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WSTĘP

Pod  pojęciem  rewitalizacji  rozumiemy  wszelkie  zmiany,  które

odbywają się w strukturach przestrzennych, społecznych, ekonomicznych w

zdegradowanych  obszarach  miejskich.  Działania  te  przyczyniają  się  do

znaczącej  poprawy życia  mieszkańców,  przywrócenia  ładu przestrzennego,

ożywienia  gospodarczego oraz odbudowy więzi  społecznych.  Zasadniczym

celem procesów rewitalizacyjnych jest  gospodarcze  i  społeczne  ożywienie

miasta, poprzez rozwijanie nowych form aktywności gospodarczej.
Wszystkie te działania mają za zadanie wpłynąć pozytywnie na rozwój

społeczno  –  gospodarczy  Sulejowa  jak  i  całej  gminy.  Wiąże  się  to  ze

zwiększeniem liczby nowych  miejsc  pracy,  rozwojem turystyki,  nadaniem

obiektom  i  terenom  zdegradowanym  nowych  funkcji  oraz  z  ochroną

środowiska. Dlatego rewitalizacja to nie tylko poprawa estetyki przestrzennej

miasta,  ale  również  podniesienie  atrakcyjności  tej  części  miasta  dla

mieszkańców,  turystów  i  potencjalnych  inwestorów  tych  terenów  oraz

terenów przylegających do rewitalizowanego obszaru.

Realizacja  programu  umożliwi  rozwój  małej  i  średniej

przedsiębiorczości  oraz  podniesienie  standardów  lokalowych  osób  tam

zamieszkujących.  Celem  nadrzędnym  programu  rewitalizacji  jest

kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna wyznaczonego

obszaru  Sulejowa.  W  przyszłości  należy  stworzyć  dokument  szerszy

obejmujący ścisłe centrum miasta oraz rejon opactwa Cystersów.

Dokument ten zawiera działania na najbliższe 9 lat, które powstrzymają

proces  degradacji  tkanki  miejskiej.  Ważną  funkcją  tego  dokumentu  jest
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aktywizacja  wszystkich  środowisk  na  rzecz  rewitalizacji.  Władze  lokalne,

organizacje społeczne oraz inne instytucje lokalne będą mogły podejmować

kroki na rzecz renowacji. Władze lokalne będą mogły podejmować kroki na

rzecz renowacji najstarszej części miasta, które wpłyną na ogólny wizerunek

Sulejowa.
Projekty,  które  zostaną  ujęte  w  niniejszym  programie  będą  jedynie

propozycją  przedsięwzięć  z  zakresu  rewitalizacji,  a  ich  realizacja  będzie

zależna  od  uwarunkowań  finansowych,  potrzeb  środowiska  lokalnego  

i możliwości technicznych.

Lokalny  Program  Rewitalizacji  Sulejowa  określa  kierunki  i  działania,

które  muszą  zostać  przeprowadzone  na  rzecz  ożywienia  społecznego  

i  gospodarczego.  Jest  także  jednym  z  wielu  dokumentów  programowych

Poddziałania 3.3.1. i 3.3.2. Uzupełnienia ZPORR koniecznych do ubiegania

się o zewnętrzne środki finansowe.
Opracowanie  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Sulejowa

zostało podzielone na etapy:
I etap: przyjęcie przez Radę Miejską Uchwały o przystąpieniu do tworzenia

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sulejowa (Zał. Nr 1),
II  etap:  powołanie  przez  Burmistrza  Pełnomocnika  d/s  Rewitalizacji  

oraz  Zespołu  Zadaniowego  d/s  Rewitalizacji  złożonego  z  pracowników

Urzędu Miejskiego i innych instytucji (Zał. Nr 2),
III etap: Przyjmowanie wniosków do programu od wszystkich potencjalnych

beneficjentów  ZPORR  oraz  innych  podmiotów  zainteresowanych

programem,

IV etap:  opracowanie  projektu  programu i  przedłożenie  go  Burmistrzowi,

który uchwala Rada Miejska (Zał. Nr 4).

1. Powiązanie z dokumentami strategicznymi.
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Wszystkie działania i cele Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta

Sulejowa  zgodne  są  z  priorytetami  i  kierunkami  rozwoju  przestrzenno  –

społeczno – gospodarczego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

I.1. Narodowy Plan Rozwoju 

Narodowy Plan  Rozwoju  wyznacza  kierunki  dla  wszystkich  działań

związanych  z  programowaniem  funduszy  strukturalnych,  a  także

wynikających  z  wieloletnich  programów  o  charakterze  horyzontalnym  

i  regionalnym.  Narodowy  Plan  Rozwoju  wskazuje  kierunki  rozwoju

gospodarczego Polski na szczeblu krajowym i regionalnym, mające zapewnić

warunki  sprzyjające  długotrwałemu  wzrostowi  gospodarczemu  oraz

podniesieniu  poziomu  życia  mieszkańców.  Poszczególne  działania  mają

przyczynić  się  do  tworzenia  nowych miejsc  pracy,  rozwoju  społeczeństwa

informacyjnego oraz konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki. Projekt

„Zachować  dla  pokoleń”  szczególnie  wpisuje  się  w  jedną  z  osi  rozwoju

Narodowego  Planu  Rozwoju  związaną  z  wzmocnieniem  potencjału

rozwojowego  regionów  i  przeciwdziałaniu  marginalizacji  niektórych

obszarów.

I.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Cele  programu  pokrywają  się  z  priorytetami  przewidzianymi  

w  Działaniu  3.3.  Zdegradowane  obszary  miejskie,  poprzemysłowe  

i  powojskowe Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju

Regionalnego  (ZPORR),  zakładającym  wsparcie  inicjatyw  dążących  do

ożywienia  gospodarczego  i  społecznego,  a  także  zwiększenia  potencjału

turystycznego  i  kulturalnego,  w  tym  nadania  obiektom  i  terenom

zdegradowanym  nowych  funkcji  społeczno-gospodarczych  poprzez

rewitalizację  i  odnowę  zdegradowanych  obszarów  miast  i  dzielnic
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mieszkaniowych  w  miastach,  rewitalizację  obiektów  i  terenów  po-

przemysłowych,  przez  zmianę  dotychczasowych  funkcji  na  gospodarcze,

społeczne,  edukacyjne,  zdrowotne,  rekreacyjne  i  turystyczne.  Teren,  który

zostanie  objęty  wsparciem,  odpowiada  wymaganiom Podddziałań:  3.3.1.  –

Rewitalizacja  obszarów  miejskich oraz  3.3.2.  –  Rewitalizacja  obszarów

poprzemysłowych  i  powojskowych. Realizacja  Programu  Rewitalizacji

pozwoli na zmianę funkcji modernizowanych obiektów i zaadaptowanie ich

do potrzeb społecznych, gospodarczych, kulturalnych i turystycznych. Wyżej

wymienione  poddziałania  w  sposób  szczególny traktują  projekty

inwestycyjne,  stwarzające  na  obszarach  zagrożonych wykluczeniem

społecznym w miastach  dogodne  warunki  lokalowe  i  infrastrukturalne  do

rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 

I.3. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

Projekt  zgodny  jest  z  zapisami  zawartymi  w  Strategii  Rozwoju

Województwa Łódzkiego. Najważniejsze problemy w rozwoju województwa

zostały zidentyfikowane w trzech strategicznych strefach:

 społecznej,  w  której  głównym  celem  jest  wzrost  ogólnego

poziomu cywilizacyjnego województwa.

• wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa

Priorytetowe kierunki:

-  podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców

- uporządkowanie gospodarki przestrzennej

 ekonomicznej,  w  której  głównym celem jest  poprawa  pozycji

konkurencyjnej gospodarki województwa

• poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa
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Priorytetowe kierunki:

- tworzenie nowoczesnej bazy gospodarczej,

- tworzenie  w  kraju  i  zagranicą  wizerunku  regionu  przyjaznego  

i atrakcyjnego do zamieszkania, inwestowania i współpracy,

 stworzenie  rzeczywistego regionu społeczno – ekonomicznego

posiadającego własną podmiotowość kulturową i gospodarczą

     Priorytetowy kierunek:

- stymulowanie przemian w sieci osadniczej województwa polegających

na wzroście roli miast w organizacji funkcjonalno – przestrzennej regionu.

I.4. Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego

Cele  rozwoju  Powiatu  Piotrkowskiego  wynikają  z  konieczności

likwidowania  zaległości,  barier  i  ograniczeń  rozwojowych  w  sferze

społecznej,  gospodarczej,  infrastrukturalnej  i  ekologicznej,  a  także  od

najlepszego dostosowania  się do zmieniającej się rzeczywistości  społeczno-

gospodarczej  

i międzynarodowej w jego otoczeniu.

Cele strategiczne

 podniesienie  jakości  życia  i  poziomu  zdrowotności  mieszkańców

powiatu, 

- wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w kreowaniu nowych miejsc pracy,

- rozwijanie nawyków w zakresie profilaktyki zdrowotnej, szczególnie wśród

dzieci i młodzieży,

- opracowanie pakietu działań w programie „Bezpieczny powiat”,

- rozbudowa infrastruktury

 tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i turystyki
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- tworzenie korzystnego klimatu dla inwestorów zewnętrznych,

- wspieranie lokalnego biznesu,

-  tworzenie  enklaw  szybkiego  rozwoju  gospodarczego  dla  pozyskiwania

inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych.

I.5. Strategia Rozwoju Gminy Sulejów

Priorytetowe kierunki i cele strategiczne rozwoju gminy:

 integracja i aktywizacja mieszkańców

- aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju gminy,

- aktywizacja młodzieży w życiu społecznym gminy,

- wzrost poziomu edukacji mieszkańców.

 rozwój turystyki, agroturystyki i usług towarzyszących

-  ochrona  walorów  i  zasobów  przyrodniczych  oraz  poprawa  stanu

środowiska,

- stworzenie zintegrowanego programu turystycznego gminy,

 rozwój infrastruktury technicznej

- rozbudowa wodociągu,

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej,

- rozbudowa kanalizacji deszczowej,

- rozbudowa sieci gazowej,

- modernizacja dróg,

 rozwój infrastruktury społecznej

- poprawa jakości usług opieki medycznej

- pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury w gminie,
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 rozwój przedsiębiorczości

- stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

I.6. Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy

Dokument  ten  nie  jest  przepisem gminnym i  nie  stanowi  podstawy

prawnej  dla  wydawanych  decyzji  administracyjnych.  Jest  natomiast

wykładnią  polityki  przestrzennej  miasta  i  gminy i  służy przede wszystkim

jako materiał koordynujący prace Burmistrza i Rady Miejskiej.

Stan  środowiska  kulturowego  w Sulejowie  charakteryzują  wszystkie

dzieła myśli i rąk ludzkich. W analizach przestrzennych uwzględnia się tylko

te,  które  chcemy zachować  dla  siebie  i  wszystkich  pokoleń  ze  względów

poznawczych.

Główne zasoby dziedzictwa kulturowego Sulejowa:

-  układ  przestrzenny  Sulejowa  (miasto  od  1296  r.  do  1870  r.  i

ponownie  od  1927  r.)  podlega  ochronie  konserwatorskiej  w  zakresie

rozplanowania  

i  ochrony  krajobrazowej.  Układ  czytelny  od  1145  r.  Czytelne  jest

ukształtowanie obszaru miasta oraz plac – relikt dawnego rynku,

-  układ  przestrzenny i  architektura  klasztoru  Cystersów,  obejmujący

obok  układu  rozplanowania,  piętnaście  pozycji  rejestrowych  (obiektów

poklasztornych).

- stanowiska archeologiczne.

