zwiększało szanse na
znalezieni pracy dla mieszkańców z obszaru rewitalizacji (m.in. dzięki
projektom realizowanym przez MCPR w Zamościu oraz NS Konsulting,
skierowanym na aktywizacje zawodową).
3.1 Remont i modernizacja Rotundy Zamojskiej
Celem

projektu

jest

zwiększenie

poziomu

rozwoju

społeczno-

gospodarczego miasta w oparciu o potencjał dziedzictwa kulturowego.
Rotunda stanowi element fortyfikacji miasta, wpisana do rejestru
zabytków woj. lubelskiego pod numerem A/48 z dn. 31 października
1966 r. Obecny stan Rotundy nie pozwala na prowadzenie w niej
inicjatyw o charakterze społeczno-kulturowym.
Poprawa stanu Rotundy i jej otoczenia co w rezultacie doprowadzi do
wzrostu jej atrakcyjności turystycznej i kulturalnej, co przyczyni się do
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wzrostu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w oparciu
o wewnętrzny potencjał dziedzictwa historyczno-kulturalnego
W wyremontowanym obiekcie zrealizowane zostaną 4 nowe oferty
programowe w zakresie kultury, dziedzictwa kulturowego i historycznego
oraz edukacji związanej z historią i dziedzictwem.
Przyciągnięcie turystów do tej części Miasta Zamość spowoduje
Ze względu na istotną rolę jaką Rotunda Zamojska wpływa na
budowanie tożsamości miasta, na jej terenie będą się odbywały
wydarzenia dla mieszkańców obszaru rewitalizacji,

co wpłynie

pozytywnie na integrację społeczności lokalnej. Zainteresowanie
turystów tym obszarem, pozwoli na zachowanie istniejących miejsc
pracy. Biorą pod uwagę fakt, iż teren Starego Miasta zamieszkują osoby
starsze, dzięki projektowi będą mogli oni zwiększać swoją aktywność
poprzez przekazywanie wiedzy historycznej młodzieży i turystom
przebywającym zwiedzać obiekt.
Teren

obiektu

krzewiących

będzie

postawy

wykorzystywany
patriotyczne

do

m.in.

w

organizacji

działań

ramach

projektu

3 A atrakcyjnie, artystycznie, aktywnie.

3.2 Zamojskie Eksperymentatorium
Bastion VII usytuowany jest w obrębie wschodniego obrzeża starówki
w bezpośrednim
Twierdzy

sąsiedztwie

Zamość.

Bastion

urządzeń
jest

obronnych

XIX-wiecznej

dwukondygnacyjną

budowlą

wybudowaną w latach 1925-1930 o charakterze militarnym. Wnętrze
obiektu na obu kondygnacjach podzielone jest korytarzem z dwoma
rzędami pomieszczeń. Obecnie w części nadszańca Bastionu VII jest
ok. 20 sklepów i ekspozycja muzealna.
Głównym problemem projektu jest niewykorzystanie istniejących
zasobów społeczno-gospodarczych i kulturowych miasta. Adaptacja
Bastionu VII wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania istniejących
MŚP i stworzy podłoże dla przyciągnięcia nowych inwestycji.
Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej
o nowe produkty związane z popularyzacją nauki i inteligentnych
specjalizacji istotnej obecnie biogospodarki.
Projekt zakłada budowę nowoczesnej przestrzeni naukowej, miejsca
spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych, które będzie inspirowało do
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odkrywania

i

zrozumienia

eksperymentowanie.

świata

Energetyczne

poprzez

samodzielne

Laboratorium

Naukowe

to

interaktywna ekspozycja, w której można rozwijać umiejętności
komunikowania się, innowacyjnego myślenia i współpracy.
Na wystawie znajdą się 23 interaktywne stanowiska do samodzielnego
eksperymentowania, tematycznie związane z biogospodarką, wraz
z komunikatami ekspozycyjnymi. Stanowiska będą rozmieszczone
w trzech

strefach,

w

jednolicie

zaaranżowanej

przestrzeni

wystawienniczej.
Na Wystawie znajdzie się minimum 20 ekranów z aplikacjami
multimedialnymi. W budynku znajdą się: recepcja, szatnia, magazynek.
Sala ekspozycyjna będzie przystosowana do użytkowania przez osoby
niepełnosprawne.
Projekt przyciągnie turystów, którzy aktualnie koncentrują swoja
aktywność w obszarze Starego Miasta, pozwoli na aktywizacje
gospodarczą Osiedla Planty, a więc zwiększy możliwości znalezienia
pracy przez jego mieszkańców (obsługa Eksperymentatorium, usługi
pamiątkarskie i gastronomiczne. Ponadto obiekt Eksperymentatorium
będzie

oferował

realizowanych

pomieszczenia

przez

Zamojskie

dla
Forum

działań
Inicjatyw

aktywizujących
Społecznych

w projekcie Zamojskie Laboratorium Przedsiębiorczości Społecznej).
3.3 Zamojska Akademia Kultury
Budynek w formie zamkniętego czworoboku z otwartym dziedzińcem
wewnętrznym. Dwukondygnacyjny, przykryty spłaszczonym dachem
dwuspadowym. Dach pokryty blachą stalową ocynkowaną, mocno
skorodowaną i wielokrotnie malowaną. Więźba dachowa miejscami
przegniła i spróchniała. Kondygnacje oddzielone od siebie wąskim
pasem gzymsu. Elewacje budynku otynkowane. Tynk spękany na całej
powierzchni, miejscami odspojony. Stolarka okienna drewniana.
W dolnej kondygnacji posadzka z płyt lastrykowych. Klatka schodowa
drewniana, stopnie schodowe wytarte na krawędziach. W górnej
kondygnacji podłogi drewniane, mocno wytarte, przykryte wykładziną
PCV. Obecnie w obiekcie część pomieszczeń zajmuje liceum
ogólnokształcące. Pozostałe pomieszczenia wynajmowane są rotacyjne
przez inne jednostki.
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Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału obiektu Bastionu
VII w Zamościu dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
Zachowanie

dziedzictwa

naturalnego

i

zrównoważone

jego

wykorzystanie wywiera istotny wpływ, m.in. na zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej regionu, determinuje rozwój turystyki, tworzy rynek pracy
i inwestuje w kapitał ludzki.
W zakres przedmiotowy projektu wchodzi:
1) Remont obiektu dawnej Akademii Zamojskiej z odtworzeniem
pierwotnego gabarytu obiektu i pracami konserwatorskimi (roboty
remontowe, renowacyjne, instalacyjne, wykończeniowe)
2)

Zakup

wyposażenia

aranżacyjnego

oraz

multimedialnego

pomieszczeń Zamojskiej Akademii Kultury
3) Wyposażenie ekspozycji muzealnej Dzieje Akademii Zamojskiej
i drukarni akademickiej w zabytki ruchome (muzealia)
4) Wyposażenie ekspozycji muzealnej Dzieje Akademii Zamojskiej
i drukarni akademickiej w pozostałe eksponaty nie będące zabytkami.
5) Wyposażenie Zamojskiego Centrum Ilustracji w zbiory ilustracji.
6) Digitalizacja eksponatów z wystawy Dzieje Akademii Zamojskiej
i drukarni akademickiej oraz ilustracji z Zamojskiego Centrum Ilustracji.
7) Nadzór inwestorski nad realizacją prac w ramach projektu
8) Nadzór autorski nad realizacją prac w ramach projektu
9) Promocja i informacja projektu
10) Opracowanie scenariusza wystawy i scenariuszy prezentacji
filmowych i multimedialnych
W zakres projektu wchodzą wyłącznie pomieszczenia i powierzchnie
przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną tj.:
- trzy pomieszczenia na parterze adaptowane na ekspozycję muzealną,
- piętro (poddasze) –w całości adaptowane na cele kulturalnoedukacyjne
- części wspólne obiektu takie jak: szyb windowy, klatka schodowa,
kanały techniczne
Realizacja projektu pozwoli na:


zwiększenie atrakcyjności turystycznej,



skupienie funkcji naukowych, jak i upowszechnianie wiedzy

z zakresu

inteligentnych

specjalizacji

oraz

wprowadzania innowacji, także w rolnictwie,
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pomoc osobom zamierzającym założyć działalność gospodarczą

oraz początkującym przedsiębiorcom,


wzmacnianie poczucia wspólnoty regionalnej, osadzenia jej

w tradycji

i historii

oraz

podejmowanie

nowych

inicjatyw

kulturotwórczych i edukacyjnych dla celów rozwojowych.
Realizacja projektu wynika z konieczności ochrony i zachowania dla
przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego. Edukacja kulturalna ma
kluczowe znaczenie w kształtowaniu kompetencji kulturowych oraz
wzmacnianiu więzi społecznych opartych na kulturze i wartościach w niej
będzie zachęcenie do aktywnego

zawartych. Celem projektu

i twórczego uczestnictwa w kulturze społeczności Miasta Zamość, w tym
z obszaru rewitalizacji. Projekt będzie tworzył warunki sprzyjające
aktywności obywateli i budowania tożsamości. Projekt będzie wzmacniał
kapitał społeczny obejmujący poczucie pozytywnej identyfikacji z własną
społecznością.
3.4 Przebudowa dawnej „Wozowni” na cele turystyczno-hotelowe
Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej „Wozowni” z adaptacją na
cele turystyczno-hotelowe zwiększy powierzchnię użytkową budynku do
2686 m2. Na parterze budynku powstanie sala konferencyjna
o powierzchni 229 m2 / z możliwością podziału na dwie mniejsze
o powierzchni 135 m2 i 94 m2/, sala konsumpcyjna o powierzchni 155 m2
plus kuchnia z zapleczem o powierzchni 200 m2. Na parterze i piętrze
powstaną pokoje 1,2 i 3 osobowe umożliwiające nocleg 81 osobom.
Zakończenie przebudowy „Wozowni” umożliwi zwiększenie miejsc
hotelowych w centrum miasta o 81. Jest to szczególnie istotne w sezonie
turystycznym i przy organizacji większych imprez.
Zakładane jest zatrudnienie minimum 10 osób do sprawnego
prowadzenia

działalności

turystyczno-hotelarskiej

w

planowanej

inwestycji, co zwiększy szansę zatrudnienia dla osób z obszaru
rewitalizacji

(przy

wsparciu

MCPR,

organizacji

pozarządowych

oferujących działania na aktywizację zawodową).
3.5

Remont

i

modernizacja

największego

XVII-wiecznego

barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość
W

ramach

zakresu

rzeczowego,

oprócz

prac

budowlano-

konserwatorskich, przewidziano dostosowanie i wyposażenie podziemi
obiektu na cele aranżacji muzealnej i działalności kulturalnej. Obecnie
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podziemia kościoła są niewykorzystywane. Zaplanowane w projekcie
muzeum będzie jednostką nowoczesną, prezentującą oryginalne zabytki
w połączeniu z multimediami. Obiekt zyska oprawę w postaci programu
ideowego i aranżacji muzealnej zabytkowych podziemi. Przewidziano
ścieżkę dydaktyczną i ekspozycyjną przybliżającą, za pomocą
nowoczesnych środków interakcyjnych, fascynującą obyczajowość
pochówkową

doby

nowożytnej,

szczególnie

z

okresu

baroku,

nawiązującą do ośrodków europejskich jak: Santa Croce we Florencji,
Dei Frari w Wenecji czy San Antonio w Padwie. Prezentowane
zagadnienia związane z tematyką funeralną - motywy wanitatywne
„Tańca śmierci” w zestawieniu z pompatycznym ceremoniałem
pogrzebowym, są unikatowe w ekspozycji muzealnej i stanowią atrakcję
ponadregionalną. Ekspozycja muzealna zabytkowych podziemi kościoła
„Memento homo mori” to:
- przedsięwzięcie wyjątkowe – jedyna ekspozycja muzealna w mieście
i w województwie
- nowatorskie rozwiązanie – połączenie tradycji z nowoczesną
multimedialną infrastrukturą wystawienniczą w murach zabytkowego
budynku sakralnego. Tak zrewitalizowany i wyposażony obiekt ma
szansę stać się znaczącą atrakcją nie tylko w regionie, ale także w skali
kraju i poza granicami, ze względu na charakter i strukturę zakonu
Franciszkanów, który swoim zasięgiem administracyjnym wykracza
znacznie poza teren regionu i diecezji. Realizowane działania kulturalne
we współpracy z klasztorami Franciszkanów w kraju i za granicą
(misjonarze franciszkańscy, klasztor Ojców Franciszkanów we Lwowie
na Ukrainie, będą zmierzały do utworzenia w zrewitalizowanym obiekcie
centrum dialogu międzykulturowego o zasięgu ponadregionalnym
Charakter tego miejsca wpłynie na przyciągniecie turystów, co przełoży
się na wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju usługi w obszarze
Starego Miasta. Stworzy to nowe możliwości dla jego mieszkańców na
poszukiwanie

pracy.

