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1. Wstęp
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji.
Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych zagadnień i wyzwań związanych z procesem
wychodzenia ze stanu kryzysowego obszaru kryzysowego.
Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy, tj. w taki
sposób, który nie tylko rozwiązuje lub eliminuje wybrane zagrożenia i problemy, ale także
w sposób pozwalający na wykorzystanie mocnych stron nie tylko obszaru rewitalizowanego,
ale całej gminy, jak również potencjału otoczenia zewnętrznego, traktowanych jako szanse
rozwoju. Takie kompleksowe podejście do rewitalizacji oznacza, że działania podejmowane
na rzecz wychodzenia ze stanu kryzysowego powinny wpisywać się w szerszy nurt realizacji
polityki rozwoju całej gminy i jego otoczenia, w szczególności otoczenia powiązanego
funkcjonalnie z gminą.
Po drugie proces rewitalizacji powinien być prowadzony w sferach społecznej, przestrzennej
i gospodarczej, tj. być ukierunkowany na wieloaspektowe podejście oraz rezultaty. Kluczowe
dla właściwego zdiagnozowania skali poszczególnych problemów, a tym samym wybór
zawężonych terytorialnie obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony rzetelną
diagnozą. Diagnoza powinna wskazać stany kryzysowe na obszarze miasta, zarówno w sferze
terytorialnej, ale przede wszystkim w sferze kategorii problemów. Ostateczny wybór
obszarów do rewitalizacji powinien być wyborem najefektywniejszej ścieżki działań,
w kontekście oczekiwanych rezultatów, tj. wynikać z rangi lub znaczenia wybranych
zagadnień/obszarów rewitalizacji dla polityki rozwoju całej gminy.
Po trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa
partycypacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji
w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy. W toku przygotowania, prowadzenia
i oceny rewitalizacji dąży się, aby działania, skutkowały wypowiedzeniem się przez
wszystkich interesariuszy.
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa
budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej,
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3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.
Oznacza to, że sam proces powinien być tak zaplanowany, aby umożliwić czynny udział
wybranych grup społecznych i tzw. aktorów rozwoju lokalnego. Udział interesariuszy
powinien zostać zaplanowany zarówno na etapie tworzenia programu rewitalizacji, jak
również na etapie jego realizacji, w tym ewaluacji. Na etapie tworzenia programu
rewitalizacji wskazany jest udział interesariuszy zarówno na etapie diagnozy, jak również
planowania poszczególnych celów i działań rewitalizacyjnych.
Działania rewitalizacyjne Miasto Kwidzyn zamierza prowadzić w oparciu o Gminny
Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023, opracowany na podstawie
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn.
zmianami).
Na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777
ze zmianami) przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia
i prowadzenia procesu rewitalizacji stanowią jej zadania własne. Zadania te gmina prowadzić
powinna w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na
każdym etapie (partycypacja społeczna).
Miasto Kwidzyn przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z zapisami ustawy
o rewitalizacji, zobowiązane jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, zgodnie z zapisami ustawy jest obwarowany
konkretnymi, opisanymi poniżej wymogami.
Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie
kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności
bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego,
a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy
występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja
lokalnych przedsiębiorstw),
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2) środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska,
obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska),
3) przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do
podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi
komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych),
4) technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych,
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych zjawisk, na którym gmina
zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego,
wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru
zdegradowanego, ale nie może być większy niż 20 % powierzchni gminy ani zamieszkały
przez więcej niż 30 % liczby jej mieszkańców. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar
rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary, które nie muszą posiadać wspólnych
granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich występowania koncentracji opisanych
wyżej negatywnych zjawisk.
W celu sporządzenia diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Burmistrz przeprowadził analizy, w których wykorzystało się obiektywne
i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.
Obszar rewitalizacji został w Kwidzynie przyjęty został Uchwałą Nr XX/126/16 Rady
Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 r. w postaci „Raportu z delimitacji miejskich
obszarów zdegradowanych w Mieście Kwidzyn”.
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1.1. Najważniejsze pojęcia z zakresu rewitalizacji
Na podstawie ustawy o rewitalizacji do najważniejszych pojęć z zakresu projektowania
interwencji wspierających rewitalizację, współfinansowaną ze środków programów
operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 naliczyć należy:
1. Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie
przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzennofunkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy
rewitalizacji. 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).
2. 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:
a. gospodarczej,
b. środowiskowej,
c. przestrzenno-funkcjonalnej,
d. technicznej.
Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe
sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę
spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.
3. 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.
4. Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar
rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające
6
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ze sobą wspólnych 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 rewitalizacji.
5. Program rewitalizacji:
a. inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz
gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub
środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze
stanu kryzysowego oraz stworzenia 8 warunków do ich zrównoważonego
rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji (np. lokalne programy
rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji),
b. gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777 z późn. zmianami).
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2. Opis powiązań programu
z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi miasta Kwidzyn
Program rewitalizacji jest jednym z dokumentów operacyjnych miasta, który
uszczegóławia zapisy sformułowane na poziomie celów wyznaczonych
w lokalnych dokumentach strategicznych i planistycznych. W celu poprawy
skuteczności i efektowności interwencji publicznej w ramach rewitalizacji
miasta ważne jest, aby określone cele rewitalizacji wpisywały się w ogólną
politykę strategiczną i przestrzenną miasta Kwidzyna, nakreśloną
w najważniejszych dokumentach kierownictwa wewnętrznego.
Zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji
jednym z obligatoryjnych elementów programu rewitalizacji jest jego bezpośrednie
powiązanie z dokumentami strategicznymi gminy. W myśl ww. ustawy do najważniejszych
dokumentów strategicznych gminy, względem których powinna być zachowa owa spójność
zalicza się przede wszystkim strategię rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych.
Miasto Kwidzyn posiada i realizuje wszystkie ww. dokumenty. Ich aktualność (zakres czasowy
obowiązywania) w znaczącym stopniu spójny jest z zakresem czasowym Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023. Co najważniejsze program rewitalizacji
jest spójny z dokumentami strategicznym na poziomie celów strategicznych i kierunków
działań, co wykazane w ramach poniższych podrozdziałów.
Struktura celów i kierunków działań Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna
zaprezentowana na rycinie 1 wykazuje bezpośrednie i silne powiązanie z trzema kluczowymi
dla rozwoju miasta dokumentami:
Zintegrowanym Programem Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020
roku
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Kwidzyna
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Rycina 1. Struktura celów i kierunków działań Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna
na lata 2017-2023