I.7. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sulejów
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Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Sulejów  podobnie  jak  Lokalny

Program Rewitalizacji,  wymagany  jest  jako  załącznik  przy  ubieganiu  się  

o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii  Europejskiej.  Został on

przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/131/2004 z dnia 10 listopada 2004

r.

Założenia Planu Rozwoju lokalnego Gminy Sulejów:

- realizacje zadań Unii Europejskiej odnośnie obszarów miejskich,

- pielęgnacja kultury i dziedzictwa historycznego,

- promocja gminy,

- rozwój systemów infrastruktury technicznej,

- rozwój infrastruktury społecznej,

- sprawny system komunikacyjny w gminie,

- gmina przyjazna dla inwestorów (ulgi inwestycyjne),

- rozwój małej przedsiębiorczości.

Inne dokumenty strategiczne:

- Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sulejów na lata 2004-2008

- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami

2. Założenia programu rewitalizacji

2.1. Granica obszaru przeznaczonego do rewitalizacji

Zasięg  terytorialny  rewitalizowanego  obszaru  obejmuje  fragment

centrum miasta  w sąsiedztwie  ul.  Opoczyńskiej.  Wyznaczając  obszar  do

rewitalizacji  brano  pod  uwagę  te  czynniki,  które  wpływają  w  znaczący

sposób na sytuację miasta i jego mieszkańców. Brano pod uwagę zarówno

10



czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne. Dokument ten przedstawia jedynie

niewielki  obszar  miasta.  W  przyszłości  należy  rozszerzyć  go  o  tereny

ścisłego  centrum  historycznego  miasta  (obszar  pomiędzy  ulicami:

Garncarską,  Wschodnią,  Górą Strzelecką,  Nadpiliczną,  Staropiotrkowską,

Górną,  Cmentarną  i  Parafialną),  tereny  poprzemysłowe  w  rejonie  

ul. Piotrkowskiej oraz obszar położony w sąsiedztwie opactwa Cystersów.

Należy również rozważyć możliwość stworzenia planu rewitalizacji obszaru

wokół terenów przyklasztornych w Witowie. W takim kształcie dokument

ten w pełni  odzwierciedli  problemy związane z koniecznością  wdrażania

projektów  przewidzianych  do  rewitalizacji  obiektów  w  celu  ochrony

dziedzictwa  kulturowego,  podniesienia  warunków  życia  mieszkańców

poprzez  rozbudowę  infrastruktury  technicznej  i  społecznej,  tworzenie

nowych miejsc pracy oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. 

2.2. Czas i etapy realizacji programu

Dokument ten obejmuje trzy okresy programowania:

I. 2005-2006 - obligatoryjnie

II. 2007-2013 - fakultatywnie

III. 2014-2020 - fakultatywnie

Zadaniem pilotażowym realizowanym przez Gminę Sulejów, którego

realizacja  rozpocznie  się  w  pierwszym okresie  programowania  i  będzie

kontynuowana  w  drugim  okresie  jest  zagospodarowanie  terenu  na  

Pl. Targowym. Prace te polegać będą na kompleksowym uzbrojeniu terenu

(w infrastrukturę wodną, kanalizacyjną, energetyczni elektrycznej) oraz na

utwardzeniu  nawierzchni.  Tworząc  szerszy  dokument,  który  obejmie

większe  kwartały  miasta  zostaną  wpisane  również  inne  działania,  które

zostaną zaplanowane do realizacji do 2020 r.
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Wybór  projektów  odbywać  się  będzie  poprzez  głębokie  analizy

potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem tych projektów o dużym stopniu

zaawansowania  prac  przygotowawczych  (dokumentacja  techniczna,

wydane pozwolenia).  W dalszej  kolejności  będą realizowane te projekty,

których  realizacja  wpłynie  w niewielkim stopniu  lub  wcale  na  poprawę

sytuacji wąskiej grupy społecznej. 

Ze względu na fakt, że nie wszystkie projekty zgłaszane do programu

będą  mogły  być  dofinansowane  ze  ZPORR  z  powodu  nie  spełnienia

kryteriów zapisanych w tym dokumencie, mogą być realizowane w oparciu

o inne środki (prywatne, gminne i inne).

2.3. Planowane działania w latach 2005-2006 
               i w latach następnych

Planowane  do  realizacji  przedsięwzięcia  w  ramach  rewitalizacji

przedstawia Tab.1.

Tab. 1. Planowane inwestycje do realizacji w latach 2005-2006 
             i w latach następnych

L.p
. Nazwa zadania

Przewidywan
y okres

realizacji

Przewidywany koszt
realizacji w tys. zł.

ogółem w tym

gminne

Pochodzeni
e środków

Inwestor

1.

Kompleksowe
uzbrojenie
terenu pod
działalność
usługowo-
handlową 
w Sulejowie

2004-2008 2.246 1.040

Budżet
Gminy

ZPORR
Gmina
Sulejów

Główne cele i priorytety rewitalizacji miasta Sulejowa z uwzględnieniem

planowanych do włączenia w obszar rewitalizowany miasta Sulejowa:

 rozbudowa infrastruktury technicznej:
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- budowa nowych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz sieci energetycznej.

 restrukturyzacja transportu miejskiego

- budowa nowych miejsc parkingowych,

- podniesienie jakości technicznej ciągów komunikacyjnych,

- restrukturyzacja handlu i usług,

       - podniesienie standardu lokali (mieszkaniowych i usługowych),

      - rozszerzenie oferty usługowo-handlowej w centrum,

       - remonty i renowacje zasobów mieszkaniowych,

       - podniesienie technicznych standardów mieszkań.

 budowa nowych mieszkań i lokali użytkowych

       - zabudowa wolnych przestrzeni miejskich (budownictwo plombowe),

        - powstanie nowych ciągów handlowych,

        -  wykorzystanie  wolnych  pomieszczeń  na  potrzeby  działalności

usługowej i handlowej,

 rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej

-  adaptacja  obiektów  zabytkowych  na  centra  kultury  (np.  w  obiekcie

klasztornym)

-  stworzenie  warunków  rozwoju  dla  organizacji  społecznych,  poprzez

zapewnienie im odpowiedniej bazy lokalowej.

2.4. Źródła i zasady finansowania

2.4.1. Źródła finansowania Programu

Źródłami finansowania projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Sulejowa mogą być:
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1. środki  własne  budżetu  Gminy /struktura  pochodzenia  środków jak

niżej/,

2. środki własne wspólnot mieszkaniowych,

3. środki własne właścicieli nieruchomości,

4. środki z budżetu państwa,

5. środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej,

6. środki z innych funduszy ogólnodostępnych,

7. udział w kosztach rewitalizacji właścicieli mieszkań komunalnych /

na podstawie odrębnych umów/.

Wybrane przedsięwzięcia mogą być finansowane poprzez:

1. środki Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej, 

2. środki Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

3. dotacje z programów Ministerstwa

Kultury,

4. środki od Konserwatora Zabytków,

5. środki z Krajowego Funduszu

Mieszkaniowego /dotyczy mieszkań

socjalnych/,

6.    środki z Krajowego Funduszu Renowacji /uzależniony od ustawy

 o rewitalizacji/.

2.4.2. Zasady finansowania realizacji programu rewitalizacji 
               z budżetu gminy
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Podstawową  zasadę  finansowania  projektów  Lokalnego  Programu

Rewitalizacji Miasta Sulejowa będzie montaż finansowy. Preferowane będą

te  programy,  które  finansowane  będą  wspólnie  przez  samorząd,  sektor

publiczny i prywatnych inwestorów. 

   Dotacje  udzielane  będą  tylko  w  przypadku  łącznego  spełnienia

warunków,  tj.  uzgodnienia  budżetu  projektów,  harmonogramu

poszczególnych zadań, udokumentowania źródeł finansowania prac, które nie

mają  być  finansowane  dotacją  oraz  ustalenia  zasad  organizacji  i

ewentualnego planu przeprowadzenia mieszkańców do lokali  zamiennych /

dotyczy projektów mieszkaniowych/.

  Gmina zobowiązuje się przeznaczać corocznie w swoim budżecie środki

służące finansowaniu zadań ujętych w projektach rewitalizacji  – w całości

lub  części.  Zakres  i  wielkość  finansowania  będą  określane  w  uchwale

budżetowej.

2.4.3.  Zasady  finansowania  realizacji  programu  rewitalizacji
miasta  Sulejów  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego

Realizacja  działań  w  ramach  Priorytetu  3.  Rozwój  lokalny

współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego  ukierunkowana  jest  na  wspomaganie  procesu

restrukturyzacyjnego  rozwoju  lokalnego  poprzez  wsparcie  lokalnych

projektów z  zakresu  infrastruktury technicznej,  infrastruktury  turystycznej,

kulturalnej  i  społecznej,  a  także  infrastruktury  służącej  rozwojowi

działalności  gospodarczej  oraz  rewitalizacji  zdegradowanych  obszarów

miejskich i poprzemysłowych, jak również rewitalizacji obiektów i obszarów 

powojskowych.  Celem  Priorytetu  3  Rozwój  lokalny jest  aktywizacja

społeczna i  gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i  włączenia
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ich  

w procesy rozwojowe kraju i Europy.

Celem  Działania  3.3.  „Zdegradowane  obszary  miejskie,  poprzemysłowe  

i  powojskowe” jest  zachęcanie  do  rozwijania  nowych  form  aktywności

gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury

do  prowadzenia  działalności  dostosowanej  do  potrzeb  nowych

przedsiębiorstw,  przy  równoczesnej  trosce  o  ochronę  stanu  środowiska

naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.

Zasadniczym celem działania jest ożywienie gospodarcze i społeczne, 

a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie

obiektom  i  terenom  zdegradowanym  nowych  funkcji  społeczno-

gospodarczych poprzez:

- rewitalizację  i  odnowę  zdegradowanych  obszarów  miast  i  dzielnic

mieszkaniowych w miastach;

-  rewitalizację  obiektów  i  terenów  po-przemysłowych,  przez  zmianę

dotychczasowych  funkcji  na  gospodarcze,  społeczne,  edukacyjne,

zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne,

-  rewitalizację  obiektów  i  terenów  po-wojskowych,  przez  zmianę  

z przeważającej, dotychczas funkcji  zabudowy po-wojskowej na usługową,

gospodarczą,  społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną. 

     Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich1

Beneficjentami  środków  w  ramach  ZPORR  -  Poddziałanie  3.3.1

Rewitalizacja obszarów miejskich mogą być:

1    na podstawie uzupełnienia ZPORR
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1.  gminy,  miasta  na  prawach  powiatu  lub  działające  w  ich  imieniu

jednostki organizacyjne (zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych),

2. niżej wymienione podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym

Programie Rewitalizacji:

a) podmioty  wykonujące  usługi  publiczne  na  zlecenie  jednostek

samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji

posiada miasto,

b) podmioty  wybrane  w  drodze  Ustawy  Prawo  Zamówień

Publicznych  –  zharmonizowanej  z  prawem  Wspólnot

Europejskich,  dostarczające  usługi  użyteczności  publicznej  na

zlecenie  jednostek  samorządu  terytorialnego  pod  warunkiem

przestrzegania  zasad  pomocy  publicznej  określonych

w przepisach szczególnych, 

c) organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia,

fundacje oraz kościoły i  związki  wyznaniowe (publiczne i  non-

profit), 

d) spółdzielnie mieszkaniowe,

e) instytucje użyteczności publicznej: np. policja, straż pożarna,

f) szkoły wyższe,

g) wspólnoty mieszkaniowe2.