Ponadto

mieszkańcy

będą

korzystać

ze

zwiększonej oferty kulturalnej co wpłynie na ich aktywizację społeczną.
Budynek będzie uwzględniał rozwiązania dla osób niepełnosprawnych.
3.6 Scalenie przestrzenne i krajobrazowe terenów fortyfikacji
z ekspozycją reliktów i założeń ogrodowych wokół Kościoła
Św. Mikołaja w Zamościu
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Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie
efektywnego gospodarowania zasobami
Projekt

dotyczy

zagospodarowania

terenu

wokół

kościoła

Redemptorystów Św. Mikołaja w Zamościu i ma na celu m.in.
uwzględnienie w części nowych granic działki, które wynikają
z przyjętych projektów budowlanych dla całości terenów pofortecznych
w ramach projektu Zamość miasto UNISCO, Pomnik Historii RP
produktem turystycznym polskiej gospodarki. Projekt współtworzy
kompleksowe rozwiązanie obszarowe - projekt poprawia spójność
dawnego układu Starego Miasta. Obiekt bezpośrednio sąsiaduje
z zabytkami fortecznymi miasta. Stanowi więc ważny element większej
kompozycji architektonicznej unikalnego "Idealnego Miasta Zamościa",
wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO. Wszystkie zrealizowane
w obszarze Starego Miasta Zamość projekty - są komplementarne do
wnioskowanego

zadania.

W

m.p.z.p.

miasta

wpisano

nakaz

uregulowania granic w celu zapewnienia nieskrępowanego dojścia do
obiektów

d.

Twierdzy

Renesansowej.

Otworzenie

turystom

nieskrępowanego dostępu do fortyfikacji w sposób zasadniczy poprawi
spójność dawnego układu Starego Miasta i stworzy kompleksowe
rozwiązanie.
Realizacja zakresu nastąpi poprzez rozbiórkę istniejącego ogrodzenia
(z 3 stron) i budową nowego odsuniętego od podwalin fortyfikacji
i realizacją ścieżki spacerowej. W komponowanie w ogrodzie placów
i ciągów

pieszych

umożliwiające

zwiedzanie,

prawidłowe

odprowadzenie wód opadowych oraz zamontowanie małej architektury.
Nastąpi zmiana powierzchni działki. W zakresie prac jest remont
iluminacji i wpustów deszczowych, budowa oświetlenia parkowego.
Uwzględnienie w płaszczyźnie terenu elementów historycznych domu
klasztoru Bazylianów, studni oraz domu Trawersu. Urządzenie zieleni
niskiej umożliwi wyeksponowanie obiektów.
Ten projekt spowoduje otwarcie traktu komunikacyjnego, ponieważ
obecny układ stanowi istotną barierę komunikacyjną

zarówno dla

turystów jak i mieszkańców.
3.7

Remont

zabytkowego

budynku

„Wikarówki”

wraz

z zagospodarowaniem terenu oraz elewacji wejścia do Kazamat

129

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2017-2023
Bastionu II na cele utworzenia „Skarbca Historii, Sztuki i Nauki”
w Zamościu
Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski wraz z przebudową
i zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Wikarówki"
położonego w obrębie Starego Miasta w Zamościu. Projekt obejmuje
dostosowanie budynku na potrzeby przeniesienia do niego Muzeum
Katedralnego,

wraz

z

przebudową

dachu

przywracającą

jego

historyczną formę. W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje się
wykonanie nowych przyłączy, przebudowę ciągów pieszych przy
wejściach do budynku z ich dostosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych, na zieleńcu przewiduje się wykonanie utwardzenia
terenu po obrysie murów nieistniejącego budynku w sąsiedztwie
"Wikarówki" oraz opasek odwadniających. Projekt obejmuje też remont
z zagospodarowaniem elewacji zejścia do Kazamat Bastionu II (zabytek
A/48). Przewiduje się też przebudowę istniejącego ogrodzenia oraz
montaż stojaków na rowery. Teren inwestycji i budynek podlegają ścisłej
ochronie konserwatorskiej - strefa ochrony konserwatorskiej w MPZP m.
Zamość. Wikarówka wpisana jest do rej. zabytków: poz. rej A/305.
Projekt ma na celu odtworzenie historycznej bryły budynku, umożliwienie
jego monitoringu oraz zabezpieczenie na wypadek możliwych zagrożeń.
W części parteru i I piętra zachowana zostaje zasadnicza jego bryła.
Zmiany dot. odtworzenia wysokiego dachu mansardowego z lukarnami
i wolimi oczkami krytego dachówką ceramiczną. Projekt przewiduje też
zakup i modernizację wyposażenia do prowadzenia działalności
kulturalnej w Wikarówce, prace budowlane i modernizację infrastruktury
technicznej i sanitarnej w celu przystosowania obiektów do potrzeb os.
niepełnosprawnych

oraz

poprawy

dostępności

instytucji

oraz

poszerzenia jej zasięgu promocji. Uzupełnieniem zadań realizowanych
w projekcie jest konserwacja i ochrona zabytków ruchomych (zgodnie
z załączonym programem prac konserwatorskich), stanowiących zbiory
prezentowane w muzeum katedralnym, które stanowić będą rdzeń
kolekcji udostępnionej w ramach działalności "Skarbca Historii, Sztuki
i Nauki" w Zamościu.
Charakter tego miejsca

oraz zwiększona oferta kultury wpłynie na

przyciągniecie turystów co przełoży się na wzrost zapotrzebowania na
różnego rodzaju usługi w obszarze Starego Miasta. Stworzy to nowe
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możliwości dla jego mieszkańców na poszukiwanie pracy w tym
bezpośrednio do obsługi obiektu.
3.8 Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako
miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu
staromiejskiego
przebudowa zbiornika wodnego, jak również budowa infrastruktury
zlokalizowanej wokół zalewu w Zamościu przyczynią się do ochrony
środowiska naturalnego oraz bioróżnorodności poprzez kształtowanie
mikroklimatu korzystnego dla ludzi, rewaloryzację doliny Łabuńki,
ochronę funkcji ekologicznych terenów aktywnych biologicznie, czy
także ochronę harmonijnego krajobrazu urbanistycznego i naturalnego,
usytuowanego

w

bezpośrednim

sąsiedztwie

Starego

Miasta

w Zamościu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Umożliwi także wdrożenie działań i postulatów ochronnych dotyczących
wybranych rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt występujących na
omawianym obszarze.
W ramach projektu planuje się wykonanie następującego zakresu
rzeczowego:


przebudowa zbiornika wodnego



likwidacji grobli działowej zalewu, celem utworzenia zbiornika

jednokomorowego,


przebudowa doprowadzalnika oraz remont odprowadzalnika,



modernizacja i wyposażenie infrastruktury wokół zalewu: budowa

pomostów

obserwacyjnych,

budowa

sztucznej

wyspy,

budowa

elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,
montaż infokiosków, montaż tablic informacyjno-edukacyjnych oraz
informacyjnych)


budowa parkingów przy zalewie miejskim – 2 szt. (4733 m2 oraz

874 m2)


budowa ciągu pieszo – rowerowego – ok. 3000 m,



budowa systemu monitoringu terenu oraz wi-fi,



montaż licznika rejestrującego ruch na terenie zbiornika,



budowa oświetlenia,



montaż paneli fotowoltaicznych,
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rekultywacja nieużytków i siedlisk zdegradowanych pod kątem

tworzenia remiz z bogatym składem gatunkowym drzew i krzewów,
pełniących również funkcję arboretum
W związku z stwierdzonym na obszarze rewitalizacji problemu starzenia
się społeczeństwa, a także zbyt małą powierzchnią miejsc do rekreacji
i integracji

w

Starego

obszarze

Miasta

istnieje

konieczność

udostępnienia tego typu terenów dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Tereny takie położone są wokół zalewu, który jest usytułowany w bliskiej
odległości Starego Miasta. Wraz z Rotundą Zamojską obiekty te będą
tworzyć

wypoczynkowy

i

integrujący

mieszkańców

z

obszaru

rewitalizacji.
3.9.

3.9. Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów stanowiących
zespół hotelowy
Hotel Mercure Zamość Stare Miasto położony jest w sercu Starego
Miasta w zespole odrestaurowanych kamienic obok Ratusza. Historia
kompleksu zabytkowych kamienic, gdzie znajduje się Hotel Mercure
Zamość Stare Miasto sięga niemal XVI wieku.
Obiekty stanowiące zespół hotelowy są w nieodpowiednim stanie
technicznym.
Obecnie występują liczne wykwity na ścianach i sufitach wewnątrz
obiektów związane z zaciekami wody i wilgoci dostającej się poprzez
spękanie murów i elewacji. Woda i wilgoć dostaje się także poprzez
szczeliny w warstwie pokrycia dachowego, niezabudowany dziedziniec
oraz z powodu braku izolacji wodnej piwnic. Powoduje to dużą
wilgotność pomieszczeń piwnic i poddasza.
Przebudowa wraz z termomodernizacją spowoduje zahamowanie
procesów degradacji technicznej, przywrócenie odpowiedniej formy
obiektów, a także przystosowanie wnętrz na cele rozwoju kultury,
turystyki i integracji społecznej.
Celem projektu jest przywrócenie właściwego stanu obiektów oraz
stworzenie nowych funkcji związanych z rozwojem turystyki i kultury.
Poprzez projekt nastąpi:
- zwiększenie szans zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
- tworzenie społecznie oczekiwanej infrastruktury i miejsc dających
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realną alternatywę dla doczasowych sposobów spędzania wolnego
czasu na obszarze rewitalizacji, rewitalizacja zdegradowanych
obiektów na obszarze rewitalizacji,
- rozwój oferty kulturalnej,
- rozwój oferty turystycznej,
- pozytywna zmiana wizerunku centrum Miasta Zamość,
- estetyzacja otoczenia,
- zwiększenie poczucia tożsamości historycznej i przestrzennej
mieszkańców,
- aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
- integracja pomiędzy różnymi grupami wiekowymi (seniorzy będą
mogli uczestniczyć we wspólnych zajęciach z dziećmi i młodzieżą).
W ramach projektu planuje się wykonanie następującego zakresu
rzeczowego:
- zabudowa (zadaszenie) dziedzińca wraz ze zmianą funkcji, - elewacja
obiektów,
- docieplenie od wewnątrz ścian,
- docieplenie poddasza,
- wymiana pokrycia dachu,
- stworzenie punktu obsługi turystycznej,
- uruchomienie multimedialnej biblioteki,
- dostosowanie pomieszczeń do spotkań mieszkańców i organizacji
pozarządowych,
- dostosowanie zadaszonego dziedzińca do spotkań mieszkańców
- integracji mieszkańców, plac zabaw dla dzieci ogólnodostępny,
- dostosowanie części pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami,
- zakup niezbędnego wyposażenia.
3.10.