Źródło: Opracowanie własne

2.1. Zintegrowany Program Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do
2020 roku1
Najważniejszym dokumentem strategicznym miasta Kwidzyn jest Zintegrowany Program
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020 roku. Jest to aktualny dokument (2015
rok) pełniący określający najważniejsze strategiczne kierunki rozwoju miasta w perspektywie
2020 roku. Poza identyfikacją najważniejszych potencjałów rozwojowych miasta Program
wyznacza cele strategiczne odpowiadające na zmieniające się uwarunkowania rozwoju,
zarówno tych o charakterze wewnętrznym jak również zewnętrznym.
Zintegrowany Program Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna dokonuje wyboru tych
obszarów miejskiej polityki rozwoju w sferze przestrzennej i społeczno-gospodarczej, których
wsparcie, w ramach istniejących uwarunkowań budżetowych, przyczyni się do najbardziej
efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego Kwidzyna w najbliższych latach.
Program określa wizję i miejsce rozwoju Kwidzyna, która w myśl zapisów dokumentu brzmi:
„Kwidzyn 2020 roku miasto współpracy i integracji mieszkańców, wyposażone w usługi
społeczne, o silnej i stabilnej gospodarce opartej na potencjale społecznym, kulturowym
1

Program przyjęty uchwałą Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 maja 2015 roku.
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i geograficznym (lokalizacyjnym), konkurencyjny ośrodek zrównoważonego rozwoju”.
Spójna, konkretna i realistyczna misja sformułowana została w oparciu o filary, które
stanowić będą o rozwoju miasta. Są to przede wszystkim sytuacja społeczna i gospodarcza.
Rozwój w tych obszarach będzie determinował pozycję miasta i jego konkurencyjność wobec
jego otoczenia. Misją miasta Kwidzyna jest zatem „tworzenie warunków wielopoziomowej i
wielosektorowej współpracy podmiotów i mieszkańców, wspieranie aktywności
gospodarczej i inicjowanie pozytywnych zmian wspierających zrównoważony rozwój”.
ZPZRMK formułuje 4 cele strategiczne i przypisane im adekwatne do potrzeb cele
operacyjne. Ich szczegółowe zestawienie prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Cele strategiczne i operacyjne Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Kwidzyna do 2020 roku
Cele strategiczne
1. Zrównoważony rozwój przestrzenny i poprawa dostępności komunikacyjnej przy równoczesnym
poszanowaniu walorów środowiska naturalnego
2. Zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki
3. Rozwój form kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz wykorzystanie ich do promocji miasta
4. Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Źródło: Opracowanie na podstawie Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do
2020 rok

Tabela 2. Cele strategiczne i operacyjne Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Kwidzyna do 2020 roku, wykazujące powiązania z założeniami Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023
Cele strategiczne
1. Zrównoważony rozwój
przestrzenny i poprawa
dostępności komunikacyjnej przy
równoczesnym poszanowaniu
walorów środowiska naturalnego

3. Rozwój form kultury, sportu,
turystyki i rekreacji oraz
wykorzystanie ich do promocji
miasta

Cele operacyjne
uporządkowanie układu przestrzennego centrum miasta
i jego pozostałych obszarów,
wykorzystanie potencjału przestrzennego i walorów
środowiska dla rozwoju sportu i rekreacji,
poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej miasta,
dostosowanie infrastruktury drogowej i towarzyszącej do
potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i turystów,
wzmacnianie i poszerzanie oferty kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej miasta,
wspieranie tworzenia całosezonowych atrakcji
turystycznych,
rozwój marki Kwidzyna oraz wypromowanie unikalnego
produktu turystycznego,
promocja wydarzeń kulturalnych o znaczeniu
ponadlokalnym
upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego
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4. Podnoszenie jakości życia
mieszkańców oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

czasu,
poprawa poziomu bezpieczeństwa i ładu publicznego na
terenie miasta,
zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
podniesienie jakości i dostępności usług publicznych,
wspieranie rozwoju systemu ochrony zdrowia,
modernizacja placówek oświatowych,
wzmacnianie aktywności i świadomości obywatelskiej,
rozwijanie systemu wsparcia dla grup wykluczonych,
przystosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
zapewnienie ochrony warunków bytowych rodzin,
wspieranie integracji społecznej i ograniczenie poziomu
ubóstwa,
wspieranie aktywizacji osób starszych.

Źródło: Opracowanie na podstawie Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do
2020 roku