Beneficjenci  mogą ubiegać  się  o  środki  z  EFOR, jeżeli  zostaną  spełnione

następujące kryteria:

-  wnioskowane projekty wynikają  z zatwierdzonego  uchwałą Rady

Miejskiej Lokalnego Programu Rewitalizacji (wnioskowane projekty są tam

wymienione - stanowią ich integralny element oraz została uzasadniona ich

realizacja), 

2 wyłącznie  dla  projektów  dotyczących  konserwacji  i  renowacji  fasad  budynków  wraz
z  zagospodarowaniem  przyległego  otocznia,  bez  prowadzenia  prac  w  indywidualnych  mieszkaniach,
znajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, ze wiążą się one z tworzeniem stałych miejsc pracy
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-  wnioskowane  projekty  przyczyniają  się  do  realizacji  celów

działania,  np:  przeciwdziałaniu  wykluczeniu  społecznemu  zamieszkującej

tam ludności, tworzą nowe, stałe miejsca pracy. 

Inwestycje  wdrażane  w  ramach  Poddziałania  3.3.1.  muszą  wynikać  

z Lokalnych Programów Rewitalizacji i zaliczać się do niżej wymienionych

zadań:

-  porządkowanie  „starej  tkanki”  urbanistycznej  poprzez  odpowiednie

zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,  

- izolacja, remont i/lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków

oraz  pomieszczeń  przeznaczonych  na  cele:  gospodarcze,  szkoleniowe  lub

kulturalne - za wyjątkiem przeprowadzania  prac budowlano-montażowych  

w  indywidualnych  mieszkaniach  -  w  ramach  działania  wraz  

z zagospodarowaniem przyległego terenu, w tym: 

-  remont,  przebudowa  instalacji  w  budynkach:  grzewczych,

elektrycznych, gazowych  i wodno-kanalizacyjnych,

-  zagospodarowaniem  przyległego  terenu  (budowa,  remont,

przebudowa małej architektury, ogrodzeń);

      -  renowacja  budynków o  wartości  architektonicznej  i  znaczeniu

historycznym  znajdujących  się  na  rewitalizowanym  terenie  w  tym  ich

adaptacja  na  cele:  gospodarcze,  społeczne,  edukacyjne,  turystyczne  lub

kulturalne,  przyczyniająca  się  do  tworzenia  stałych  miejsc  pracy.

Priorytetowo  będą  traktowane  budynki  posiadające  potencjał  dla  rozwoju

turystyki. Renowacja będzie się składała z działań wspierających:

     - prace konserwatorskie,

     - odnowienie zabudowań (za wyjątkiem indywidualnych mieszkań);   

-  prace  konserwatorskie,   odnowienie  fasad   i  dachów  budynków  

o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym  znajdujących się  

w  rejestrze  zabytków   wraz  z  zagospodarowaniem  przyległego  terenu

przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy, 
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-  wyburzanie  budynków  pod  cele:  usługowe,  kulturowe,  edukacyjne,

gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne,

- remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem

funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych,

-  tworzenia  stref  bezpieczeństwa  i  zapobiegania  przestępczości  

w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: 

     - budowa i/lub remont oświetlenia,

     -  zakup  i  instalacja  systemów  monitoringu  przyczyniających  się  do

realizacji działania; 

- adaptacja, przebudowa i/lub remonty budynków i kubatury użyteczności

publicznej  wraz  z  przyległym otoczeniem   na  cele  edukacyjno-społeczne

znajdujących  się  na  terenie  rewitalizowanym  w  tym  m.in.:  przedszkola,

szkoły  podstawowe,  gimnazja,  szkoły  średnie  i  ponadgimnazjalne,  szkoły

wyższe,  szkolne  stołówki,  domy  dziecka,  ośrodki  walki  z  patologiami

społecznymi  (np.  walki  z  narkomanią,  alkoholizmem),  poradnie

psychologiczne,  świetlice  dla  dzieci  i  młodzieży, domy kultury,  Warsztaty

Terapii  Zajęciowej  oraz  obiekty  służące  pomocą  społeczną  (np.  dla

samotnych  matek  z  dziećmi,  zapobiegania  przestępczości,  punkty  służące

pomocą  i  przekwalifikowywaniem byłych  więźniów)  –  priorytetowo  będą

traktowane budynki,  które głównie przyczynią  się  do rozwoju działalności

gospodarczej i zatrudnienia  (za wyjątkiem prac remontowo-instalacyjnych  

w indywidualnych mieszkaniach),  w tym:

- izolacja, remont, przebudowa fasad i dachów budynków,

- remont, przebudowa, adaptacja pomieszczeń,

-  budowa, remont,  przebudowa instalacji  w budynkach:  grzewczych,

wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych,

-  zagospodarowanie  przyległego  terenu  (np.  budowa,  remont,

przebudowa ogrodzeń i małej architektury);
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- przebudowa, wymiana i/lub remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

elektrycznej,  grzewczej  i  gazowej  w  rewitalizowanych  obiektach

publicznych, usługowych,

-  regeneracja,  rehabilitacja  i  zabudowywanie  pustych  przestrzeni

publicznych, w tym:

- remont i/lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw

dla  dzieci,  publicznych  toalet  miejskich,  małej  architektury  (np.  tarasy

widokowe,  fontanny,  ławki,  kosze  na  śmieci),  miejsc  rekreacji,  terenów

zielonych  (zieleń  wysoka,  niska  i  trawniki)  oraz  prace  restauracyjne  na

terenie istniejących parków; 
-  remonty  i/lub  przebudowa   infrastruktury  technicznej,  szczególnie   

w zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast,  

w tym:

-  budowa,  remonty i/lub  przebudowa sieci  kanalizacyjnych i  innych

urządzeń  do  oczyszczania,  gromadzenia,  odprowadzania  i  przesyłania

ścieków, 

- budowa, remonty i/lub przebudowa kanalizacji deszczowej,

-  wymiana  elementów  konstrukcyjnych  zawierających  azbest  

w budynkach publicznych (poza celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy

nie  wymaga  to  przebudowy  całego  obiektu  i  po  spełnieniu  wymagań

przekazania  powstałych  odpadów  zawierających  azbest  podmiotom,  które

uzyskały  zezwolenie  właściwego  organu  na  prowadzenie  działalności  

w zakresie gospodarki takimi odpadami,
- budowa, remonty i/lub przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody 

i  urządzeń  służących  do  gromadzenia  i  uzdatniania  wody  oraz  urządzeń

regulujących ciśnienie wody;

-  poprawa  funkcjonalności  ruchu  kołowego,  ruchu  pieszego  i  estetyki

przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym:
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- remonty, przebudowa i/lub modernizacja dróg lokalnych (gminnych

lub  powiatowych)  i  ulic  prowadzących  do  dzielnic  mieszkalnych  oraz

komunalnych  dróg  osiedlowych  (m.in.:  wzmocnienie  podbudowy  jezdni,

polepszenie stanu nośności, wymiana i poszerzenie nawierzchni) oraz małych

obiektów inżynieryjnych,

- budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych,

jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia

pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt,

(np. budowa, przebudowa  i/lub remont ścieżek rowerowych);

-  remont  i/lub  przebudowa  obiektów  pełniących  funkcje  zaplecza

turystycznego, kulturalnego,

-  remont,  przebudowa  i/lub  przystosowanie  budynków  i  kubatury  dla

potrzeb tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości,

-  remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i infrastruktury na

cele  turystyczne  i  kulturalne  (włącznie  z  odnowieniem  i  konserwacją

obiektów  dziedzictwa  kulturowego)  prowadząca  do  zrównoważonego

rozwoju i tworzenia miejsc pracy.
W ramach Poddziałania 3.3.1. do wydatków kwalifikowanych mogą zostać

zaliczone  koszty  kwalifikowane  zgodne  z  zasadami  wymienionymi  

w  Rozporządzeniu  Komisji  Europejskiej  448/2004  z  10  marca  2004r.  

W  szczególności  mogą  to  być  następujące  koszty  /tylko  w  przypadku

przyjęcia projektu do realizacji/ : 

1. przygotowanie  Lokalnych  Programów  Rewitalizacji

(przeprowadzenie prac studialnych,  ekspertyz, badań) – podmiotem

uprawnionym  do  otrzymania  zwrotu  poniesionego  kosztu

przygotowania dokumentu jest samorząd miasta;

2. prac przygotowawczych:

-  przygotowanie  dokumentacji  technicznej:  koncepcja  budowlana,

projekt budowany, projekt wykonawczy, 
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-  przygotowanie  studium  wykonalności,  raportu  oddziaływania  na

środowisko,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej, 

-  zakup  niezabudowanego  terenu  nierozerwalnie  związanego  z

realizacją projektu (nie więcej niż 10% całkowitego kosztu kwalifikowalnego

projektu),

- projekt budowlany i architektoniczny,

-  badania  i  prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów

miejskich związane z urbanistyką, krajobrazem, i budownictwem oraz roboty

pomiarowe,

- zakup nieruchomości, jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między

zakupem i celami realizacji poddziałania 3.3.1. ZPORR – zgodnie z zasadami

Rozporządzenia KE 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004r., 

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

-  koszt  przygotowania  projektu,  w  tym  publikacji  ogłoszeń

przetargowych;

3.    prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym:

- przygotowanie terenu pod budowę, 

-  prace ziemne, 

- prace budowlano-montażowe,

- prace budowlane,

- prace rozbiórkowe,

- prace remontowe,

- prace modernizacyjne,

- prace konserwacyjne,

- prace wykończeniowe,

-  prace ziemne, 

- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

- prace wykończeniowe w tym umocnienia,
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- zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem

inwestycji,

-  nadzór inżynierski i konserwatorski,

-  koszty  informacji  i  promocji  projektu  integralnie  związane  z
realizacją działania.

Do kosztów niekwalifikowanych należą:

- budowa  budynków mieszkaniowych,

- budowa budynków,

- adaptacja, przebudowa, remont budynków, powierzchni i mieszkań

na cele mieszkaniowe,

- remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej

w celach wyłącznie administracyjnych, (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych,

przekwalifikowywania,  poradnictwa  zawodowego  osób  bezrobotnych,

zapobiegania  przestępczości  -  przyczyniających  się  do  realizacji  celów

działania i dla jednostek, które uczestniczą w realizacji programu),

- zakup obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług

przez  administrację  publiczną  (za  wyjątkiem  funkcji  szkoleniowych,

przekwalifikowywania,  poradnictwa  zawodowego  osób  bezrobotnych

przyczyniających  się  do  realizacji  celów  działania  i  dla  jednostek,  które

uczestniczą  w  realizacji  programu)  –  zgodnie  z  zasadą  nr  6  zawartą

w Rozporządzeniu KE 448/2004/WEz dnia 10 marca 2004r.,

- uzbrojenie terenu pod budowę budynków mieszkaniowych,

- remont, przebudowa  indywidualnych mieszkań (prace budowlano-

montażowe),

- rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych, 

- zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych,
- zakup nieruchomości  w przypadku, jeśli  w ciągu ostatnich 10 lat

była  finansowana  z  krajowych  lub  wspólnotowych  grantów,  które

powodowałyby podwójne współfinansowanie jego zakupu ze środków EFRR
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- zgodnie z zasadą nr 6 zawartą w Rozporządzeniu KE 448/2004/WE z dnia

10 marca  2004r.,

-  finansowanie  projektów,  nie  ujętych  w  Lokalnym  Programie

Rewitalizacji  (nie  znajdują  się  w granicach  obszaru  podlegającego

rewitalizacji), nie przyczyniających się do realizacji celów działania.

Poziom dofinansowania projektów poddziałania 3.3.1. 