3.10. Odbudowa i przebudowa dawnej „Kawiarni Parkowej” na cele
rekreacyjno-integracyjne
Działka przeznaczona pod inwestycje znajduje się na terenie Parku
Miejskiego w Zamościu. Park założono jeszcze w latach 20. ub. wieku
na pozostałościach fortyfikacji dawnej twierdzy (według projektu
Waleriana Kronenberga). Atrakcją był też staw, po którym pływano
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łódkami i kajakami. Obok funkcjonowało boisko. Zamojski Park należał
do najpiękniejszych w Polsce. W 1930 r. w parku wybudowano
cukiernię (w czasach PRL-u była to kawiarnia). W 1999 roku kawiarnia
„Parkowa" spłonęła w noc andrzejkową.
Celem przedsięwzięcia jest odbudowa kawiarni „Parkowej".
Będzie to budynek parterowy o pow. 186 m2 dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych z salą konsumpcyjną o pow. 90 m2, kuchnią
i zapleczem.
Projekt przyczyni się do stworzenia miejsca integracji mieszkańców oraz
miejsca dla turystów odwiedzających Zamość. Przedsięwzięcie będzie
odpowiedzią na zdiagnozowane problemy na obszarze rewitalizacji takie
ja: brak miejsc do integracji społeczności lokalnej. Projekt przyczyni się
do redukcji bezrobocia w obszarze rewitalizacji.
Projekt stwarza warunki dla aktywności i rekreacji plenerowej
mieszkańców i korzystnie wpłynie na ich stan zdrowia. Celem głównym
będzie działalność gospodarcza w zakresie rekreacyjno gastronomicznym.
W ramach projektu planuje się wykonanie zakresu rzeczowego:
- prace budowalno-remontowe
- odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
- zakup wyposażenia
- zagospodarowanie terenu

Numer projektu

Nazwa projektu

Podmioty realizujące
projekty

Szacunkowa
wartość
projektu
(w zł)

3.1

3.2
3.3

Remont

i

modernizacja

Miasto Zamość

8 153 481,00

Miasto Zamość

30 971 176,00

Zamojska Akademia Kultury Miasto Zamość

41 545 384,92

Rotundy Zamojskiej
Zamojskie
Eksperymentatorium
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Przebudowa
3.4

dawnej

„Wozowni”

na

cele

turystyczno - hotelowe
Remont

i

car sp. z o.o.

5 710 000,00

modernizacja Parafia

największego
3.5

Przedsiębiorstwo: Euro-

XVII

wiecznego

- Rzymskokatolicka

barokowego Zwiastowania NMP oo. 23 813 910,08

kościoła oo. Franciszkanów Franciszkanów
w Polsce - Zamość
Scalenie

w Zamościu

przestrzenne

i krajobrazowe
3.6

fortyfikacji

terenów Zgromadzenie

z

reliktów

ekspozycją Redemptorystów

i

Dom

założeń Zakonny w Zamościu

1 570 549,00

ogrodowych wokół Kościoła
Św. Mikołaja w Zamościu
Remont

zabytkowego

budynku „Wikarówki” wraz z Parafia

Katedralna

zagospodarowaniem terenu Zmartwychwstania
3.7

oraz elewacji wejścia do Pańskiego
Kazamat Bastionu II na cele i św.Tomasza Apostoła
utworzenia

„Skarbca w Zamościu

Historii,

i

Sztuki

8 689 121,00

Nauki”

w Zamościu
Zwiększenie

dostępności

zalewu
3.8

miejskiego

w Zamościu jako miejsca
aktywnej

rekreacji

Miasto Zamość

13 245 135,00

Przedsiębiorca

6 000 000,00 zł

Przedsiębiorca

1 400 00,00 zł

w sąsiedztwie zamojskiego
zespołu staromiejskiego
Przebudowa
3.9

wraz

z termomodernizacją
obiektów

stanowiących

zespół hotelowy
Odbudowa
3.10.

i

przebudowa

dawnej „Kawiarni Parkowej”
na

cele

rekreacyjno-

integracyjne
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Prognozowane

Rezultaty projektów

Sposoby pomiaru

- powierzchnia budynku objętego

Protokoły zdawczo-odbiorcze

remontem i modernizacją

Rejestr biletów

rezultaty projektów
3.1

- liczba wymienionych elementów Sprawozdania z działalności
stolarki zewnętrznej

instytucji

funkcjonujących

- liczba wymienionych elementów w obiekcie
stolarki wewnętrznej
- powierzchnia wyremontowanych
pomieszczeń
- liczba odwiedzających
3.2

- powierzchnia budynku objętego

Protokoły zdawczo-odbiorcze

remontem i modernizacją

Rejestr biletów

- liczba wymienionych elementów Sprawozdania z działalności
stolarki zewnętrznej

instytucji

funkcjonujących

- liczba wymienionych elementów w obiekcie
stolarki wewnętrznej
- powierzchnia wyremontowanych
pomieszczeń
3.3

- powierzchnia budynku objętego

Protokoły zdawczo-odbiorcze

remontem i modernizacją

Rejestr biletów

- powierzchnia wyremontowanych Sprawozdania z działalności
instytucji

pomieszczeń

funkcjonujących

w obiekcie
3.4

3.5

3.6

- powierzchnia wyremontowanego Protokoły zdawczo-odbiorcze
budynku

Sprawozdania z działalności

- liczba utworzonych miejsc

instytucji

noclegowych

w obiekcie

- utworzone stanowiska pracy

Umowy o pracę

- powierzchnia budynku objętego

Protokoły zdawczo-odbiorcze

remontem

Rejestr biletów

- liczba punktów ekspozycyjnych

Sprawozdania z działalności

wykorzystujących nowe formy

instytucji

dydaktyczno-wystawiennicze

w obiekcie

- powierzchnia terenów objętych

Protokoły zdawczo-odbiorcze

scaleń przestrzennym
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3.7

- powierzchnia budynku objętego

Protokoły zdawczo-odbiorcze

remontem i modernizacją
3.8

- powierzchnia terenów miejskich

Protokoły zdawczo-odbiorcze

objętych rewaloryzacją
3.9

- liczba wspartych zespołów
obiektów

Protokoły zdawczo-odbiorcze

infrastruktury - Lista obecności
- Wykaz zawartych umów

zlokalizowanych
na rewitalizowanym obszarze
- liczba obiektów dostosowanych
dla osób niepełnosprawnych
- liczba zmodernizowanych
obiektów służących społeczności
lokalnej
- liczba przeprowadzonych
spotkań
- liczba nowych miejsc pracy

- umowa o pracę

3.10 - utworzenie stanowisk pracy
- powierzchnia budynku objętego

- protokół zdawczo odbiorczy

remontem i modernizacją

Działanie nr 4
Nazwa działania

Wsparcie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców

Lokalizacja
projektów

Lokalizacja
Nazwa projektu

Obszar

w obszarze
rewitalizacji

4.1

Zabytkowa

Laboratorium
smaku

–

część

obiektu

punkt Nadszańca w Bastionie VII

gastronomiczny

Tak

Centrum Integracji
Społecznej
w Zamościu
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4.2

Miasto Zamość

Reintegracja
społeczna

Tak

i zawodowa
4.3

Rewaloryzacja

ul. Zamenhofa 11,22-400 Zamość,

obiektu

Stare Miasto, działka nr 51

zabytkowego

o powierzchni 0.0572 h ( 572 nr2)

dawnego

Tak

domu

kahalnego
w Zamościu
4.4

Od

do Miasto Zamość

szkolenia

Tak

zatrudnienia
4.5

Manufaktura

Stare Miasto

„U zamojskiego

Tak

artysty”
4.6

Teatr

Art

Avanti Sala po Wojewódzkiej Bibliotece

II piętro

Publicznej na II piętrze Kamienicy Tak
przy Rynku Wielkim 8 na obszarze
Starego Miasta w Zamościu

Zakres
projektów

rzeczowy Celem działania jest mobilizacja lokalnej społeczności i pobudzenie
ducha

przedsiębiorczości

realizowane

będą

cele

wśród
zarówno

mieszkańców.

W

zwiększające

projektach
kompetencje

mieszkańców, zatrudnienie jak i liczbę nowopowstałych przedsiębiorstw
i inicjatyw społecznych. Projekty oprócz spełnienia celów gospodarczych
cechować się będą nastawieniem na realizację celi społecznych.
4.1 Laboratorium smaku – punkt gastronomiczny Centrum
Integracji Społecznej w Zamościu
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez
rozwój przedsiębiorstwa społecznego.
Utworzenie

punktu

gastronomicznego

będzie

wymagało

przeprowadzenia remontu i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych
na lokal. W CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym będą
realizowane zajęcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej dla
30 osób, z których 5 będzie przyuczanych do pracy w gastronomii.
Każdego roku uczestnikami CIS w ramach projektu może być 5 osób
objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Udział
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w CIS przyniesie uczestnikom korzyści w postaci nabycia umiejętności
związanych z udziałem w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról
społecznych w miejscu pracy, pobytu, zamieszkania. Odtworzy
umiejętności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy,
nabywania umiejętności zawodowych oraz przyuczenia do zawodu,
przekwalifikowania

lub

podniesienia

kwalifikacji

zawodowych.

Uczestnicy CIS przygotowywani będą do podjęcia pracy poprzez udział
w zajęciach dotyczących rynku pracy, zatrudnienia wspieranego, a także
do samozatrudnienia w spółdzielniach socjalnych oraz własnej
działalności gospodarczej.
Punkt będzie umiejscowiony w Nadszańcu na terenie Bastionu VII.
Działalność CIS jako zakładu budżetowego oparta będzie w dużej
mierze na współpracy z samorządem oraz jednostkami organizacyjnymi.
Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności gospodarczej na obszarze
rewitalizowanym dzięki realizacji usług gastronomicznych w ramach
projektu.
4.2 Reintegracja społeczna i zawodowa
Analiza

problemów

społecznych

obszaru

rewitalizacji

wykazała

występowanie skumulowanych negatywnych czynników powodujących
występowanie zjawiska wykluczenia społecznego. Zaliczyć do nich
należy wysoki poziom przestępczości, alkoholizm, przemoc w rodzinie
i ubóstwo,

niepełnosprawność

oraz

bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych. Na terenie całego miasta, w tym również
na obszarze rewitalizacji spotkać można przypadki uzależnienia od
pomocy społecznej, dziedziczenia biedy czy niekorzystnych postaw
społecznych.
Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu
do rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem, poprzez realizację
programu

reintegracji

społecznej

i

zawodowej,

zakładającego

indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która
pozwoli

zdobyć

umiejętności

społeczno-

zawodowe

odnalezieniu się na rynku pracy województwa lubelskiego.
Główne zadania, które będą realizowane w ramach projektu:


Indywidualny Plan Działania



Program reintegracji społecznej



Program reintegracji zawodowej
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4.3 Rewaloryzacja obiektu zabytkowego dawnego domu kahalnego
w Zamościu
Obiekt (2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem ) nie nadaje się do
użytkowania, wymaga kapitalnego remontu. Obiekt położony w części
zabytkowej Starego Miasta Zamościa, jako jedyny w tej części Starówki
jest obiektem nieodrestaurowanym, wizualnie w sposób drastycznie
odbiegający od pozostałych odnowionych obiektów
Celem głównym będzie działalność gospodarcza w zakresie działalności
artystycznej oraz kulturalnej, poprzez rewaloryzację XVII-wiecznego
obiektu kulturowo-historycznego przyczyniając się dodatkowo do
zwiększenia atrakcyjności turystycznej Zamościa.
Realizacja projektu pozwoli na organizację spotkań artystycznych,
małych form koncertowych, teatralnych, konferencyjnych oraz imprez
integracyjnych co pozwoli na wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej
dla społeczności z obszaru rewitalizowanego jak i pozostałych
mieszkańców Zamościa.
Usługi i oferta kulturalna, która będzie realizowana w obiekcie wpłynie
na zwiększanie ruchu turystycznego co przełoży się na wzrost
zapotrzebowania na różnego rodzaju usługi w obszarze Starego Miasta.
Stworzy to nowe możliwości dla jego mieszkańców na poszukiwanie
pracy w tym bezpośrednio do obsługi obiektu.