Dofinansowanie  z  EFRR  stanowi  60%  kwalifikujących  się  wydatków

publicznych. Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 

- z budżetu państwa – Minister Gospodarki Pracy (10%) oraz np. Minister

Kultury  (zgodnie  z  zasadami  ustalanymi  przez  danego  dysponenta  części

budżetowej), 

- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Kryteria  formalne  i  merytoryczno  techniczne  oraz  zasady  dofinansowanie

projektów związanych z turystyką określono w Uzupełnieniu ZPORR.

Poddziałanie 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i
powojskowych3

Beneficjentami  środków  w  ramach  ZPORR  -  Poddziałanie  3.3.2

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych mogą być:
1.  gminy,  miasta  na  prawach  powiatu,   powiaty lub  działające  w ich

imieniu  jednostki  organizacyjne  (zgodnie  z  Ustawą  o  Finansach

Publicznych),
2.  związki,  porozumienia  i  stowarzyszenia  jednostek  samorządu

terytorialnego,
3. niżej wymienione podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym

Programie Rewitalizacji:

3     na podstawie Uzupełnienia ZPORR
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a) podmioty  wykonujące  usługi  publiczne  na  zlecenie  jednostek

samorządu  terytorialnego,  w  których  większość  udziałów  lub

akcji posiada gmina lub powiat,
b) podmioty  wybrane  w  drodze  Ustawy  Prawo  Zamówień

Publicznych–  zharmonizowanej  z  prawem  Wspólnot

Europejskich,  dostarczające  usługi  użyteczności  publicznej  na

zlecenie  jednostek  samorządu  terytorialnego  pod  warunkiem

przestrzegania  zasad  pomocy  publicznej  określonych  w

przepisach szczególnych,

c) organizacje  pozarządowe  nie  działające  dla  zysku,

stowarzyszenia,  fundacje  oraz  kościoły  i  związki  wyznaniowe

(publiczne i non-profit);

d) spółdzielnie mieszkaniowe;

e) policja,

f) szkoły wyższe,

g) wspólnoty mieszkaniowe4.

Beneficjenci  końcowi  mogą  ubiegać  się  o  środki  z  EFRR  jeżeli  zostaną

spełnione następujące kryteria:

-  wnioskowane  projekty  wynikają  z  zatwierdzonych  uchwałą  Rady

Gminy/Powiatu Lokalnych Programów Rewitalizacji  (wnioskowane projekty

są  tam  wymienione  -  stanowią  ich  integralny  element  -  oraz  została

uzasadniona ich realizacja), 

- wnioskowane projekty przyczyniają się do realizacji celów działania,

np.: zwłaszcza tworzą nowe, stałe miejsca pracy i tworzą nowe gospodarcze

funkcje tych terenów. 

4 wyłącznie  dla  projektów  dotyczących  konserwacji  i  renowacji  fasad  budynków  wraz
z  zagospodarowaniem  przyległego  otocznia,  bez  prowadzenia  prac  w  indywidualnych  mieszkaniach,
znajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, ze wiążą się one z tworzeniem stałych miejsc pracy
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Inwestycje  wdrażane  w  ramach  Poddziałania  3.3.2.  muszą  wynikać  z

Lokalnych  Programów Rewitalizacji  i  zaliczać  się  do  niżej  wymienionych

zadań5:
-  izolacja,  remont,  prace  rozbiórkowe,  przebudowa  i/lub  adaptacja

budynków,  obiektów,  infrastruktury  i  urządzeń  poprzemysłowych  i

powojskowych  wraz  z  zagospodarowaniem  przyległego  terenu  w  celu

nadania  im  nowych  funkcji  użytkowych:  usługowych,  turystycznych,

rekreacyjnych, zdrowotnych i edukacyjnych: 
- remont, przebudowa i/lub adaptacja opustoszałej kubatury i pomieszczeń

dla: biur,  warsztatów, pomieszczeń dla inkubatorów przedsiębiorczości  oraz

pomieszczeń  konferencyjnych,  a  także  dla  m.in.:  przedszkoli,  szkół

podstawowych,  gimnazjów,  szkół  średnich  i  ponadgimnazjalnych,  szkół

wyższych,  szkolnych  stołówek,  domów  dziecka,  ośrodków  walki  

z patologiami społecznymi (np. walki z narkomanią, alkoholizmem), poradni

psychologicznych,  świetlic  dla  dzieci  i  młodzieży,  domów  kultury,

Warsztatów Terapii  Zajęciowej  oraz  obiektów służących pomocą społeczną

(np.  dla  samotnych  matek  z  dziećmi,  zapobiegania  przestępczości,  punkty

służące  pomocą  i  przekwalifikowywaniem  byłych  więźniów)  –  pomoc

strukturom świadczącym usługi  dla lokalnej społeczności - przyczyniające się

do  tworzenia   lub  ochrony  miejsc  pracy  i  przeciwdziałania  marginalizacji

społecznej.  Priorytetowo  traktowane  będą  projekty,  które  będą  wspierać

działania gospodarcze, w tym:
- izolacja, remont, przebudowa fasad i dachów budynków;

- budowa, remont,  przebudowa instalacji  w budynkach:  grzewczych,

wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych;   

-  zagospodarowanie  przyległego  terenu  (np.  budowa,  remont,

przebudowa ogrodzeń   i małej architektury).

- izolacja, remont, adaptacja i/lub przebudowa pokoszarowych budynków

mieszkalnych  w  celu  nadania  im  nowych  funkcji:  usługowych,
5     lista wszystkich zadań podlegających dofinansowaniu znajduje się w Uzupełnieniu ZPORR 
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gospodarczych,  społecznych,  edukacyjnych,  rekreacyjnych  (za  wyjątkiem

prac budowlano-instalacyjnych w indywidualnych mieszkaniach),  w tym:

-  remont,  przebudowa,  adaptacja  pomieszczeń  (za  wyjątkiem celów

mieszkaniowych);

- izolacja, remont, przebudową fasad, dachów;

-  budowa, remont,  przebudowa instalacji  w budynkach:  grzewczych,

wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych;

-  zagospodarowanie  przyległego  terenu,  w  tym  budowa,  remont,

przebudowa małej architektury i ogrodzeń.

-  porządkowanie  „starej  tkanki”  urbanistycznej  poprzez  odpowiednie

zagospodarowywanie  i  zabudowywanie  pustych  przestrzeni  w  harmonii  

z  otoczeniem  na  cele  usługowe,  edukacyjne,  społeczne,  turystyczne,

rekreacyjne, gospodarcze, kulturalne,  

-  wyburzanie  budynków  na  cele:  usługowe,  kulturowe,  edukacyjne,

gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne,

- renowacja (prace związane z konserwacją,  rewaloryzacją, zachowaniem,

adaptacją) budynków, infrastruktury o wartości architektonicznej i znaczeniu

historycznym  (w  tym  z  zakresu  ochrony  dziedzictwa  przemysłowego  

i  obiektów  o  znaczeniu  militarnym),  a  także  ich  adaptacja  na  cele:

gospodarcze, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego

otoczenia - znajdujących się na rewitalizowanym terenie,
- prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości

architektonicznej  i  znaczeniu  historycznym  znajdujących  się  w  rejestrze

zabytków  wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyczyniająca się

do tworzenia stałych miejsc pracy, 

-  zakładanie  parków  i/lub  zalesianie  oczyszczonego  obszaru,  w  celu

nadania mu funkcji turystycznych i/lub rekreacyjnych, 

- zabudowywanie pustych przestrzeni: 
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     - budowa, remont i/lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów

zabaw  dla  dzieci,  publicznych  toalet,  małej  architektury  (np.  tarasy

widokowe,  fontanny,  ławki,  kosze   na  śmieci),  miejsc  rekreacji,  terenów

zielonych  (zieleń  wysoka,  niska  i  trawniki)  oraz  prace  restauracyjne  na

terenie istniejących parków.   

-  budowa,  przebudowa  i/lub  remont  podstawowej  infrastruktury

komunalnej, w szczególności w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz

infrastruktury transportowej znajdującej się na terenie rewitalizowanym:

     -  budowa, przebudowa i/lub modernizacja  sieci  wodociągowych, ujęć

wody, urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń

regulacji ciśnienia wody, 

- budowa, przebudowa i/lub modernizacja oczyszczalni ścieków, 

-  budowa,  remont  i/lub  przebudowa  sieci  kanalizacyjnych  i  innych

urządzeń  do  oczyszczania,  gromadzenia,  odprowadzania  i  przesyłania

ścieków,

- budowa, remont i/lub przebudowa kanalizacji deszczowej,

- rekultywacja gruntów, usuwanie niebezpiecznych materiałów – jeśli

stanowi to niezbędny element realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji;

-  wymiana  elementów  konstrukcyjnych  zawierających  azbest  

w budynkach publicznych (poza celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy

nie  wymaga   to  przebudowy  całego  obiektu  i  po  spełnieniu  wymagań

przekazania  powstałych  odpadów  zawierających  azbest  podmiotom,  które

uzyskały  zezwolenie  właściwego  organu  na  prowadzenie  działalności

zakresie gospodarki takimi odpadami,

- budowa, remont i/lub przebudowa systemów odwadniających, 

- budowa, remont i/lub przebudowa: chodników, przejść dla pieszych

lub zwierząt, ścieżek rowerowych,   

- budowa i/lub remont parkingów,    
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- budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub remont dróg (poza drogami

międzynarodowymi, krajowymi i  wojewódzkimi)  na  terenach obszarów po-

wojskowych  i  po-przemysłowych  i  ich  połączeń  z  siecią  dróg  publicznych

(np.:  zwiększenie  nośności,  usunięcie  ostrych  i  ciasnych  zakrętów,

poszerzenie  nawierzchni)  łącznie  z  budową  i/lub  remontem  drogowej

infrastruktury towarzyszącej (w tym obiektów inżynieryjnych),

- kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje,

-  tworzenia  stref  bezpieczeństwa  na  terenie  byłych  obszarów  po-

przemysłowych  i  po-wojskowych  w  miastach  w  celu  zapobiegania

przestępczości  w  zagrożonych  patologiami  społecznymi  obszarach  miast,  

w tym: 

- budowa i/lub remont oświetlenia,

-  zakup  i  instalacja  systemów monitoringu  przyczyniających się  do

realizacji działania. 

-  budowa,  przebudowa  i/lub  remont  obiektów  dla  nadania  im  funkcji

zaplecza  kulturalnego,  turystycznego  lub  rekreacyjnego  rewitalizowanego

obszaru w celu tworzenia stałych miejsc pracy.

W ramach Poddziałania 3.3.2. do wydatków kwalifikowanych mogą zostać

zaliczone  koszty  kwalifikowane  zgodne  z  zasadami  wymienionymi  

w  Rozporządzeniu  Komisji  Europejskiej  448/2004  z  10  marca  2004r.  

W  szczególności  mogą  to  być  następujące   koszty  -  tylko  w  przypadku

przyjęcia projektu do realizacji : 
1. przygotowanie  Lokalnych  Programów

Rewitalizacji  (przeprowadzenie  prac

studialnych,  ekspertyz,  badań)  –

podmiotem  uprawnionym  do  zwrotu

poniesionego  kosztu  przygotowania

dokumentu  jest  samorząd  gminy  lub
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powiatu (w zależności              od tego

kto zlecił przygotowanie programu);

2. prac przygotowawczych, w tym:

-  przygotowanie  dokumentacji  technicznej:  koncepcja  budowlana,

projekt budowany, projekt wykonawczy,

- przygotowanie  studium wykonalności, raportu oddziaływania na

środowisko,

-  zakup  niezabudowanego  terenu  –  jeśli  jest  nierozerwalnie

związany  z  realizacją  projektu  (nie  więcej  niż  10  %  całkowitego  kosztu

kwalifikującego projektu),

- projekt budowlany i architektoniczny, 

- przygotowanie dokumentacji przetargowej, 

- badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów

poprzemysłowych  i  powojskowych  związane  z  urbanistyką,  krajobrazem  

i budownictwem oraz roboty pomiarowe,
-  zakup  nieruchomości  jeśli  istnieje  bezpośrednie  powiązanie

między zakupem i celami realizacji  poddziałania  3.3.2  ZPORR – zgodnie  

z zasadami Rozporządzenia KE 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004r., 

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

-  koszt  przygotowania  przetargu,  w  tym  publikacji  ogłoszeń

przetargowych;

3.   prace  inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym:

- prace ziemne, w tym przygotowywanie gruntu pod zabudowę, 

- prace rozbiórkowe,

- prace remontowe,

- prace budowlane,

- prace modernizacyjne,
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- prace porządkowe związane z oczyszczaniem terenu z materiałów,

sprzętu  i  chemikaliów  powojskowych  i  poprzemysłowych,  asenizacją  

i wywozem niepożądanych materiałów,

- prace budowlane i konstrukcyjne,

- prace konserwacyjne,

- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

- prace wyburzeniowe,

- prace wykończeniowe,

-  zakup  wyposażenia  nierozerwalnie  związanego  

z funkcjonowaniem inwestycji,

- nadzór inżynierski i konserwatorski,

-  koszty  informacji  i  promocji  projektu  integralnie  związane  

z realizacją działania.

Do kosztów niekwalifikowanych należy:

- budowa  budynków mieszkaniowych,

-  zakup  obiektów  wykorzystywanych  jako  miejsce  świadczenia

usług  przez  administrację  publiczną  (za  wyjątkiem funkcji  szkoleniowych,

przekwalifikowywania,  poradnictwa  zawodowego  osób  bezrobotnych

-  przyczyniających  się  do  realizacji  celów  działania  i  dla  jednostek,

które uczestniczą w realizacji programu)  – zgodnie z zasadą nr 6 zawartą

w Rozporządzeniu KE 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004 r.,

-  remont,  przebudowa,  adaptacja  lub  budowa  obiektów

wykorzystywanych  jako  miejsce  świadczenia  usług  przez  administrację

publiczną  (za  wyjątkiem  funkcji  szkoleniowych,  poradnictwa  

i  przekwalifikowywania  zawodowego,  zapobiegania  przestępczości  -

przyczyniających  się  do  realizacji  celów  działania  i  dla  jednostek,  które

uczestniczą  we  wdrażaniu  programu)   –  zgodnie  z  zasadą  nr  6  zawartą  

w Rozporządzeniu KE 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004 r.,

- prace budowlano-montażowe w indywidualnych mieszkaniach,
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- uzbrojenie terenu pod budowę budownictwa mieszkaniowego,

- zakup nieruchomości dla celów wyłącznie mieszkaniowych,

- rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkaniowych,

- zakup nieruchomości w przypadku jeśli w ciągu ostatnich 10 lat

była  finansowana  z  krajowych  lub  wspólnotowych  grantów,  które

powodowałyby podwójne współfinansowanie jego zakupu ze środków EFRR

- zgodnie z zasadą nr 6 zawartą w Rozporządzeniu KE 448/2004/WE z dnia

10 marca 2004r.,

-  finansowanie  projektów,  nie  ujętych  w  Lokalnych  Programie

Rewitalizacji  (nie  znajdują  się  w  granicach  obszaru  podlegającego

rewitalizacji).

Poziom dofinansowania projektów poddziałania 3.3.2. 

Dofinansowanie z EFRR stanowi: 

- 60% kwalifikujących się wydatków publicznych,

- 50 % w przypadku projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia

terenu, gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto,

-  50%  kwalifikujących  się  wydatków  publicznych  -  dofinansowanie  

z krajowych środków publicznych:

- z budżetu państwa – Minister Gospodarki Pracy (10%) oraz np. Minister

Kultury  (zgodnie  z  zasadami  ustalanymi  przez  danego  dysponenta  części

budżetowej) 

- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 

- z budżetu państwa – Minister Gospodarki Pracy (10%) oraz np. Minister

Kultury  (zgodnie  z  zasadami  ustalanymi  przez  danego  dysponenta  części

budżetowej) 

- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Kryteria  formalne  i  merytoryczno  techniczne  oraz  zasady  dofinansowanie

projektów związanych z turystyką określono w Uzupełnieniu ZPORR.
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3. Ogólna charakterystyka miasta Sulejowa

III.1. Położenie

Sulejów  położony  jest  w  środkowej  części  dorzecza  Pilicy,  jednej  

z większych i piękniejszych rzek Polski środkowej i województwa łódzkiego.

Miasto  położone  jest  na  Równinie  Piotrkowskiej,  która  wchodzi  w skład

prowincji Nizin Środkowych i Wschodnich. Średnia wysokość miasta wynosi

188 m npm. Sulejów jest typowym miastem dolinnym, położonym w dolinie

meandrującej Pilicy.
Miasto  posiada  korzystne  położenie  komunikacyjne.  Przez  jej  teren

przebiegają ważne alterie drogowe: droga Nr 12 Piotrków Tryb.– Radom,  

Nr 74 Sulejów – Kielce oraz droga Nr 742 Przygłów – Włoszczowa. Drogi te

łączą się w piotrkowskim węźle komunikacyjnym z drogami A -1 Gdańsk –

Cieszyn oraz Nr 8 Warszawa – Wrocław. Ze względu na taki układ możliwy

jest szybki dostęp do większych ośrodków miejskich.

Od  dnia  01.01.1999  r.  Sulejów  wchodzi  w  skład  województwa

łódzkiego  i  jest  jedną  z  11  gmin  (gmina  miejsko  –  wiejska)  powiatu

piotrkowskiego. Powierzchnia miasta wynosi 26,25 ha.

3.2. Warunki środowiskowe
Teren miasta odwadniany jest przez rzekę Pilicę i jej dopływy: Luciążę 

i  Radońkę.  Po  obu  stronach  doliny  rzecznej  nachylenie  powierzchni  jest

różne  

i dlatego wody odprowadzane są w różnych kierunkach.

W  północnej  części  miasta  początek  swój  ma  Zalew  Sulejowski.

Wpływają do niego wody Pilicy i  Luciąży. Szerokość zbiornika w mieście

dochodzi do 800 m. Wybudowanie zbiornika spowodowało zamulenie koryta,
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a co za tym idzie i jego wypłycenie. To sprawia, że nawet przy niewielkich

wezbraniach  rzeka  podtapia  tereny  położone  w  pobliżu  koryta.  W  celu

ochrony pobliskich łąk i pól zostały wybudowane wały przeciwpowodziowe.

Gleby na terenie miasta są na ogół mało urodzajne. Są to głównie gleby

bielicowe utworzone na piaskach luźnych, naglinnych, gliniastych oraz  gleby
wytworzone na podłożu wapiennym. Największy odsetek stanowią grunty V 

i  VI  klasy bonitacyjnej.  Są  to  bardzo  słabe  gleby,  na  których rozwija  się

budownictwo  i  porastają  lasy  sosnowe.  Jednak  duża  ich  część

wykorzystywana  jest  rolniczo.  Grunty  III  i  IV  klasy  bonitacyjnej  tworzą

zwarty kompleks w części południowo – zachodniej oraz występują wyspowo

na  obrzeżach  miasta.  Grunty  te  przeznaczone  są  wyłącznie  do  produkcji

rolnej.  Strukturę  użytkowania  gruntów  w  Sulejowie  przedstawia  Tab.2.

Przeważają  użytki  rolne,  które  stanowią  41,6%  wszystkich  gruntów  

w  mieście.  Dużą  powierzchnię  zajmują  również  lasy  (25%  powierzchni

miasta).

TAB.2. Struktura użytkowania gruntów w Sulejowie
Struktura
gruntów

Powierzchni
a w ha

Udział
 w %

Użytki
rolne razem

1.092 41,6

w tym
- grunty
orne
- sady
- łąki i
pastwiska

1.040

3
48

39,66

0,11
1,83

Lasy i
grunty
leśne

650 24,76

Pozostałe
grunty i
nieużytki

883 33,64

RAZEM 2.625 100,00
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Zróżnicowane  cechy  środowiska  geograficznego,  jego  bogactwo  

i  piękno oraz potrzeba jego ochrony skłoniły władze byłego województwa

piotrkowskiego  do  utworzenia  Sulejowskiego  Parku  Krajobrazowego.

Powierzchnia parku w granicach administracyjnych Sulejowa zajmuje 7 km2,

co stanowi 27% powierzchni miasta.

W granicach parku w obrębie  miasta  znalazła  się  dolina  Pilicy i  jej

dopływy, lasy, tereny rolnicze oraz opactwo Cystersów.

Park jest atutem gminy i posiada wyróżniające się walory przyrodnicze,

krajobrazowe i kulturowe. Są to m.in.:

 kompleksy leśne z dobrze zachowanymi fragmentami przyrody

naturalnej,

 niepowtarzalne  obiekty  przyrody  nieożywionej  o  wybitnych

walorach krajobrazowych (m.in.  w Barkowicach Mokrych,  w

Sulejowie),

 piękny krajobraz dorzecza środkowej pilicy i jej dopływów,

 bogata  fauna  i  flora  w  tym  wiele  gatunków  zagrożonych

wyginięciem, 

 zabytki  kultury  materialnej  i  historycznej  z  zabytkiem

najwyższej  klasy,  opactwem  cystersów  czy  zabytkowe

wapienniki  (obecnie  

w ruinie),

Sulejowski  Park  Krajobrazowy  wchodzi  w  skład  Zespołu

Nadpilicznych Parków Krajobrazowych6. Terenem działania zespołu są trzy

parki krajobrazowe: Przedborski, Sulejowski i Spalsko – Inowłodzki. Zostały

one  utworzone,  aby  zachować  i  ochronić  cenne  przyrodniczo  obszary,

obejmujące  Puszcze  Pilicką  położoną  w  dolinie  rzeki  Pilicy  wraz  

z  fragmentem  Wyżyny  Przedborskiej  wraz  z  doliną  rzeki  Czarnej

Włoszczowskiej.  Parki  krajobrazowe  wraz  z  otuliną  zajmują  łącznie  

1143 km2.
6 Zarządzenie nr 80/95 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 20 grudnia 1995 roku.
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Na rozwój przestrzenny Sulejowa silny wpływ wywarła rzeźba terenu

oraz  bogactwa  mineralne.  Szeroka  dolina  Pilicy  oraz  wysokie  jej  brzegi

urozmaicają krajobraz miejski.

Ze  względu  na  swoje  położenie  i  krajobraz  oraz  ośrodki

wypoczynkowe, Sulejów od lat  przyciąga swoim urokiem turystów,  którzy

mają  na  tym  terenie  dogodne  warunki  do  wypoczynku,  zarówno

weekendowego jak i dłuższego.

3.3. Rys historyczny
Sulejów  należy  do  najstarszych  osad  nadpilicznych.  Powstał  on  

w dolinie  rzeki  Pilicy.  Większość  miast,  które  powstawały w tym okresie

zlokalizowane  były  w  dolinach  rzecznych.  Pierwsza  wzmianka  

o miejscowości  pochodzi  z 1145 r.  Od przełomu X/XI wieku na obszarze

dzisiejszego  Sulejowa  rozwijała  się  osada  targowa.  Początkowo  była

własnością  książęcą,  by  w 1176  roku  przejść  w ręce  opactwa  Cystersów.