4.4 Od szkolenia do zatrudnienia
Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 24 roku
życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Podjęte działania będą miały ma celu eliminację zjawisk społecznych,
będących przyczyną powstawania zjawiska wykluczenia społecznego.
Podejmowane kroki doprowadzą do integracji i aktywizacji mieszkańców
obszaru rewitalizacji. Planuje się realizację usług aktywnej integracji, w
tym m.in. z zakresu poradnictwa specjalistycznego i wsparcia
(indywidualnego

oraz

grupowego)

przy

procesie

podnoszenia

kompetencji życiowych oraz pozyskiwania umiejętności zawodowych
umożliwiających docelowo powrót do życia zawodowego i społecznego.
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W

ramach

szkolenia

przewidziano

między

innymi:

Warsztaty

wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, Grupowe zajęcia z doradcą
zawodowym.
Kursy zawodowe, Indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo
w zakresie organizacji staży zawodowych, Wyposażenie stanowiska
pracy u pracodawcy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem.
Program realizowany będzie z wykorzystaniem pomieszczeń wcześniej
zmodernizowanych i przystosowanych do tego typu zajęć w projektach
infrastrukturalnych zakładających organizację sal szkoleniowych.
4.5 Manufaktura „U zamojskiego artysty”
Prowadzenie warsztatów, użyczanie miejsca artystom do pracy twórczej
oraz oferta dla turysty i szkół. Turyści oraz dzieci i młodzież, a także
seniorzy będą mogli zwiedzać i zapoznawać się z pracą artystów oraz
wykonywać drobne formy ceramiczne, które będą wykonaną przez
uczestnika swoistą i niepowtarzalną pamiątką z pobytu w Zamościu
(każda forma będzie miała oznakowanie Miasta i Manufaktury).
Realizatorzy

oprócz

dostosowania

powierzchni

tak

aby

była

funkcjonalna i atrakcyjna turystycznie przewidują zakup niezbędnych
materiałów jak materiały malarskie, glina itp. oraz sprzętu: w/w pieca,
sztalug, stołów i innych niezbędnych. Zatrudnionych zostanie dwóch
artystów

prowadzących

manufakturę

oraz

pracowników

administracyjnych jak kierownik manufaktury, księgowy oraz osoba
sprzątająca. Manufaktura będzie się utrzymywać z wynajmu, sprzedaży
usług i wyrobów, wynajmu stanowisk dla artystów, tych którzy nie będą
w trudnej sytuacji materialnej, itd.
Przywrócenie

funkcjonalności

obiektu

zabytkowego

poprzez

modernizację i remont sal, utworzenie na terenie Starego Miasta,
miejsca pełniącego funkcje produkcyjną pamiątek.
Utworzenia miejsca atrakcyjnego turystycznie przyczyniającego się do
wzrostu zainteresowania turystów Starym Miastem, co przełoży się na
wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju usługi w obszarze Starego
Miasta. Stworzy to nowe możliwości dla jego mieszkańców na
poszukiwanie pracy w tym bezpośrednio do obsługi obiektu.
Ponadto możliwa będzie współpraca z Miastem Zamość w ramach
projektu 3 A - atrakcyjnie, artystycznie, aktywnie (odkrywanie talentów)
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4.6 Teatr Art. Avanti II piętro
Działania Teatru: - przygotowywanie i prezentowanie przedstawień
teatralnych samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami
artystycznymi i instytucjami kultury we własnej siedzibie i poza nią;
prezentowanie

-

przedstawień

gościnnych,

przygotowywanych

w innych ośrodkach kultury;
- prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym
również poza granicami kraju;
- współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy
realizacji zadań planowanych koncepcji działalności;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi młodzieżowymi grupami
szkołami, organizatorami festiwali działającymi w dziedzinie kultury;
- udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach
kulturalnych;
- organizowanie przeglądów, konferencji i festiwali teatralnych;
- realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych
przedsięwzięć

artystycznych

jak

min.

warsztaty,

spotkania;

- prowadzenie galerii sztuki i ekspozycji wystaw prezentujących dzieła
twórców różnych dyscyplin plastycznych;
- prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz
promocyjnej w dziedzinie teatru oraz promocyjnej Miasta, a zwłaszcza
Starego Miasta.
- prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury teatru oraz wspierającej edukację
artystyczną wśród młodzieży
1)

Poprawa jakości życia mieszkańców Starego Miasta. Cel

zostanie zrealizowany poprzez:
a) Zwiększenie szansy na zatrudnienie: min. obsługa logistyczna
i techniczna, udział artystyczny w małych formach teatralnych
w podwórkach.
b) Zmniejszenie przestępczości poprzez zagospodarowanie czasu
wolnego młodzieży włączając młodzieżowe subkultury do działań
teatralnych jak przedstawienia organizacja warsztatów.
c) Udostępnienie przedstawień teatralnych dla osób ubogich
i włączając ich do działań organizacyjnych.
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2)

Poprawa jakości korzystania z rewitalizowanej przestrzeni. Cel

zostanie zrealizowany poprzez:
a) Utworzenia miejsca, które będzie przejawiało funkcje animujące
lokalne

inicjatywy

artystyczne

min.

dla

młodzieży

i seniorów.
b) Wzrost atrakcyjności turystycznej, atrakcyjne przedstawienia
teatralne w miejscu i otwartej przestrzeni. Zapewniające turystom
pełnię wrażeń artystycznych i doświadczeń.
3) Nadanie nowej formy użytkowej w przestrzeni. Cel zostanie
zrealizowany poprzez
a) utworzenie teatru stacjonarnego (obecnie taka forma nie istnieje
w Zamościu),
b) utworzenie miejsca/ „ośrodka” pełniącego funkcje animacji
kulturalnej na terenie Starego Miasta.
c) Przywrócenie funkcjonalności obiektu zabytkowego poprzez
modernizację

sali

widowiskowej

II

pietra

oraz

remont

pomieszczeń użytkowych I pietra z klatką schodową.

Numer projektu

Nazwa projektu

Podmioty realizujące

Szacunkowa

projekty

wartość
projektu (w zł)

Laboratorium smaku – punkt
4.1

gastronomiczny
Integracji

Centrum
Społecznej

Miejskie Centrum Pomocy
Rodzinie w Zamościu

700 000,00

w Zamościu
Reintegracja

społeczna

i FUNDACJA

zawodowa

ROZWOJU

GOSPODARKI

4.2

i INNOWACJI

1 350 000,00

im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego
Rewaloryzacja
4.3

zabytkowego

obiektu
dawnego

domu kahalny w Zamościu
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4.4

4.5

Od

szkolenia

do zatrudnienia

Lubelska
Komenda

Wojewódzka
Ochotniczych 60 000,00

Hufców Pracy
Stowarzyszenie

Manufaktura
„U zamojskiego artysty”

ART

AVANTI ul. Wyszyńskiego
28 A; 22-400 Zamość
Stowarzyszenie

4.6

Teatr Art Avanti II piętro

1 145 000,00

ART

AVANTI ul. Wyszyńskiego

1 468 903,00

28 A; 22-400 Zamość
Rezultaty projektów

L.p.

4.1

- liczba utworzonych miejsc pracy
- liczba osób objęta wsparciem
- liczba godzin realizowanych

4.2

programów
- liczba osób objęta wsparciem

4.3

4.4
Prognozowane

- liczba organizowanych wydarzeń
o charakterze społeczno-kulturalnym

Umowy o pracę
Sprawozdania
z działalności
Listy obecności
Rejestry certyfikatów
Listy obecności
Szacunkowa

liczba

uczestników wydarzeń

- liczba godzin realizowanych

Sprawozdania

programów

z działalności

rezultaty projektów i

- powierzchnia wyremontowanego

sposoby pomiaru

budynku

4.5

Sposoby pomiaru

- utworzone stanowiska pracy
- liczba wyprodukowanych pamiątek

Protokoły

zdawczo-

odbiorcze,
Umowy o pracę
Rejestry

produkcyjne

(faktury)

- powierzchnia wyremontowanych
budynków

4.6

- liczba inicjatyw o charakterze

Protokoły zdawczo-

społeczno-kulturowym

odbiorcze,

- liczba mieszkańców

Umowy o pracę

zaangażowanych w tworzone

Listy uczestników

inicjatywy/wydarzenia

Rejestry biletów

- liczba turystów odwiedzających
miejsce

144

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2017-2023

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu jest jednostką aktywnie działającą na rzecz
poprawy sfery społecznej całego Zamościa. Jego działania nastawione na poprawę sytuacji
osób bezrobotnych poprzez działania na rzecz wzrostu zatrudnienia, promowanie
i podejmowanie inicjatyw o charakterze innowacyjnym w obszarze rynku pracy oraz
promowanie kształcenia ustawicznego doskonale wpisują się w założenia programu
rewitalizacji. Obecnie PUP prowadzi następujące działania: Program Regionalny DROGIMOSTY-RZEKI, Program Regionalny Mobilny Bezrobotny, Program Aktywizacja Integracja
oraz programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
nastawione na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
Pomimo dużej liczby inicjatyw realizowanych przez PUP, skala zjawiska bezrobocia nie ulega
znacznym zmianom, co stanowi przesłankę do wsparcia tej sfery w programie rewitalizacji
również przez inne instytucje pożytku publicznego oraz prywatne działalności gospodarcze.
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4. Szacowana wartość projektów
Tabela finansowa prezentuje w sposób indykatywny budżet projektów oraz potencjalne źródła finansowania zewnętrznego. W przypadku braku uzyskania dofinasowanie realizatorzy projektów dołożą wszech starań
aby były one zrealizowane, nie mniej jednak będzie to oznaczało zmniejszenie zakresu, wydłużenie czasu realizacji, odłożenie w czasie realizacji. Ponadto wśród projektów znajdują się i takie (głównie te o charakterze
nie inwestycyjnym, które będą realizowane niezależnie od wsparcia zewnętrznego (MCPR, organizacje pozarządowe).

Tytuł projektu

Lp.

Szacowana wartość

Wnioskodawca

projektu zł

Źródła finansowania

środki prywatne
zł

środki
publiczne/fundusze
europejskie zł

budżet
gminy(np.
dotacje, budżet
obywatelski) zł

Projekty podstawowe

1. 1

Zamojska Akademia Kultury

Miasto Zamość

41 545 384,92 zł

fundusze europejskie/ budżet gminy

0,00 zł

23 925 305,26 zł

17 620 079,66 zł

2. 2

Zamojskie Eksperymentatorium

Miasto Zamość

30 971 176,46 zł

fundusze europejskie; budżet gminy

0,00 zł

20 000 000,00 zł

10 917 176,46 zł

3 587 769,02 zł

20 226 141,06 zł

0,00 zł

Remont i modernizacja największego Parafia
3. 3

XVII-wiecznego barokowego kościoła Zwiastowania
oo. Franciszkanów w Polsce - Zamość
Rewitalizacja

Starego

Zamościu

integracja

-

mieszkańców
4. 4

Rzymskokatolicka

miasta

Miasta
i

NMP

środki prywatne, fundusze europejskie

oo. 23 813 910,08 zł

w ramach konkursu 8.1. POIiS

Franciszkanów w Zamościu
w

społeczna
aktywizacja

zawodowa, w szczególności młodzieży w

Miasto Zamość

20 000 000,00 zł

fundusze europejskie, budżet gminy

0,00 zł

15 000 000,00 zł

5 000 000,00 zł

17 500 000,00 zł

środki prywatne, fundusze europejskie

2 625 000,00 zł

14 875 000,00 zł

0,00 zł

w Zamościu

8 689 121,25 zł

środki prywatne, fundusze europejskie

1 303 368,19 zł

7 385 753,06 zł

0,00 zł

Miasto Zamość

8 153 481,26 zł

fundusze europejskie; budżet gminy

0,00 zł

6 804 789,98 zł

1 348 191,28 zł

wieku szkolnym

5. 5

Dom

Trzeciego

Tysiąclecia Centrum

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Remont

zabytkowego

Caritas

Zamojsko-Lubaczowskiej

budynku

„Wikarówki” wraz z zagospodarowaniem Parafia
6. 6

Katedralna

terenu oraz elewacji wejścia do Kazamat Zmartwychwstania Pańskiego
Bastionu II na cele utworzenia „Skarbca i
Historii, Sztuki i Nauki” w Zamościu

7. 7

Diecezji

Remont
Zamojskiej

i

modernizacja

Rotundy

Św.

Tomasza

Apostoła
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Tytuł projektu

Lp.

Szacowana wartość

Wnioskodawca

projektu zł

Źródła finansowania

środki prywatne
zł

środki
publiczne/fundusze
europejskie zł

budżet
gminy(np.
dotacje, budżet
obywatelski) zł

Przebudowa dawnej „Wozowni” na cele
8. 8

9. 9

turystyczno-hotelowe

Rewaloryzacja

obiektu

zabytkowego

dawnego domu kahalny w Zamościu
Scalenie przestrzenne i krajobrazowe

10. 10

terenów fortyfikacji z ekspozycją reliktów
i założeń ogrodowych wokół Kościoła
Św. Mikołaja w Zamościu

Euro-car Sp. z o.o.

5 710 000,00 zł

środki prywatne, fundusze europejskie

2 855 000,00 zł

2 855 000,00 zł

0,00 zł

Przedsiębiorca

3 500 000,00 zł

środki prywatne, fundusze europejskie

1 750 000,00 zł

1 750 000,00 zł

0,00 zł

235 582,40 zł

1 334 966,87 zł

0,00 zł

Zgromadzenie
Redemptorystów

środki prywatne, fundusze europejskie

1 570 549,27 zł

Działanie 7.1

Dom Zakonny w Zamościu
Polskie Stowarzyszenie na

Termomodernizacja budynku PSONI
11. 11

rzecz

Osób

z Niepełnosprawnością
Intelektualną

1 552 003,01 zł

fundusze europejskie, budżet gminy

0,00 zł

1 319 202,56 zł

232 800,45 zł

1 468 903,00 zł

środki prywatne, fundusze europejskie

1 334 966,87 zł

1 248 567,55 zł

0,00 zł

67 500,00 zł

1 147 500,00 zł

135 000,00 zł

65 370,00 zł

1 176 660,00 zł

65 370,00 zł

Koło

w Zamościu
12. 12

Teatr Art Avanti II piętro

Stowarzyszenie ART AVANTI
Fundacja

13. 13

Reintegracja społeczna i zawodowa

Rozwoju

Gospodarki i Innowacji im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego-

środki prywatny, fundusze europejskie,

1 350 000,00 zł

budżet gminy

M. Drączkowski

14. 14

15. 15

3 A – atrakcyjnie, artystycznie, aktywnie” Stowarzyszenie

Zamojskie

- Zamojskie Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu,

Manufaktura „U zamojskiego artysty”

Stowarzyszenie ART AVANT

Poprawa

funkcjonowania

środki prywatne, fundusze europejskie,

1 307 400,00 zł

budżet gminy

1 145 000,00 zł

środki prywatne, fundusze europejskie

171 750,00 zł

973 250,00 zł

0,00 zł

1 000 000,00 zł

Środki prywatne, fundusze europejskie

500 000,00 zł

500 000,00 zł

0,00 zł

szkoły

w zakresie współpracy i świadczonych
16. 16

usług

edukacyjnych

na

rzecz Miasto Zamość

mieszkańców osiedla Planty- Zespół
Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
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Tytuł projektu

Lp.

17. 17

Akcja Integracja
Laboratorium

18. 18

Wnioskodawca

–

gastronomiczny

punkt

Centrum

Integracji

Społecznej w Zamościu
19. 19

20. 20

Rozszerzenie

Centrum

rozrywkowej na Osiedlu Planty
Laboratorium

Przedsiębiorczości Społecznej

Pomocy

Rodzinie w Zamościu

edukacyjno- Spółdzielnia

oferty

Zamojskie

Miejskie

projektu zł

Mieszkaniowa

im. Waleriana Łukasińskiego

Działanie 11.1

–

środki prywatne
zł

publiczne/fundusze
europejskie zł

budżet
gminy(np.
dotacje, budżet
obywatelski) zł

49 370,23 zł

839 293,86 zł

0,00 zł

700 000,00 zł

fundusze europejskie; budżet gminy

0,00 zł

500 000,00 zł

200 000,00 zł

600 000,00 zł

fundusze europejskie, budżet gminy

0,00 zł

90 000,00 zł

510 000,00 zł

65 000,00 zł

135 000,00 zł

33 000,00 zł

Zamojskie Forum Inicjatyw
Społecznych

Źródła finansowania

środki prywatne, fundusze europejskie

987 404,55 zł

NS Konsulting
smaku

Szacowana wartość

środki

środki prywatne, fundusze europejskie,

Związek 530 000,00 zł

budżet gminy

Stowarzyszeń

Odbudowa i przebudowa dawnej
21

„Kawiarni Parkowej” na cele

Przedsiębiorca
1 400 000,00 zł

środki prywatne, fundusze europejskie

2 100 000,00 zł

11 900 000,00 zł

0,00 zł

wraz ze zmianą części funkcji hotelu

6 000 000,00 zł

środki prywatne, fundusze europejskie

900 000,00 zł

5 100 000,00 zł

0,00 zł

razem

179 494 333,80 zł

14 820 676,71 zł

123 276 430,20 zł

36 061 617,85 zł

Szacowana wartość

środki prywatne

środki
europejskie zł

budżet
gminy(np.
dotacje, budżet
obywatelski) zł

10 975 805,17 zł

7 702 279,83 zł

rekreacyjno-integracyjne
Przebudowa wraz z termomodernizacją
22

obiektów stanowiących zespół hotelowy Przedsiębiorca

Projekty uzupełniające

Lp.

Tytuł projektu

Budowa
1

Wnioskodawca

węzła

integrującego
miejski,

PKP,

transport
BUS,

projektu zł

Źródła finansowania

zł

publiczne/fundusze

komunikacji
publiczny:

Miasto Zamość

18 678 085,00 zł

fundusze europejskie, budżet gminy

samochody

osobowe, rowery przy ul. Peowiaków
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Tytuł projektu

Lp.

Wnioskodawca

Szacowana wartość

Źródła finansowania

projektu zł

środki prywatne
zł

środki
publiczne/fundusze
europejskie zł

budżet
gminy(np.
dotacje, budżet
obywatelski) zł

/tereny od ronda Rady Europy do
ul. Partyzantów/ w Zamościu
Zwiększenie
2

dostępności

zalewu

miejskiego w Zamościu jako miejsca
aktywnej

rekreacji

w sąsiedztwie

Miasto Zamość

13 245 135,36 zł

budżet gminy, fundusze europejskie

4 091 993,04 zł

9 153 142,32 zł

0,00 zł

7 129 868,02 zł

fundusze europejski, budżet gminy

1 889 981,61 zł

6 596 981,61 zł

0,00 zł

1 101 000,00 zł

2 516 000,00 zł

0,00 zł

zamojskiego zespołu staromiejskiego
Przebudowa
3

infrastruktury

i

remont
usług

obiektów
społecznych Miasto Zamość

w Mieście Zamość

4

Przedsiębiorca

Dom Florentyna Zamość - Koszary

Achthoven

Polska Sp. z o..o.

środki

3 617 000,00 zł

prywatne;

środki

publiczne/

fundusze europejskie

Remont i modernizacja obiektu przy
5

ul. Sadowej

51A

w

Zamościu"

- Miasto Zamość

950 000,00 zł

fundusze europejskie

0,00 zł

475 000,00 zł

475 000,00 zł

Instalacja kamer monitoringu miejskiego Miasto Zamość

500 000,00 zł

budżet gminy

0,00 zł

0,00 zł

500 000,00 zł

środki prywatne, fundusze europejskie

9 000,00 zł

51 000,00 zł

0,00 zł

7 091 974,65 zł

29 767 929,10 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy
6

Lubelska
7

Od szkolenia do zatrudnienia

Komenda

Wojewódzka
Ochotniczych 60 000,00 zł

Hufców Pracy
44 180 088,38 zł
razem
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Część III- Wdrażanie i monitoring
1.

System Realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na
lata 2017-2023

LPR jest dokumentem stanowiącym operacyjną podstawę do wdrażania projektów
rewitalizacyjnych realizowanych przez następujące grupy podmiotów:
 Podmioty wykonawcze, czyli jednostki realizujące przedsięwzięcia wskazane w LPR
należące zarówno do sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego,
 Podmioty zarządzające, czyli podmioty odpowiedzialne za wdrożenie, monitoring
i ewaluację Lokalnego Programu Rewitalizacji
Wdrażanie LPR, oparte jest na wsparciu realizacji projektów stworzonych z myślą osiągnięcia
celów spójnych z celami strategicznymi oraz operacyjnymi przewidzianymi w LPR. Lista
projektów zaplanowanych do realizacji w ramach wdrażania LPR Miasta Zamość ma charakter
listy otwartej. Do zakwalifikowania dowolnego projektu jako projektu spełniającego kryteria
projektu rewitalizacyjnego, niezbędne będzie wskazanie w jaki sposób projekt proponowany
przez podmiot wykonawczy, realizuje cel strategiczny bądź cele operacyjne LPR ze
szczególnym uwzględnieniem informacji o tym w jaki sposób pomaga rozwiązywać problemy
wskazane w diagnozie obszaru przygotowanej na potrzeby LPR.
Projekty podstawowe uzupełniają się wzajemnie oraz zaplanowane są do realizacji
w sposób nie stwarzający konfliktu realizacji kilku zadań na tym samym obszarze w tym
samym czasie. Pogrupowanie projektów w działania pozwala w jasny sposób dostrzec w jaki
sposób projekty powiązane są ze sobą oraz ułatwia sprawny nadzór nad ich realizacją.
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Harmonogram
Rozszerzenie oferty
edukacyjno-rozrywkowej
na Osiedlu Planty
Poprawa funkcjonowania
szkoły w zakresie
współpracy
i świadczonych usług
edukacyjnych na rzecz
mieszkańców osiedla
Planty
Rewitalizacja Starego
Miasta w Zamościu integracja społeczna
mieszkańców miasta i
aktywizacja zawodowa, w
szczególności młodzieży
w wieku szkolnym
Instalacja kamer
monitoringu miejskiego

2017

x

Dom Florentyna Zamość
Termomodernizacja
budynku PSONI
Budowa węzła
komunikacji
integrującego transport
publiczny: miejski, PKP,
BUS, samochody
osobowe, rowery przy
ul. Peowiaków /tereny od
ronda Rady Europy do ul.
Partyzantów/ w Zamościu
Dom Trzeciego
Tysiąclecia im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Przebudowa i remont
obiektów infrastruktury
usług społecznych w
mieście Zamość
Zamojskie Laboratorium
Przedsiębiorczości
Społecznej
Remont i modernizacja
Rotundy Zamojskiej
Zamojskie
Eksperymentatorium

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2021

2022

2023

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Akcja Integracja
3 A – atrakcyjnie,
artystycznie, aktywnie
Remont i modernizacja
obiektu przy ul. Sadowej
51A w Zamościu" Środowiskowy Dom
Samopomocy

Działanie
3.
Potencjał
turystycz
ny
szansą
na
rozwój
Miasta

Działanie 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja lokalnej
społeczności

Działanie 1. Inwestycja w dzieci szansą na
przeciwdziałanie starzeniu się społeczeństwa
- rozwój infrastruktury i oferty edukacyjnokulturalnej
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

Działanie 4. Wsparcie aktywności
społecznej i gospodarczej
mieszkańców
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Zamojska Akademia
Kultury
Przebudowa dawnej
„Wozowni” na cele
turystyczno-hotelowe
Remont i modernizacja
największego XVIIwiecznego barokowego
kościoła oo.
Franciszkanów w Polsce
- Zamość
Scalenie przestrzenne
i krajobrazowe terenów
fortyfikacji z ekspozycją
reliktów i założeń
ogrodowych wokół
Kościoła Św. Mikołaja
w Zamościu
Remont zabytkowego
budynku „Wikarówki”
wraz z
zagospodarowaniem
terenu oraz elewacji
wejścia do Kazamat
Bastionu II na cele
utworzenia „Skarbca
Historii, Sztuki i Nauki”
w Zamościu
Zwiększenie dostępności
zalewu miejskiego w
Zamościu jako miejsca
aktywnej rekreacji
w sąsiedztwie
zamojskiego zespołu
staromiejskiego
Przebudowa wraz
z termomodernizacją
obiektów stanowiących
zespół hotelowy wraz ze
zmianą części funkcji
hotelu
Odbudowa i przebudowa
dawnej „Kawiarni
Parkowej” na cele
rekreacyjno-integracyjne
Laboratorium smaku –
punkt gastronomiczny
Centrum Integracji
Społecznej w Zamościu
Reintegracja społeczna
i zawodowa
Rewaloryzacja obiektu
zabytkowego dawnego
domu kahalnego w
Zamościu
Od szkolenia
do zatrudnienia
Manufaktura
„U zamojskiego artysty”