Osada  targowa  rozwinęła  się  przy  przeprawie  przez  rzekę,  obok  której

istniała komora celna, gdzie pobierano cło wodne. Korzystne położenie na

skrzyżowaniu dróg z Wielkopolski, Mazowsza i Małopolski oraz bogactwo

zasobów naturalnych (lasy i pokłady wapienia) sprzyjały rozwojowi miasta  

i jego gospodarki.
Prawa miejskie  uzyskał  między rokiem 1279  a 1292,  potwierdzone  

w 1296 roku przez  Władysława Łokietka.  Rozwój  ten został  zahamowany

przez najazdy szwedów i inne wojny oraz pożary.
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Rys. 1.  Fragment planu miasta z 1824 r.

W  pierwszej  połowie  XII  w.  na  prawym  brzegu  Pilicy,  na  terenie

zalewowym,  rozwinęła  się  osada  targowa.  Zarys  tej  pierwotnej  owalnicy

handlowej  zachował  się  dość  dobrze  przy  dawnej  drodze  do  Wolborza  

na  os.  Podklasztorze.  Jednak  obecny Sulejów rozwinął  się  z  późniejszego

targowiska  lewobrzeżnego,  natomiast  jego  nieregularny  plan  wskazuje  

na  pochodzenie  sprzed  lokacji  (Rys.1).  W  czasie  lokacji  targ  został

przeniesiony z prawego na lewy brzeg rzeki, tzn. z księstwa sandomierskiego

do  księstwa  sieradzkiego  wraz  z  przeprawą  rzeczną,  którą  usytuowano
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naprzeciw kościoła pw. Św. Floriana. W  tedy  też  wytworzył  się  dzisiejszy

nieregularny  rynek  i  odpowiadający  mu plac  po  przeciwnej  stronie  rzeki  

w  rozwidleniu  dróg  na  Radom  i  Żarnów.  Elementy  przedlokacyjnego

rozplanowania  wyraźnie  są  widoczne  we  współczesnym  planie  Sulejowa.

(Rys.2). 

Niekorzystny wpływ na rozwój miasta miał  fakt  przeprowadzenia na

Pilicy  granicy  miedzy  zaborcami  w  XVIII  wieku.  Wydarzenie  do  miało

negatywne  skutki  na  rozwój  miasta.  W  wyniku  stagnacji  w  1870  roku

Sulejów utracił  prawa  miejskie,  podobnie  jak  i  inne  miasta  tej  wielkości,

które  znalazły  się  w  Królestwie  Polskim.  Sulejów  został  włączony  do

zbiorowej gminy Łęczno, a od 1912 roku stanowiło osobną gminę, ale nadal

nieposiadającą praw miejskich.

Rozwój  miasta  ściśle  związany  był  z  zakonem  Cystersów,  którzy

przybyli  na  te  tereny  w  drugiej  połowie  XII  wieku.  Zgromadzenie  to

charakteryzowało się wysokim  poziomem  cywilizacyjnym.  Znane  były  ich

wysokie  umiejętności  w  zakresie  prowadzenia  gospodarki  rolnej  oraz  

w budownictwie. Przez lata powstawał okazały obiekt - warownia. Do dziś

zachował się romański kościół p.w. św. Tomasza, konsekrowany w 1232 r.,

przylegający do niego kapitularz z fragmentem krużganków, mury obronne

wraz z licznymi basztami.
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1. Targowisko Podklasztorze

2. Targowisko lewobrzeżne

3. Miasto lokacyjne

4. Obszar miasta w XV-XVI w.

Rys. 2. Odrys współczesnego planu Sulejowa 

z zaznaczeniem reliktów średniowiecznego

 i późniejszego rozplanowania

Inne cenne zabytki:

- kaplica Ligęzów z 1644 r.
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- neogotycka kaplica cmentarna z I poł. XIX w.

- neogotycki kościół p.w. św. Floriana z 1903r.

- układ urbanistyczny centrum miasta

- piece do wypalania wapna (obecnie w ruinie)

Gospodarka Sulejowa rozwijała się dzięki produkcji wapna sposobem

rzemieślniczym  w  piecach  ziemnych.  Wapno  sprzedawane  było  niemal  

w całym kraju. Pierwsze przemysłowe piece powstały w II poł. XIX wieku.

Duża produkcja wapna i zapotrzebowanie na nie spowodowało, że w 1903

roku  oddano  do  użytku  kolejkę  wąskotorową  Sulejów  –  Piotrków  Tryb.

Przemysł wapienniczy w Sulejowie upadł pod koniec lat dziewięćdziesiątych

XX wieku.
W 1927 roku Sulejów odzyskał prawa miejskie co przyczyniło się do

szybszego  jego  rozwoju.  Ponowna  stagnacja  nastąpiła  po  1939  roku.  

W  wyniku  działań  wojennych  Sulejów  został  zniszczony  w  80%,  a  pod

gruzami domów i w obozach zginęło ponad 2000 mieszkańców.
Po wojnie  miasto  zostało  odbudowane.  Dalej  głównym zajęciem dla

mieszkańców było wypalanie wapna.

Na rozwój przestrzenny miasta miało wpływ włączenie w jego granice

administracyjne  wsi  Podklasztorze.  Powstało  tam  budownictwo

mieszkaniowe jak i letniskowe. Wyróżnia się ono w przestrzeni miejskiej ze

względu na fakt, że jest ono oddalone od centrum o ok. 2 km.

3.4.Otoczenie społeczne
Liczba mieszkańców Sulejowa kształtowała się następująco (Tab.3).

Z przedstawionego zestawienia wynika, że liczba ludności w Sulejowie nie

ma stałej tendencji wzrostu. Wśród mieszkańców przeważają kobiety. 

Tab.3. Struktura i liczba ludności w Sulejowie w latach 2001-2003

Rok Ogółem Kobiety Mężczyźni Gęstość
zaludnienia
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2001 6492 3272 3220 247,3
2002 6270 3166 3104 238,9
2003 6341 3202 3139 241,6

Ludność  w wieku  produkcyjnym wynosi  pow.  60  %,  przedprodukcyjnym

26%,  zaś  w  wieku  poprodukcyjnym  14%  (Tab.4).  Gęstość  zaludnienia

kształtuje  się  na  poziomie  241  os/km2.  Notuje  się  stały  napływ ludności  

z terenów zarówno wiejskich jak i miejskich. Wiele osób przeprowadza się

do 

Tab.4. Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku

Grupy wiekowe ogółem mężczyźni kobiety

Przedprodukcyjnym 1526 829 697

Produkcyjnym 3785 1936 1849

Poprodukcyjnym 886 297 589

Liczba osób 
w wieku

nieprodukcyjnym
przypadająca na 
100 osób w wieku

produkcyjnym

64 58 70

nowo powstających domów na os. Podklasztorze i Na Skarpie. Wśród nich są

nie tylko młode małżeństwa, ale także osoby starsze, które wybierają tereny 

z dala od dużych terenów miejskich (np. z Łodzi).
Ludność  według  stanu  cywilnego  mieszkańców  miasta  przedstawia

Tab.5.  Największą  bolączką  w  Sulejowie  jest  duże  bezrobocie.  Stopa

bezrobocia  w  mieście  waha  się  na  poziomie  26  %.  Wśród  bezrobotnych

przeważają  osoby  z  wykształceniem  podstawowym  i  zasadniczym

zawodowym bez prawa do zasiłku.

Tab. 5. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu 
cywilnego prawnego, płci i grup wieku
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grupy
wieku ogółem

Stan cywilny prawny
kawaler,

panna
żonaty,

zamężna
wdowiec,
wdowa

rozwiedziony,
rozwiedziona pozostali

razem 4972 1314 3022 499 114 23
15-19 521 511 10 - - -
20-24 489 379 107 - 3 -
25-29 431 152 276 1 1 1
30-39 842 105 694 5 30 8
40-49 963 98 784 43 30 8
50-59 742 39 594 75 33 1
≤60 984 30 557 375 17 5

mężcz. 2396 763 1492 81 50 10
kobiety 2576 551 1530 418 64 13

Pomoc społeczna

Zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  w  Gminie  Sulejów  realizuje

jednostka  organizacyjna  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  

w Sulejowie. Sytuacja wielu rodzin jest bardzo trudna ze względu na fakt,  

że  wiele  osób  utraciło  miejsca  pracy  w  zakładach,  które  w  wyniku

reorganizacji zostały zamknięte. Wiele osób zmuszonych jest do korzystania 

z pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie.   

Podstawową działalność Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia  Tab. 6.

Tab.6. Rodzaj świadczeń i liczba osób korzystających z MOPS
Rodzaj świadczenia

Rok

Zasiłek stały Zasiłek
okresowy

Zasiłek celowy Ochrona
macierzyństwa

Renta Socjalna

liczba
osób,

którym
wydano
decyzję

liczba
osób w

rodzinie

liczba
osób,

którym
wydano
decyzję

liczba
osób w

rodzinie

liczba
osób,

którym
wydano
decyzję

liczba
osób w

rodzinie

liczba
osób,

którym
wydano
decyzję

liczba
osób w

rodzinie

liczba
osób,

którym
wydano
decyzję

liczba
osób w

rodzinie

2001 37 65 139 438 407 1249 89 335 74 238
2002 53 247 240 774 408 1221 79 317 83 287
2003 48 226 201 652 403 1232 108 437 85 285

*wg danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie
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Środki finansowe na opiekę społeczną wg źródeł pochodzenia przedstawia
Tab.7.

Tab.7. Środki finansowe na opiekę społeczną wg źródeł pochodzenia
Rok Zadania własne (kwota w PLN) Zadania zlecone (kwota w PLN)
2001 60.480 827.310
2002 81.050 933.611
2003 80.000 894.561

                           *wg danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie

Działalność  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  polega  na  realizacji

zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

1. Przyznawanie  i  wypłacanie  przewidywanych  ustawą  świadczeń,  zasiłki

stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomocy w naturze – dożywianie

2. Pracy socjalnej

3. Prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej

4. Analizie  i  ocenie  zjawisk  rodzących  zapotrzebowanie  na  świadczenia  

z pomocy społecznej;

5. Realizacja  zadań  wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  społecznych:

współpraca z organizacjami poza rządowymi;

6. Rozwijanie  nowych  form pomocy społecznej  i  samopomocy  w ramach

zidentyfikowanych potrzeb;

7. Organizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych  w  miejscu

zamieszkania;

8. Tworzenie  gminnego  systemu  profilaktyki  i  opieki  nad  dzieckiem  i

rodziną;

9. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

10.Kierowanie  do  domu  pomocy  społecznej  i  ponoszenie  odpłatności  za

pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

11.Realizacja  zadań  wynikających  z  rządowych  programów  pomocy

społecznej,  mających  na  celu  ochronę  życia  osób,  rodzin  i  grup

społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
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3.5. Otoczenie gospodarcze
W mieście  funkcjonuje  obecnie  jedna duża  szwalnia  MOTEX, która

zatrudnia  400  osób.  Produkuje  ona  bieliznę  damską  dla  niemieckiego

kontrahenta.

Do większych pracodawców na terenie miasta należy zaliczyć:

- Miejski Zakład Komunalny,

- Urząd Miejski,

- Urząd Pocztowy,

- Komisariat Policji,

- Hotel „Podklasztorze”.
W  2004  roku  w  Sulejowie  zarejestrowanych  było  946  podmiotów

gospodarczych. Brak  jest  dużych  zakładów  przemysłowych.  W  mieście

funkcjonuje  obecnie  tylko  jedna  szwalnia  „MOTEX”, która  zatrudnia  400

osób /stan z marca 2004r./. Ponadto swoje siedziby mają tu mniejsze zakłady

zatrudniające  po  5  osób  i  więcej,  m.in.  zakłady  meblarskie,  piekarnie,

wytwórnia chrupek, zakłady konfekcyjne czy Hotel Podklasztorze.

Oprócz  w/w  zakładów  funkcjonują  3  placówki  oświatowych,  

1 placówka kultury, 2 ośrodki zdrowia, Bank PKO BP, Bank Spółdzielczy

Ziemi  Piotrkowskiej.  W  okresie  letnim  wzrasta  liczba  obiektów

gastronomicznych. Sytuacja taka powtarza się cyklicznie, co roku. Związane

jest to z obsługą ruchu turystycznego. 

Należy również dążyć do tego, aby ponownie uruchomiono produkcję

w  Zakładach  Przemysłu  Wapienniczego  w  Sulejowie,  które  

z pewnością wpłynie znacznie na zmniejszenie bezrobocia w okolicy. Aby

została  wznowiona  produkcja  wapna  należy  wymienić  przestarzały  park

maszynowy, który znacznie podnosi koszty jego produkcji. 

Większość mieszkańców z terenu miasta i gminy pracuje w pobliskim

Piotrkowie  Tryb.  Nie  wszystkie  zmiany,  jakie  zaszły  w  Sulejowie  
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w poszczególnych sektorach, wywarły pozytywny wpływ na rozwój miasta  

i gminy. 

3.6. Infrastruktura techniczna
Dla potrzeb miasta woda pobierana jest z ujęć głębinowych pomimo, 

że na jej terenie występują liczne wody powierzchniowe w postaci kilku rzek

(Pilica, Luciąża) oraz Zalew Sulejowski. Zapotrzebowanie na wodę dla celów

bytowo  –  gospodarczych  pokrywane  są  z  ujęć  wody  zlokalizowanych  

w Sulejowie.
Sulejów zwodociągowany jest  w 98%. Mieszkańcy zaopatrywani są  

w wodę z ujęcia Barbara, które zlokalizowane jest na głównych zbiornikach

wód  podziemnych  w  województwie  łódzkim,  w  pokładach  jurajskich,  co

zapewnia bardzo dobrą jakość wód w klasie I a i I b. Ujęcie to posiada dwa

odwierty. Woda gromadzona jest w dwóch naziemnych zbiornikach.
W latach  sześćdziesiątych rozpoczęto  budowę kanalizacji  sanitarnej  

w  Sulejowie.  Swym  zasięgiem  obejmuje  jedynie  30%  terenów

zurbanizowanych miasta. Długość sieci wynosi 22,2 km, z czego 5,5 km to

kolektory  tłoczne.  W  2003  roku  podłączonych  było  765  budynków  w

mieście. System kanalizacji sanitarnej funkcjonuje w oparciu o biologiczno-

mechaniczną  oczyszczalnię  ścieków.  Wydajność  docelowa  3237  m3/d.

Obecnie  wykorzystywana  jest  w  35%,  w  tym  50%  stanowią  wody

infiltracyjne.

Szansą do rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy miał być „

Program  Pilica”,  w  którym  planowano  budowę  kolektora  opaskowego

wokół  Zalewu  Sulejowskiego.  Celem programu  była  poprawa  i  ochrona

jakości  wody  w  rzece  Pilicy  i  Zalewu  Sulejowskiego  jako  źródło  wody

pitnej dla aglomeracji łódzkiej, przy jednoczesnym stworzeniu możliwości

rozwojowych na  terenach  wokół  zbiornika.  Władze  gminy Sulejów,  jak  

i  inne  gminy  postanowiły  o  zaprzestaniu  realizacji  zadań  w  ramach
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„Programu Pilica” ze względu na duże koszty realizacji  jak i  późniejsze

duże koszty eksploatacyjne. 

Sulejów  posiada  jedno  wysypisko  śmieci  zlokalizowane  

w  lesie  „BARBARA”.  Do  tego  celu  wykorzystywane  jest  wyrobisko  po

kopalni wapna. Lokalizacja jest bardzo niekorzystna ze względu na fakt, że 

w  jego  sąsiedztwie  znajduje  się  osiedle  domków  jednorodzinnych  „Na

Skarpie”. Jest  ono w trakcie  rekultywacji.  Jego eksploatacja  przewidziana

jest  do  2008  roku.  Wywozem  nieczystości  zajmuje  się  Miejski  Zakład

Komunalny w Sulejowie, który jest  jednostką budżetową gminy oraz firma

Reithmann  

z  Piotrkowa  Trybunalskiego.  Odpady  stałe  z  terenów  nieruchomości

gromadzone są przez mieszkańców w pojemnikach 110, 120, 240 ha  i 1100

litrów.  Odpady  uliczne  gromadzone  są  w  koszach  rozstawionych

odpowiednio do natężenia  ruchu pieszych.  Od 2001 roku prowadzona jest

segregacja  odpadów  komunalnych  do  specjalnie  przygotowanych

pojemników na makulaturę, szkło i plastyk.

Już  teraz  należy  zaplanować  budowę  nowego  wysypiska  wspólnie  

z innymi gminami lub szukać innych możliwości, które nie pozwolą gminie

„utonąć” we własnych śmieciach.

Sulejów  zgazyfikowany  jest  w  20%  i  korzysta  z  niego  41%

mieszkańców.  Długość  sieci  gazowej  wynosi  14,1km.  Najlepiej

zgazyfikowana jest prawobrzeżna część miasta. W mieście znajduje się stacja

redukcyjna. Od niej rozprowadzany jest gaz na miasto. 
Wśród  mieszkańców  Sulejowa  jest  duże  zainteresowanie  budową

gazociągów.  W  obecnych  czasach,  kiedy  dbałość  czyste  środowisko  jest

priorytetem,  należy  dołożyć  wszelkich  starań,  aby   rozbudowywać  sieć

gazową.  Duża  część  mieszkańców  korzysta  z  gazu  bezprzewodowego

propan-butan.

Mieszkańcy korzystają z energii elektrycznej dostarczanej za pomocą:

46



- terenowej  sieci  zasilającej  i  rozdzielczej  średniego  napięcia  

15 kV,

- stacji transformatorowych 15/04 kV,

- sieci rozdzielczych 04/0,23 kV.

Notuje  się  stały  wzrost  zużycia  energii  elektrycznej  w  Sulejowie

gospodarstwach  indywidualnych.  Spowodowane  jest  to  stałą  rozbudową

osiedli „Podklasztorze” i „Na Skarpie”. 

Wszystkie główne ulice w gminie posiadają oświetlenie uliczne. Od 2000

roku  na  terenie  miasta  przeprowadzane  są  prace  przy  wymianie  starego

oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne. Prace te są w dużej części

wykonane. 

3.7. Infrastruktura społeczna
W mieście  W najbliższym czasie  nie  przewiduje  się  zmian w

sieci szkół na terenie miasta.

Funkcję  upowszechniania  kultury  na  terenie  miasta  prowadzi  Dom

Kultury, Biblioteka Miasta i Gminy oraz jej filia przy Szkole Podstawowej  

nr 2 na os. Podklasztorze. 

funkcjonują  dwie  szkoły  podstawowe,  Gimnazjum  i  Zespół  Szkół

Ponadgimnazjalnych oraz Samorządowe Przedszkole. Placówki oświatowe są

w dobrym stanie technicznym. Sale gimnastyczne posiadają wszystkie szkoły

oprócz Szkoły Podstawowej Nr 2. Liczbę uczniów charakteryzuje Tab. 6. 

Władze  samorządowe  zarządzając  szkołami  podstawowymi  

i  gimnazjum  dążą  do  jak  najlepszego  utrzymania  stanu  technicznego

budynków poprzez  bieżące  remonty  i  naprawy oraz  doposażać  jednostki  

w nowoczesne środki dydaktyczne. Są to zadania kosztowne, ale konieczne.

Tab.6. Liczba uczniów na terenie szkół podstawowych i gimnazjum 
w Sulejowie w roku szkolnym 2003/2004
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Szkoły
Razem Liczba uczniów

Uczniów Oddz. Klasa 
I

Klasa
II

Klasa
III

Klasa
IV

Klasa
V

Klasa
VI

SP NR 1 w
Sulejowie

503 20 82 73 74 88 95 91

SP Nr 2 w
Sulejowie

115 6 19 14 16 24 23 19

Gimnazjum 
w Sulejowie 365 14 122 129 114 - - -

RAZEM 983 40 223 216 204 112 118 110

W Sulejowie znajduje się Komisariat Policji, działa również jednostka

Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tab. 7. Statystyka najczęściej występujących na terenie miasta i gminy
przestępstw (wg danych Komisariatu Policji):

Lp. Kategoria przestępstwa 2001 2002 2003
L Rozboje i gwałty 5 8 7
2 Kradzieże 68 93 95
3 Włamania 71 96 99
4 Bójki i pobicia 3 7 4
5 Pożary 3 7 6
6 Wypadki drogowe 22 15 11
7 Znęcania 16 22 24
8 Niealimentacja 10 15 18
9 Groźby karalne 11 17 15
10 Nieumyślna śmierć 1 - -
11 Nietrzeźwi 57 58 54
12 Uszkodzenie mienia 9 22 14
13 Kradzież linii NN 2 5 10
14 Kradzież linii telefonicznej 3 2 2
15 Inne wydarzenia 90 7 29

Razem 371 374 388

Ilość zdarzeń z roku na rok wzrasta (Tab.7). Najwięcej notuje się kradzieży 

i włamań. W 2003r. zanotowano łącznie 388 zdarzeń.

48



Sulejów  posiada  dwie  przychodnie:  publiczna  i  niepubliczną.  

W  2000  roku  powstał  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  

„SUL-MED”.  W sumie  w  w/w  zakładach  zatrudnionych  jest  ośmiu

lekarzy,  którzy świadczą usługi  na podstawie  umowy z Narodowym

Funduszem  Zdrowia.  Na  terenie  miasta  istnieją  także  prywatne

gabinety lekarskie m.in. stomatologiczne, laryngologiczne i inne. Duża

konkurencja na rynku medycznym sprawiła, że wyraźnie podniósł się

standard wykonywanych usług, które są korzystne dla mieszkańców.

W Sulejowie  muzeum przy klasztorze Cystersów.

3.8. Gospodarka mieszkaniowa
Zasoby  mieszkaniowe  na  terenie  miasta  szacowane  są  na  poziomie

1.883  mieszkań  z  6.465  izbami  o  ogólnej  powierzchni  114.900m2.  

W  Sulejowie  jest  duże  zainteresowanie  budownictwem  zarówno

mieszkaniowym jak i letniskowym. 
Przy ul. Koneckiej powstało budownictwo blokowe, którymi zarządza

Piotrkowska  Spółdzielnia  Mieszkaniowa.  W  tego  rodzaju  budownictwie

notuje się zastój i w najbliższym okresie czasu spółdzielnia nie przewiduje

budowy  nowych  bloków.  W  związku  z  małym  zainteresowaniem  wśród

mieszkańców  gminy  i  okolic  nie  powiodło  się  utworzenie  Towarzystwa

Budownictwa  Społecznego  oraz  wybudowania  mieszkalnego  budynku

wielorodzinnego.