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Teatr Art Avanti II piętro

2.

x

x

x

x

x

Struktura zarządzania realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta Zamość na lata 2017-2023

Za realizację LPR odpowiedzialny jest Prezydent Zamościa. W celu sprawnego zarządzania
realizacją programu Prezydent powołuje zespół projektowy do realizacji LPR. Wdrażanie
i zarządzanie planem wymagać będzie współpracy wielu podmiotów i osób, reprezentujących
sektor publiczny i społeczny. W ramach zespołu powołani zostali członkowie zespołu ds.
rewitalizacji oraz koordynator ds. rewitalizacji. Szczegółowy zakres obowiązków na
poszczególnych stanowiskach w zespole określa Prezydent Zamościa w stosownym
zarządzeniu.
Wykres 28 Struktura organizacyjna zarządzania Lokalnego Programem Rewitalizacji

Ogólny nadzór nad
programem rewitalizacji

Prezydent Zamościa

Komitet Rewitalizacji

Koordynacja i
zarządzanie programem
Koordynator ds Rewitalizacji

Realizacja zadań
projektów LPR

Członkowie ds
rewitalizacji

Zespoły
projektowe

Interesariusze
programu

Partnerzy
Zewnętrzni

Zespół powinien spotykać się nie rzadziej niż raz na pół roku oraz co roku dokonywać oceny
realizacji programu i ewentualnie jego aktualizacji. Do obowiązków zespołu będzie należało
nadzorowanie wdrażania projektów rewitalizacyjnych prowadzonych przez Referaty Urzędu
Miejskiego i jednostki organizacyjne, koordynacja działań pomiędzy Urzędem Miejskim,
a podmiotami zewnętrznymi, monitoring postępów procesu rewitalizacji, wykonanie badań
ewaluacyjnych, organizacja konsultacji społecznych dotyczących realizowanych projektów,
w tym spotkań z mieszkańcami, a także bieżąca obsługa administracyjno-informacyjna
procesu rewitalizacji. Zespół jest również swoistym punktem kontaktowym dla mieszkańców
oraz instytucji chcących zgłosić swoje propozycje projektowe na etapie wdrażania programu.
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Zgłaszane przez mieszkańców i instytucje wnioski będą rozpatrywane zgodnie z przyjętym
systemem aktualizacji.

3.

System monitorowania i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Zamość na lata 2017-2023

Zapewnieniu efektywności i transparentności prowadzonych działań rewitalizacyjnych służyć
będzie proces monitoringu i ewaluacji. Monitorowanie i ocena LPR ma charakter procesu
ciągłego. Oznacza to, że proces monitorowania nie jest procesem jednorazowym
dokonywanym na koniec okresu programowania, a jest realizowany na bieżąco zgodnie
z harmonogramem realizacji projektów oraz w przypadku sytuacji losowych, które wymagają
wprowadzenia zmian w sposobie realizacji LPR.
Podstawowymi elementami składowymi przyjętego systemu monitoringu będą:


analiza zagregowanych wskaźników rezultatu oraz wskaźników produktu osiągniętych
na skutek realizacji projektów rewitalizacyjnych



analiza jakościowa zmian w strukturze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej,
technicznej i środowiskowej oraz ocena działań podejmowanych przez podmioty
zewnętrzne wpisujących się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji w tym
monitorowanie wskaźników wykorzystanych do delimitacji obszaru zdegradowanego.

Pierwszym etapem systemu monitorowania jest obserwacja procesu realizacji projektów
dokonywana przez członków zespołu ds. rewitalizacji. Związana jest ona przede wszystkim
z bieżącą

kontrolą

realizacji

projektów

rewitalizacyjnych,

zbieraniem

umożliwiających ocenę realizacji LPR zgodnie z przyjętymi wskaźnikami.
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Tabela 14 Monitoring na poziomie projektów

Propozycje wskaźników

Wskaźnik produktu

Wskaźnik
rezultatu

Rozszerzenie oferty

-liczba zorganizowanych

liczba dzieci

edukacyjno-rozrywkowej na

szkoleń

uczestniczących

Osiedlu Planty

- liczba odremontowanych lub

w zajęciach

zabaw

- rozwój infrastruktury i oferty edukacyjno-kulturalnej

Działanie 1. Inwestycja w dzieci szansą na przeciwdziałanie starzeniu się społeczeństwa

nowo wybudowanych placów

Poprawa funkcjonowania

- powierzchnia nowych

liczba uczniów

szkoły w zakresie

obiektów sportowych na –

korzystających

współpracy i świadczonych

terenie szkoły

z terenów

usług edukacyjnych na

- liczba godzin publicznego

rzecz mieszkańców osiedla

udostępnienia terenu

Planty
Rewitalizacja Starego

- powierzchnia nowych

liczba uczniów

Miasta w Zamościu -

obiektów sportowych na

korzystających

integracja społeczna

terenie szkoły

z oferty stażu

mieszkańców miasta i

- liczba godzin publicznego

zawodowego

aktywizacja zawodowa, w

udostępnienia terenu

liczba warsztatów

szczególności młodzieży w

- liczba utworzonych miejsc

pokazowych

wieku szkolnym

noclegowych

liczba miejsc

- powierzchnia parkingów

postojowych

- powierzchnia dziedzińców
- długość ulic
Instalacja kamer

- liczba zamontowanych kamer liczba
mieszkańców

monitoringu miejskiego

zamieszkała
w obszarze
monitoringu
liczba zdarzeń
o charakterze
zabronionym na
monitorowanym
terenie
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zanotowanych
po uruchomieniu
systemu

Akcja Integracja

- liczba godzin szkoleń

liczba osób

- liczba godzin konsultacji

objętych

- liczba godzin staży

poszczególnymi

Działanie 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja lokalnej społeczności

formami wsparcia
3 A – atrakcyjnie,

- liczba godzin

liczba osób

artystycznie, aktywnie

szkoleń/warsztatów

objętych

- liczba zorganizowanych

poszczególnymi

wydarzeń społeczno-

formami wsparcia

kulturalnych

liczba
uczestników
wydarzeń

Remont i modernizacja

- powierzchnia

klasa

obiektu przy ul. Sadowej

wyremontowanych budynków

energetyczna

51A w Zamościu -

- powierzchnia

budynku

Środowiskowy Dom

odremontowanej przestrzeni

liczba osób

Samopomocy

publicznej

korzystających

- liczba zewnętrznych

z ośrodka

publicznych miejsc
o charakterze integracyjnym
Dom Florentyna Zamość

- powierzchnia

klasa

wyremontowanych budynków

energetyczna

- powierzchni odremontowanej

budynku

przestrzeni publicznej

liczba

- liczba utworzonych miejsc

pensjonariuszy

pracy

objętych opieką

- liczba potencjalnych
miejsc(łóżek) opieki dla osób
starszych
Termomodernizacja
budynku PSONI

- powierzchnia budynku
objętego termomodernizacją
- liczba wymienionych
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elementów stolarki okiennej
Budowa węzła komunikacji
integrującego transport

- liczba utworzonych miejsc

liczba

postoju dla środków –

przewoźników

publiczny: miejski, PKP,

komunikacji publicznej

korzystających

BUS, samochody osobowe,

długość wybudowanych dróg

z przystanku

rowery przy ul. Peowiaków

dla rowerów

liczba pasażerów

/tereny od ronda Rady

obsługiwanych

Europy do ul. Partyzantów/

przez węzeł

w Zamościu
Dom Trzeciego Tysiąclecia
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

- powierzchnia

liczba osób

wyremontowanych budynków objętych
- liczba nowopowstałych
inicjatyw o charakterze

poszczególnymi
formami wsparcia

społecznym
- liczba godzin
szkoleń/warsztatów/konsultacji
Przebudowa i remont

- liczba obiektów

liczba

obiektów infrastruktury usług dostosowanych do potrzeb

użytkowników

społecznych w mieście

usług aktywizacji

działalności społecznej

Zamość

społecznozawodowej

Zamojskie Laboratorium
Przedsiębiorczości
Społecznej

- liczba nowopowstałych
organizacji pozarządowych
- liczba inicjatyw społecznych

liczba osób
objętych
wsparciem

na obszarze rewitalizowanym
- liczba wolontariuszy
zaangażowanych w działania
społeczne na obszarze

Remont i modernizacja
Rotundy Zamojskiej

rozwój Miasta

turystyczny szansą na

Działanie 3. Potencjał

rewitalizowanym
- powierzchnia budynku
objętego remontem
i modernizacją
- liczba wymienionych
elementów stolarki zewnętrznej
- liczba wymienionych
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elementów stolarki wewnątrz
- powierzchnia
wyremontowanych
pomieszczeń
-liczba wydarzeń społecznokulturalnych
Zamojskie

- powierzchnia budynku

liczba

Eksperymentatorium

objętego remontem

odwiedzających

i modernizacją
- liczba wymienionych
elementów stolarki zewnętrznej
- liczba wymienionych
elementów stolarki wewnątrz
- powierzchnia –
wyremontowanych
pomieszczeń
- liczba utworzonych stanowisk
edukacyjnych
Zamojska Akademia Kultury - powierzchnia budynku
objętego remontem

liczba
odwiedzających

i modernizacją
- liczba wymienionych
elementów stolarki zewnętrznej
- liczba wymienionych
elementów stolarki wewnątrz
- powierzchnia
wyremontowanych
pomieszczeń
- liczba nowych obiektów
wystawo-muzealnych
Przebudowa dawnej

- powierzchnia

liczba

„Wozowni” na cele

wyremontowanego budynku

obsługiwanych

turystyczno-hotelowe

- liczba utworzonych miejsc

turystów

noclegowych

liczba nowych

- utworzone stanowiska pracy

umów o pracę
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Remont i modernizacja
największego XVIIwiecznego barokowego

- powierzchnia budynku
objętego remontem

liczba
odwiedzających

- liczba punktów

kościoła oo. Franciszkanów

ekspozycyjnych

w Polsce - Zamość

wykorzystujących nowe formy
dydaktyczno-wystawiennicze

Scalenie przestrzenne

- powierzchnia terenów

liczba

i krajobrazowe terenów

objętych scaleniem

odwiedzających

fortyfikacji z ekspozycją

przestrzennym

reliktów i założeń
ogrodowych wokół Kościoła
Św. Mikołaja w Zamościu
Remont zabytkowego

- powierzchnia budynku

budynku „Wikarówki” wraz

objętego remontem

z zagospodarowaniem

i modernizacją

liczba
odwiedzających

terenu oraz elewacji
wejścia do Kazamat
Bastionu II na cele
utworzenia „Skarbca
Historii, Sztuki i Nauki”
w Zamościu
Zwiększenie dostępności
zalewu miejskiego
w Zamościu jako miejsca
aktywnej rekreacji

- powierzchnia terenów

liczba

w sąsiedztwie zamojskiego

miejskich objętych

odwiedzających

zespołu staromiejskiego

rewaloryzacją

obszar zalewu

Przebudowa wraz z

- liczba wspartych zespołów

termomodernizacją

obiektów infrastruktury

obiektów stanowiących

zlokalizowanych na

Liczba osób

zespół hotelowy wraz ze

rewitalizowanym obszarze

korzystających

zmianą części funkcji hotelu

z infrastruktury

Odbudowa i przebudowa

- powierzchnia budynku

dawnej „Kawiarni Parkowej”

objętego

liczba turystów

na cele rekreacyjno-

remontem i modernizacją

korzystających

integracyjne

z obiektu
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Laboratorium smaku –

Działanie 4. Wsparcie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców

punkt gastronomiczny

- liczba utworzonych miejsc
pracy

liczba osób objęta
wsparciem

Centrum Integracji
Społecznej w Zamościu
Reintegracja społeczna
i zawodowa
Rewaloryzacja obiektu

- liczba godzin realizowanych
programów
- liczba organizowanych

liczba osób objęta
wsparciem
liczba

zabytkowego dawnego

wydarzeń o charakterze

uczestników

domu kahalnego

społeczno-kulturalnym

wydarzeń

w Zamościu
Od szkolenia
do zatrudnienia
Manufaktura
„U Zamojskiego Artysty”

- liczba godzin realizowanych
programów
- powierzchnia

liczba osób objęta
wsparciem
liczba

wyremontowanego budynku

wyprodukowanych

utworzone stanowiska pracy

pamiątek
liczba turystów
odwiedzających

Teatr Art Avanti II piętro

- powierzchnia

liczba

wyremontowanych budynków mieszkańców
- liczba inicjatyw o charakterze
społeczno-kulturowym

zaangażowanych
w tworzone
inicjat./wydarzeń
liczba turystów
odwiedzających

Oprócz powyższych danych zbierane będą wskaźniki, które posłużyły do wyznaczenia
obszaru zdegradowanego oraz monitorujące cele strategiczne, przedstawione w poniższej
tabeli.
Tabela 15 Monitoring na poziomie wskaźników diagnostycznych oraz celów strategicznych

Wskaźniki analizy wielokryterialnej wykorzystane do wyznaczenia obszaru
zdegradowanego
Osoby dotknięte problemem społecznym – ogółem
Osoby dotknięte problemem społecznym – bezrobocie
Przemoc w rodzinie
wiek poprodukcyjny społeczeństwa tendencja zmiany liczby ludności
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Zabudowania gospodarcze i handlowo-usługowe
Infrastruktura drogowa wymagająca remontu
Wartość nieruchomości niezabudowanej
Wiek zabudowy
Wyroby azbestowe
Cele monitorujące cele strategiczne
Sfera społeczna

- Liczba bezrobotnych w obszarze rewitalizacji

Wyższy standard i lepsza jakości życia - Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
mieszkańców
oraz

obszaru

rewitalizacji - Przemoc w rodzinie
zjawiska

ograniczenie

wykluczenia społecznego.
- Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

Sfera gospodarcza
Wyższy

poziom

aktywności

gospodarczej mieszkańców

na obszarze rewitalizacji
- Liczba bezrobotnych w obszarze rewitalizacji na
100 mieszkańców

Sfera

przestrzenno-funkcjonalna

Ukształtowanie przestrzeni obszaru - Zmniejszenie długości dróg wymagających remontu
rewitalizacji zgodnie z wymaganiami
- Wartość nieruchomości niezabudowanej
ładu przestrzennego oraz zapewnienie
wysokiej

dostępności

i

jakości

infrastruktury
- Ilość zmodernizowanych obiektów (boiska, place

Sfera techniczna
Lepszy stan techniczny infrastruktury
publicznej

dzięki

rozwiązań
i infrastrukturalnych
bezpieczeństwo

i

zabaw, budynki, parkingi, dziedzińce, ulice)

zastosowaniu - Powierzchnia obszaru objęta monitoringiem
technicznych
podnoszących
komfort

życia

mieszkańców
Sfera środowiskowa

- Powierzchnia udostępnionych miejsc rekreacji

Zwiększona ochrona i poszanowanie - Powierzchnia zagospodarowanej publicznej zieleni
środowiska
optymalne

przyrodniczego
wykorzystanie

oraz

miejskiej

zasobów

naturalnych na obszarze rewitalizacji
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Ocena postępu celów strategicznych i wskaźników diagnostycznych będzie dokonywana raz
do roku. Natomiast gromadzenie wskaźników bezpośrednio związanych z realizacją
konkretnych projektów będzie następowało w systemie ciągłym i będzie związane
z momentem zakończenia tych projektów. Powyższe dane będą prezentowane w postaci
raportu.
Kolejnym etapem monitoringu wdrażania LPR jest analiza zebranych danych. Analizy
dokonuje

zespól

ds.

rewitalizacji,

który

w

przypadku

stwierdzonych

opóźnień

w harmonogramie, braku zadowalających efektów formułuje rekomendacje bądź propozycje
działań naprawczych. Wyniki analizy będą przedstawiane Komitetowi Rewitalizacji celem
zaopiniowana. Wnioski z przeprowadzonego monitoringu mogą być podstawą do
wprowadzenia zmian do LPR. Formalną podstawą do wprowadzenia zmian w LPR będzie
uchwała Rady Miasta, której propozycję stworzyć i przedstawić winien zespół ds. rewitalizacji.
Podsumowaniem realizacji LPR będzie analiza jakościowa zmian w strukturze społecznej,
gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej i porównanie jej wyników do wniosków diagnozy
przeprowadzonej na potrzeby programowania LPR na okres 2017-2023.
Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację procesu monitorowania i oceny jest
Komitet Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji ma funkcję opiniodawczo-doradczą, opiniuje

Raport Monitoringowy i wynikające z niego rekomendacje.

4.

System wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu

programu
Otoczenie programu czyli wszystko to, co może wpływać przez swoją zmianę na realizację
założeń programu. Otoczenie programu możemy podzielić na kilka grup czynników
oddziałujących na program: polityczne, ekonomiczne, społeczne czy technologiczne. Czynniki
polityczne to przede wszystkim zmiany przepisów prawa, czynniki ekonomiczno-gospodarcze
to wszelkie zmiany makroekonomiczne związane na przykład z handlem w niedzielę i święta
czy licencjami, z kolei makroekonomiczne czynniki społeczne związane są z modą
i zwyczajami

społecznymi,

natomiast

czynniki

technologiczne

to

stopień

rozwoju

poszczególnych technologii. Zadaniem Zespołu ds. wdrażania programu rewitalizacji jest
obserwacja poszczególnych obszarów. W przypadku obserwacji istotnej zmiany w czynnikach
makroekonomicznych powinna ona stanowić przesłankę do modyfikacji LPR.
Analiza otoczenia programu w poszczególnych sferach może być wykonywana przy
wykorzystaniu zaproponowanego uproszczonego formularza analizy szans i zagrożeń.
Przykład wypełnionego formularza przedstawiony został w poniższej tabeli.
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Tabela 16 Przykładowy wypełniony formularz analizy szans i zagrożeń dla zewnętrznego obszaru gospodarczego

Formularz analizy szans i zagrożeń
Obserwator

Dane obserwatora (członka zespołu ds. rewitalizacji)

Obszar

Gospodarka

zagadnieniowy
Szanse

Okres
badawczy

Ocena wpływu

Propozycja działania

Prorodzinna polityka Dodatkowe środki pieniężne w
rządu
budżetach domowych mogą wpłynąć
na wzrost konsumpcji u lokalnych
przedsiębiorców
Dotacje z Urzędu Wsparcie
przy
uruchomieniu
Pracy
działalności może być logiczną
na rozpoczęcie
kontynuacją
wszelkich
działań
działalności
związanych ze szkoleniami
gospodarczej
Zagrożenia
Ocena wpływu

Program 500+

2017

Pewne osoby, aby pobierać
świadczenie 500+, mogą zdecydować
się na porzucenie pracy, a co za tym
idzie zwiększyć koszty
przedsiębiorców, w związku
z przeprowadzeniem procesu
rekrutacji nowych pracowników i ich
wdrażaniem w nowe obowiązki

Bieżące
zjawiska

monitorowanie

Przekazanie odpowiednich
informacji do podmiotów
prowadzących
projekty
z zakresu szkoleń
Propozycja działania

Nawiązanie współpracy
z lokalnymi
przedsiębiorcami
i monitorowanie skali
zjawiska

Poszukiwanie szans to przede wszystkim odpowiedź na pytania: jakie zmiany w otoczeniu
mogą wpłynąć pozytywnie na realizację LPR, jakie tendencje obserwowane są w otoczeniu
czy jakie skuteczne rozwiązania stosowane są w gminach o podobnych charakterystykach
i jakie są szanse na wdrożenie ich w Zamościu. Obserwacja zagrożeń jest natomiast oparta
głównie na poszukiwaniu informacji, których urzeczywistnienie może stanowić zagrożenie dla
realizacji LPR. Ważne, by w zmianach otoczenia wziąć pod uwagę nie tylko zmiany
w przepisach i regulacjach, które mogą wpłynąć na realizacje projektów przewidzianych
w LPR, ale również uwzględnić szanse i zagrożenia wynikające z innych aspektów takich jak
demografia, trendy polityka, technologia.
Kolejne dwie kolumny analizy szans i zagrożeń bazują na wiedzy eksperckiej
przeprowadzającego analizę. Ocena wpływu to indywidualna interpretacja obserwowanego
zjawiska przez osobę dokonującą analizy, natomiast propozycja działania to jego opinia o tym
w jaki sposób należy zareagować na zmieniające się otoczenie.
Ocena czynników makroekonomicznych powinna być sporządzana co najmniej raz do roku
i przedstawiana na forum Zespołu ds. Rewitalizacji w celu omówienia poziomu istotności
zjawisk zaistniałych w otoczeniu i ich ewentualnego wpływu na LPR. Na podstawie dyskusji,
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zespół podejmuje decyzję o podjęciu lub zaniechaniu działań modyfikujących. W przypadku
podjęcia decyzji o zasadności wprowadzenia zmian w LPR, Koordynator ds. rewitalizacji ma
obowiązek przygotować i przedłożyć do zatwierdzenia przez Radę Miejską projekt uchwały
zmieniającej LPR.

Część IV-Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) organ opracowujący projekt
dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień
dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Dnia 25 października 2017 roku Prezydent Miasta Zamość złożył wniosek do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz
dnia 25 października 2017 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zamościu o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pt.: „Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta Zamość na lata 2017-2023”.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu pismem z dnia 26 października
2017 roku (ZNAK: NZ.700.78.2017) uzgadnia pozytywne odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023.
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023” wraz ze zmianami
stanowiącymi aktualizację dokumentu, nie stwarza ryzyka z punktu widzenia wymagań
sanitarnoepidemiologicznych wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi oraz spełnione są
kryteria odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu
pismem z dnia 26 października 2017 roku (ZNAK:WSTIII.410.120.2017.KŁ) wyraził opinię, iż
aktualizacja dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 20172023” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu.
Przedłożony projekt aktualizacji Programu jest dokumentem, który nie może być
zaliczony do dokumentów wyszczególnionych w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. z 2017 r. poz.
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1405 t.j. (koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań
i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy,

planów

zagospodarowania

przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;) ponieważ nie jest strategią regionalną
(krajowa strategia rozwoju regionalnego, strategia ponadregionalna oraz strategia rozwoju
województwa) w rozumieniu art. 14a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, ze zm.).
Projekt dokumentu nie może też być również zaliczony do dokumentów sektorowych
wyszczególnionych w art. 46 ust 2 ww. ustawy („2 polityk, strategii, planów lub programów
w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej,
gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tylko w przypadku jeżeli
wyznaczają ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
ponieważ nie jest programem sektorowym.
W związku z powyższym brak jest podstaw do kwalifikacji projektu Programu do
dokumentów wyszczególnionych w art. 48 ust.1 lub ust. 2 ww. ustawy, a tym samym delegacji
do uzgodnienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art.48 ust.3.
Po analizie uwarunkowań środowiskowych lokalizacji wyznaczonego obszaru
rewitalizacji oraz potencjalnych skutków środowiskowych wyznaczonych celów i działań,
w związku z brakiem wyznaczonych ram dla przedsięwzięć mogących negatywnie wpływać
na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 47
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia strategicznie oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023”.
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Załącznik 1 Raport z procesu partycypacji
Działania w zakresie dostosowania prawa lokalnego w celu zwiększenia jakości procesów
partycypacyjnych.
Przeprowadzenie zmian w kierunku zwiększenia efektywności mechanizmu

a)

konsultacji społecznych ogłaszanych z inicjatywy mieszkańców:
Miasto Zamość opracowało i wprowadziło zasady oraz tryb przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Zamość. Zasady te zostały przyjęte Uchwałą Rady
Miasta Zamość, nr XXXV/384/2013 z dnia 25 listopada 2013r. Wartym podkreślenia jest fakt,
że wyżej wskazana uchwała jest jednym z kilku dokumentów umożliwiających udział
mieszkańców w kształtowaniu polityki lokalnej. Pozostałymi ważnymi dokumentami
funkcjonującymi w prawie lokalnym są:


Uchwała nr XLVII/488/2010 Rady Miasta Zamość z dnia 25 października 2010 roku w
sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.