Tab.8. Zasób mieszkaniowy w Sulejowie 
      wraz z szacunkami do 2008 roku

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba mieszkań ogółem 240 240 240 238 238 236
Budynki 100%
własność gminy

lokale 203 202 202 201 200 200
budynki 29 28 28 28 27 27

Budynki
wspólnot

mieszkaniowych

lokale 37 41 46 50 56 61

budynki 9 10 10 11 11 11

49



Na  zasób  mieszkań  komunalnych,  którymi  zarządza  Miejski  Zakład

Komunalny  składają  się  lokale  mieszkalne  w  budynkach  stanowiących

własność gminy oraz lokale mieszkalne stanowiące odrębną własność gminy

we  wspólnotach  mieszkaniowych.  Stan  na  30.XI.2003r.  oraz  prognoza

wielkości mieszkaniowego zasobu gminy przedstawia Tab. 8.

Stan  techniczny  budynków  stanowiących  zasób  mieszkaniowy  gminy

przedstawia się następująco: 

• stan techniczny dobry- 36,8%

• stan techniczny średni – 34,3%,

• stan techniczny zły – 28,9%, 

Planuje się wydzielenie części lokali z zasobu mieszkaniowego gminy 

z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

4. Charakterystyka obszaru wyznaczonego do rewitalizacji
Granicę  obszaru  przeznaczonego  do  rewitalizacji  wyznaczają  ulice:

Opoczyńska,  Wschodnia,  Góra  Strzelecka  i  Targowa  (Rys.3).  Jego

powierzchnia wynosi 7,5 ha, którą zamieszkuje 81 osób. 
Zagospodarowanie  tej  części  Sulejowa  przedstawia  zdjęcie  użytkowania

ziemi  (Rys.  4).  W  przestrzeni  wyróżniają  się  tereny  z  zabudową

mieszkaniową należącą  do  osób  prywatnych,  które  rozciągają  się  wzdłuż  

ul. Opoczyńskiej i Targowej. Jest to typowa zabudowa jednorodzinna, gdzie

przeważają  budynki  parterowe.  Działki  w  większości  przypadków

zagospodarowane  są  w  50%-75%.  Wzdłuż  ul.  Opoczyńskiej  rozciąga  się

zabudowa,  pochodząca  z  okresu  międzywojennego.   Charakteryzuje   się

ona zwartą zabudową. Obszar ten posiada dużą liczbę punktów handlowo –

usługowych,  wśród  których  jest  przewaga  sklepów  spożywczo-

przemysłowych, w tym jeden supermarket. Na terenie tym są dwa zakłady:
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szwalnia  i  piekarnia.  Ponadto  znajduje  się  tu  Publiczny  Zakład  Opieki

Zdrowotnej  i  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  apteka  

i dwa prywatne gabinety lekarskie.

 
 
 

Rys. 3. Obszar Sulejowa przewidziany do rewitalizacji

Na obszarze tym znajduje się miejskie targowisko (Pl. Targowy). Planowana

jest jego modernizacja, która polegać ma na poprawie warunków sanitarnych 

i estetycznych tego obszaru. Przewidziano kompleksowe uzbrojenie terenu  

w  podstawowe  media  tj.  wodociąg,  kanalizację  sanitarną  

i  deszczową,  energię  elektryczną,  budowę  obiektów  do  handlu  mięsem  

i  żywnością  oraz  utwardzenie  nawierzchni.  Działania  te  przyczynią  się  do
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polepszenia  warunków  zarówno  dla  sprzedających  jak  i  kupujących  oraz

wpłynie na wizerunek tej części miasta.

czerwień – tereny usługowe
brąz- zabudowa mieszkalna
fiolet – tereny przemysłowe
szary – drogi i place

Rys.4. Zdjęcie użytkowania ziemi obszaru przewidzianego do rewitalizacji

 

Analiza SWOT (obejmująca cały Sulejów)
Identyfikacja  uwarunkowań  rozwojowych  oraz  programowanie

kierunków rozwoju gminy dokonuje się w drodze tzw. analizy SWOT. Służy
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ona do oceny uwarunkowań rozwoju, poddając ocenie różnorodne czynniki  

o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym.
W  dokonanej  dla  Sulejowa  analizie  SWOT,  określone  zostały  siły  

i słabości oraz szanse i zagrożenia.

• słabe strony, czyli strategiczne problemy do rozwiązania

- słabo rozwinięta infrastruktura obsługi ruchu turystycznego,

- niedostateczne tempo powstawania nowych miejsc pracy,

- duże bezrobocie,

- niska świadomość ekologiczna mieszkańców,

- zły stan techniczny zasobów komunalnych,

- zły stan techniczny dróg,

- brak inwestorów z zewnątrz,

• mocne strony, czyli atuty

- dogodne położenie geograficzne,

- dogodne położenie komunikacyjne,

- liczne walory przyrodnicze i turystyczne,

-  występowanie  walorów  historycznych  i  materialnych  dziedzictwa

kulturowego,

- istnienie bazy turystycznej,

- dostępność terenów pod inwestycje,

- selektywna zbiórka odpadów,

- przychylność władz lokalnych,

- zabytki Sulejowa,

• szanse

- położenie geograficzne i komunikacyjne,

- wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- rozwój turystyki,

- możliwość wykorzystania zewnętrznych środków pomocowych,

- drogi komunikacyjne,
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• zagrożenia

- wzrost bezrobocia i ubożenie społeczeństwa,

- stan dróg,

- duże natężenie samochodów ciężarowych w centrum miasta,

- brak inwestorów z zewnątrz,

- niedostatek środków finansowych budżetu gminy.

5. System wdrażania programu

Ze względu na obecny charakter dokumentu, w którym zapisano tylko

jeden projekt do realizacji,  organem wdrażającym będzie Gmina Sulejów.  

W przypadku,  kiedy w dokumencie tym znajdą się  inne projekty organem

wdrażającym  będzie  nie  tylko  gmina,  ale  i  inne  podmioty  bezpośrednio

związane  z  danymi  projektami.  Mogą  to  być  parafie,  Wspólnoty

Mieszkaniowe, właściciele nieruchomości i inne podmioty zainteresowane.

Funkcję instytucji zarządzającej i koordynującej realizację Lokalnego

programu  rewitalizacji  będzie  pełnić  Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  i

Budżetu Rady Miejskiej (Zał. Nr 3). Do zadań Komisji należy opiniowanie

Lokalnego Planu Rewitalizacji przygotowanego przez Zespół Zadaniowy d/s

Rewitalizacji,  rekomendowanie  go  Radzie  Miejskiej  oraz  prowadzenie

monitoringu  wdrażania  Planu  oraz  jego  ocena.  Obsługę  administracyjno-

techniczną Zespołu Zadaniowego zapewnia referat Infrastruktury i Rozwoju

Urzędu Miejskiego w Sulejowie oraz koordynator Zespołu Zadaniowego. Do

ich obowiązków należy:

- przyjmowanie wniosków,

- kontrola formalna wniosków,

- monitoring wdrażania poszczególnych projektów,
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Zmiany  w  programie  będą  opiniowane  przez  Komisję  Rozwoju

Gospodarczego  i  Budżetu  Rady  Miejskiej  oraz  zatwierdzane  przez

Burmistrza  Sulejowa,  a  następnie  uwzględnione  zostaną  w  programie  w

drodze uchwały Rady Miejskiej. Za przygotowanie merytoryczne i formalne

zaproponowanych inwestycji odpowiada Zespół Zadaniowy.

6. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Monitorowanie  realizacji  zadań  wynikających  z  Programu odbywać się

będzie  w  formie  sprawozdań  składanych  Radzie  Miejskiej,  łącznie  ze

sprawozdaniem  z  realizacji  budżetu.  Inne  jednostki  nie  podległe  gminie

składają  sprawozdania  do  referatu  Infrastruktury  i  Rozwoju  do  15  marca.

Pieczę  nad  prawidłowym  funkcjonowaniem  Programu  sprawuje  Komisja

Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej.

Realizację zadań rewitalizacyjnych ocenia Rada Miejska w Sulejowie na

sesji w kwietniu każdego roku.

Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników,

określających  skuteczność  poszczególnych  działań.  Wskaźniki  te  można

podzielić na grupy:

• wskaźniki wkładu

Zasoby zaangażowane w trakcie wdrażania danego projektu:

-  środki  finansowe  (porównanie  dokonywanych  płatności  ze

zobowiązaniami),
          -  zasoby  ludzkie  (liczba  osób/organizacji  zaangażowanych  we

wdrażanie projektu),
-  zasoby materialne (wykorzystane we wdrażaniu projektu).

Są to wskaźniki o jednolitym charakterze dla wszystkich typów projektów

i działań.

• wskaźniki produktu
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Konkretne przedsięwzięcia przeprowadzone w ramach danego projektu –

wszystkie  produkty  materialne  i  usługi,  otrzymane  w  trakcie  realizacji

projektu ze środków finansowych przeznaczonych na ten projekt.

• wskaźniki rezultatu
Bezpośrednie, natychmiastowe efekty realizacji  projektu - zmiany, jakie

nastąpiły  u  bezpośrednich  beneficjentów  pomocy w wyniku  wdrożenia

projektu.

Przykładowe wskaźniki osiągnięć:

Wskaźniki produktu:

-  zrekonstruowana  lub  odnowiona  lub  zmodernizowana  powierzchnia

(m2,ha),
- liczba zmodernizowanych/ odnowionych budynków, w tym: budynków

użyteczności  publicznej  w  sektorze  edukacyjnym,  opieki  społecznej  i

ochrony  zdrowia,  budynków  o  wartości  architektonicznej  i  znaczeniu

historycznym,
-  liczba  wybudowanej  lub  zmodernizowanej  infrastruktury  na  obszarze

objętym projektem,
-  liczba  wspieranych  projektów  rewitalizacji  terenów  miejskich  lub

poprzemysłowych;

Wskaźniki rezultatu:

- powierzchnia dostępnych obiektów do wykorzystania (m2),
-  parametry  techniczne  zmodernizowanych  lub  oddanych  do  użytku

obiektów,
-  liczba  budynków  zaadaptowanych  na  cele  gospodarcze,  społeczne,

kulturalne, rekreacyjne,
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-  liczba  nowej/zmodernizowanej  infrastruktury  publicznej  związanej  

z  rozwojem  funkcji  kulturalnych,  turystycznych,  rekreacyjnych  

i sportowych,
-  liczba  wspieranych  obiektów  infrastruktury  publicznej  w  sektorze

edukacyjnym, opieki społecznej i ochrony zdrowia,
-  poprawiona funkcjonalność struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego

publicznych estetyki przestrzeni publicznych,
-  stworzone  strefy  bezpieczeństwa  i  zapobiegania  przestępczości  na

obszarze zagrożonym patologiami społecznymi,
-  wzrost  powierzchni  infrastruktury  społecznej  przypadającej  na  

1 użytkownika,
-  wzrost  liczby  użytkowników  obsługiwanych  przez  wspieraną

infrastrukturę (%),
- liczba osób korzystających dziennie ze zbudowanej/  zmodernizowanej

infrastruktury (w tym wzrost w %),
- liczba mieszkańców w promieniu 1 km od realizowanego projektu,
-  liczba  utworzonych/utrzymanych  miejsc  pracy  na  zrewitalizowanym

obszarze bezpośrednio po zakończeniu projektu;

Informacja  o  aktualnym stanie  realizacji  Lokalnego  Planu Rewitalizacji

będzie  publikowana  w  specjalnych  raportach,  przekazywanych  radnym,

sołtysom oraz upowszechniana na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Ze względu na charakter dokument ten będzie dostępny dla wszystkich

podmiotów,  które  mogą  być  zainteresowane  realizacją  przedsięwzięć

inwestycyjnych wpisujących się w założenia Programu.

Lokalny  Program  Rewitalizacyjny  będzie  umieszczony  na  stronie

internetowej  Gminy Sulejów /  www.sulejow.pl /,  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej  /BIP/  oraz  w  wersji  papierowej  w  Referacie  Infrastruktury  

i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
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