Uchwała nr XLI/444/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 26 maja 2014r. w sprawie
wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Zamość.



Uchwała nr XII/133/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015 r. w
sprawie zmiany Statutu Miasta Zamość.
Podczas prac w zakresie opracowania LPR, środowiska organizacji pozarządowych

zwróciły uwagę na utrudnienia wynikające z obecnie funkcjonującej uchwały o konsultacjach
społecznych. Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim dużej liczby mieszkańców, wymaganej
do złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych (500 osób), oraz braku
określenia

minimalnego

uwzględnieniu
pozarządowymi,

opinii

czasu

trwania

mieszkańców

Zamojskie

Forum

i

ogłoszonych

konsultacji

przeprowadzeniu
Inicjatyw

spotkań

Społecznych

społecznych.
z

Po

organizacjami

(federacja

organizacji

pozarządowych w Zamościu) przedstawiło propozycję wprowadzenia zmian do uchwały
o konsultacjach społecznych. Następnie propozycje te, zostały przedstawione zespołowi ds.
partycypacji, który nie miał uwag do przedłożonego dokumentu. Propozycje zmian do uchwały,
zwierające uwagi Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych skierowano do Biura Rady
Miasta. Ostatecznie został opracowany projekt zmian do uchwały zmniejszający liczbę
mieszkańców, którzy mogą zgłosić wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych z 500
osób na 200 osób oraz wprowadzono minimalny okres trwania konsultacji trwający 7 dni.
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Opracowanie propozycji Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Zamość

b)

z organizacjami pozarządowymi.
Miasto Zamość od 2005 r. przyjmuje Roczne Programy Współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

Choć

ustawowy

obowiązek

przyjmowania

programów

współpracy

z organizacjami pozarządowymi, istnieje od 2010 roku, Miasto dużo wcześniej zauważyło
potrzebę ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, której syntezą są coroczne
Programy Współpracy. Jednak rozwój organizacji pozarządowych a także działania w zakresie
zwiększenia konstytucyjnej zasady subsydiarności (pomocniczości) w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz Miasta i jego mieszkańców i istotna
rola trzeciego sektora w procesach rewitalizacyjnych, sprawiły, że postanowiono opracować
Wieloletni Program Współpracy, który stanowiłby wieloletnią strategię współpracy organizacji
pozarządowych z Miastem. Wieloletni Program Współpracy, został opracowany przez
środowisko organizacji pozarządowych w Zamościu w marcu 2017r. a następnie przedłożony
w Urzędzie Miasta Zamościa. Projekt zostanie poddany dodatkowym konsultacjom
społecznym oraz przedłożony Radzie Miasta Zamościa do uchwalenia na sesji, podczas której
uchwalany będzie również Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na
rok 2018.
Wieloletni Program Współpracy zawiera wskazania do wprowadzenia mechanizmów
zwiększających partycypację mieszkańców, które do tej pory nie były wykorzystywane
w ogóle, lub ich wykorzystanie nie było znaczące, są to m.in. wspieranie zadań publicznych
w zakresie:


promocji i rozwoju wolontariatu,
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działania na rzecz wspierania aktywności młodzieży i seniorów,



wspierania ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej

Program wprowadza również mechanizmy mające na celu udział mieszkańców nie
zrzeszonych w organizacjach pozarządowych oraz grup nieformalny w zadaniach publicznych
poprzez wprowadzenie formuły regrantingu.

1.

Dialog Społeczny

1. Strona internetowa
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Pierwszym działaniem w ramach prac nad opracowaniem LPR było opracowanie
i uruchomienie strony internetowej rewitalizacja.zamosc.pl. Odnośnik do strony znajduje się
w głównym menu na stronie Urzędu Miasta zamosc.pl. Strona zawiera informacje dotyczące
procesu rewitalizacji, dokumenty i przepisy obowiązujące w tym zakresie, zawiera również
bieżące informacje odnośnie planowanych działań, terminy spotkań z mieszkańcami oraz
dane kontaktowe do osób i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces rewitalizacji
w Zamościu.
2.

Badania ankietowe

W dniach 01.01.2017-31.03.2017 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród
mieszkańców i osób mających swoje centrum życiowe w Zamościu

w ramach projektu

„Zamojska Akademia Rewitalizacji”. Zespół ds. Rewitalizacji opracował specjalistyczną
ankietę dla mieszkańców i osób mających swoje centrum życiowe w Zamościu

w celu

poznania ich opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych
obszarów na ternie miasta oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społecznogospodarcze.
Badanie było realizowane za pomocą

papierowych kwestionariuszy wykorzystywanych

w Mobilnym Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, gdzie osoby obsługujące wyjaśniały
ankietowanym na czym polega istota rewitalizacji oraz jakie
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przynieść mieszkańcom w ich codziennym życiu. Mobilność Punktów Informacyjno –
Konsultacyjnych polegała także na tym, że ich pracownicy docierali na spotkania z różnymi
grupami mieszkańców i tam przeprowadzali wywiady i służyli pomocą w wypełnianiu ankiet.
Ankiety były dostarczane również bezpośrednio do instytucji: urzędy, placówki edukacyjnej
kulturalne, sklepy oraz do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Ankieta była także
zamieszczona

na

stronie

internetowej:

www.rewitalizacja.zamosc.pl

Łącznie rozdystrybuowano 1100 ankiet, a zebrano wypełnionych 679 ankiet.
Spotkania z mieszkańcami:

3.

a) Mobilne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne
W celu zapewnienia właściwej partycypacji społecznej zorganizowano Mobilne Punkty
Informacyjno-Konsultacyjne, które prowadzone były przez Zamojskie Forum Inicjatyw
Społecznych. W ramach MPIK prowadzone były stałe dyżury doradców przy ulicy Kolegiackiej
16 (siedziba AMAZONEK i Zamojskiego Centrum Wolontariatu) oraz przy ul. Wyszyńskiego
28A (Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana
Zamoyskiego).
Doradcy udzielali informacji z zakresu problematyki rewitalizacji oraz zaangażowani byli
w proces pozyskiwania informacji od mieszkańców poprzez przeprowadzanie z mieszkańcami
wywiadów w formie ankiet. Kluczową rolą doradców poza dyżurami stacjonarnymi była praca
w terenie. W ramach tej działalności doradcy odbyli kilkadziesiąt zorganizowanych spotkań
m.in. w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, organizacjach pozarządowych,
Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, Komendzie Miejskiej Policji itp. Uczestniczyli oni również
w spotkaniach z mieszkańcami m.in. przy okazji osiedlowych spotkań podczas których
głosowane były projekty w ramach budżetu obywatelskiego.
b) Spotkania konsultacyjne, informacyjne i warsztatowe
Zorganizowano w sumie 7 spotkań konsultacyjnych dla interesariuszy rewitalizacji:


spotkanie warsztatowe dla przedsiębiorców – 15 lutego 2017 r.



spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych – 15 lutego 2017r.



spotkanie warsztatowe dla przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz
przedstawicieli samorządu mieszkańców – 15 lutego 2017r.



spotkanie warsztatowe dla mieszkańców – 15 lutego 2017r.

Podczas spotkań rozmawiano na temat zadań jakie powinny być realizowane ramach
rewitalizacji oraz o obszarach zdegradowanych na terenie Miasta Zamość.


spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców – 15 marca 2017r.

Podczas spotkania rozmawiano o problemach występujących na terenie Miasta Zamość.


spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców – 29 marca 2017r.
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W ramach spotkania przedstawiono wyniki badania społecznego, zaprezentowano obszar do
rewitalizacji, co poparła lokalna społeczność Miasta Zamość oraz dyskutowano o problemach
występujących na obszarze rewitalizacji.


spotkanie warsztatowe dla mieszkańców – 12 kwietnia 2017r.

Podczas spotkania opracowano wizję i cele rewitalizacji oraz działania rewitalizacyjne.
Zaprezentowano kartę przedsięwzięcia dającą możliwość wszystkim zainteresowanym
zgłaszaniem projektów rewitalizacyjnych. Karta przedsięwzięcia była ogólnie dostępną
również dostępna na stronie www.rewitalizacja.zamosc.pl

Zdjęcia:Materiał własny

Zdjęcia:Materiał własny

Zdjęcia:Materiał własny

Zdjęcia:Materiał własny
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Spotkania prowadzone były na każdym etapie planowania LPR tj. diagnozy i wyboru obszaru
zdegradowanego, wyboru obszaru rewitalizacji, formułowania wizji i celów strategicznych.
Pierwsze cztery spotkania zostały zorganizowane dla całego Miasta, tj. zaproszeni zostali
wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu mieszkańców i organizacje
pozarządowe. Zaproszenia były skierowane za pośrednictwem strony internetowej urzędu,
strony rewitalizacja.zamosc.pl, poprzez lokalne media. Przedsiębiorcy zostali poinformowani
i zaproszeni na spotkanie dodatkowo poprzez instytucje branżowe: Unię Szefów Firm
Zamojszczyzny, Radę Gospodarczą. Zaproszenia dla organizacji pozarządowych w sposób
bezpośredni były rozsyłane poprzez bazę teleadresową będąca w dyspozycji Urzędu Miasta
a także poprzez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych, instytucje która także prowadzi bazę
zamojskich organizacji pozarządowych.
Pozostałe spotkania zostały zorganizowane na obszarze zdegradowanym a następnie
obszarze wyznaczonym do rewitalizacji oraz adresowane były do interesariuszy rewitalizacji
i mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji.
Informacje o spotkaniach poza formami wymienionymi w przypadku wcześniejszych spotkań,
dodatkowo były przekazywane poprzez:


informacje w formie ulotek na klatkach schodowych, słupach ogłoszeń,



informacje w formie plakatów w punktach usługowych.

4. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość 2017-2023
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Urząd Marszałkowski w Lublinie i wpisaniu na „WYKAZ
GMINNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”, Miasto
Zamość na stronie rewitalizacja.zamosc.pl umieściło zaproszenie na spotkanie informacyjne
dla mieszkańców obszaru rewitalizacji tj. Stare Miasto i Planty

Podczas spotkania

przedstawiono propozycje dodatkowych projektów nadesłanych do Urzędu Miasta przez
beneficjentów

zamierzających

przystąpić

do

konkursu

ogłoszonego

przez

Urząd

Marszałkowski w ramach RPO WL dla Działania 13.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich”.
Spotkanie odbyło się 28 września 2017 roku w siedzibie Zamojskiego Centrum Informacji
Turystycznej i Historycznej w Zamościu.
Mieszkańcy zaakceptowali propozycję wpisania dodatkowych projektów.
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Załącznik 2 Dokumentacja fotograficzna

Zdjęcie: Akademia Zamojska (źródło: materiał własny)

Zdjęcie: Nadszaniec Bastionu VII (źródło: materiał własny)
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Zdjęcie: Rotunda Zamojska (źródło: Urząd Miasta Zamość)

Zdjęcie: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu ul. Peowiaków 30A
(źródło: Urząd Miasta Zamość)
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Zdjęcie: Nadszaniec Bastionu VI-Ekonomik (źródło: materia własny)

Zdjęcie: Kościół Św. Mikołaja (źródło: materiał własny)
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Zdjęcie: Kościół Ojców Franciszkanów (źródło: materiał własny)

Zdjęcie: Wikarówka (źródło: materiał własny)
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Zdjęcie: Budynek przy ul. Peowiaków 68A (źródło: materiał własny)

Zdjęcie: Parking przy Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu (źródło: materiał
własny)
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Zdjęcie: Budynek przy ul. Orlicz-Dreszera (źródło: materiał własny)

Zdjęcie Dom Trzeciego Tysiąclecia (źródło: materiał własny)
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Zdjęcie: Kamienica Rynek Wielki 8 (źródło: materiał własny)

Zdjęcie: Dawny dom Kahalny (źródło: materiał własny)
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Zdjęcie: budynek przy ul. Szczebrzeskiej 11 (źródło: materiał własny)

HUB komunikacyjny przy ul. Peowiaków (źródło: Urząd Miasta Zamość)
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Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Sadowej 51A (źródło: Urząd Miasta Zamość)

Zdjęcie: Zalew Miejski (źródło: Urząd Miasta Zamość)
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