Szczególnie istotne z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych są tu cele strategiczne: 1.
Zrównoważony rozwój przestrzenny i poprawa dostępności komunikacyjnej przy
równoczesnym poszanowaniu walorów środowiska naturalnego, 3. Rozwój form kultury,
sportu, turystyki i rekreacji oraz wykorzystanie ich do promocji miasta oraz 4. Podnoszenie
jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach tych
celów strategicznych spójność z założeniami Programu Rewitalizacji wykazują
zaprezentowane w tabeli 2 cele operacyjne.
Gminny Program Rewitalizacji to dokument, którego głównym celem jest rozwiązanie przede
wszystkim problemów społecznych. Wykazując powiązanie ZIPROM z GPR wskazać należy w
tym zakresie głównie na Cel 4 ZIPROM jakim jest podnoszenie jakości życia mieszkańców
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zapisy GPR są spójne w tym temacie
z powyższymi założeniami chociażby poprzez cel główny jakim jest „Podnoszenie jakości
życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, w tym także cel
szczegółowy 2 „Wspieranie osób potrzebujących, wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem. Spójność tę uzupełnia również lista podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Utworzenie placówki Centrum RAZEM to działanie, które przeciwdziałać
będzie właśnie zjawisku wykluczenia. Przedsięwzięcie obejmie swym zasięgiem 120 osób –
mieszkańców
obszaru
rewitalizacji,
którym
placówka
będzie
oferowała
zdeinstytucjonalizowane i zindywidualizowane wsparcie w różnych sferach ich życia.
Kryterium spójności obu dokumentów w przytoczonym zakresie wypełniają również
przedsięwzięcie nr 3, tj. Adaptacja lokalu przy Placu Plebiscytowym na działalność placówki,
przedsięwzięcie nr 4 tj. Zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia Multicentrum. Oba
dokumenty zazębiają się w tym zakresie.
Cel 1 ZIPROM jakim jest „Zrównoważony rozwój przestrzenny i poprawa dostępności
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komunikacyjnej przy równoczesnym poszanowaniu walorów środowiska naturalnego
również jest spójny i wykazuje powiązanie z GPR. Zakres tego powiązania odnosi się do Celu
szczegółowego 3 GPR tj. „Tworzenie atrakcyjnego, funkcjonalnego i tętniącego życiem
centrum miasta, stwarzającego warunki dla szerokiej aktywności mieszkańców”. W tym
zakresie GPR wypełnia spójność i powiązanie poprzez realizację przedsięwzięcia
podstawowego nr 2 jakim jest rewaloryzacja parków na obszarze rewitalizacji. Rezultatem
tego zadania jest stworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych w obszarze
rewitalizacji, także wzrost atrakcyjności centrum miasta, poprawa dostępności do terenów
zielonych. Powoduje to iż przywołane przedsięwzięcie jest spójne i wypełnia Cel 1 ZIPROM.
Powiązanie obu dokumentów realizuje ponadto przedsięwzięcie nr 5, tj. Modernizacja
wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w
obszarze rewitalizacji. Rezultatem tego zadania jest między innymi wzrost atrakcyjności
turystycznej śródmieścia poprzez estetyzację i remonty budynków wspólnotowych.
Dodatkowo spójność wzmacnia przedsięwzięcie nr 6 poprzez działania edukacyjno –
informacyjne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, które mają służyć przede wszystkim
budowaniu społecznej odpowiedzialności za dobro wspólne, a zatem przestrzenie publiczne.
Zatem i w tym zakresie oba dokumenty wyznaczają wspólne kierunki działania.
Cel 3 ZIPROM Rozwój form kultury, sportu turystyki i rekreacji oraz wykorzystanie ich do
promocji miasta, podobnie jak wspomniane wyżej, jest spójny z zapisani GPR w zakresie celu
szczegółowego 1 tj. Budowa kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne i kulturalne.
Cel ten ukierunkowany jest między innymi na organizację działań edukacyjnych
i integrujących społeczność lokalną. Spójność ta wyraża się przede wszystkim w realizacji
takich przedsięwzięć jak utworzenie placówki Centrum RAZEM, która zapewni
uczęszczającym do niej osobom szeroki dostęp do działań edukacyjnych, terapeutycznych
i artystycznych. Zakupione na potrzeby Multicentrum wyposażenie pozwoli także na
realizację ciekawych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

2.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kwidzyna na
lata 2017 - 20232
Strategia stanowi postawę dla realizacji polityki społecznej w Kwidzynie poprzez
opracowanie na jej podstawie szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.
Strategia, w części programowej określa misję, cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki
działań, których zadaniem jest rozwiązywanie i przeciwdziałanie problemom społecznym w
mieście.
Misją polityki społecznej miasta Kwidzyna jest realizacja polityki społecznej zmierzającej do
polepszenia całokształtu życia mieszkańców oraz stwarzającej możliwości aktywności
społecznej, rozwoju i zaspokojenia potrzeb .
Wypełnienie wskazanej misja polityki społecznej Kwidzyna jest uwarunkowane realizacją
celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań. Zostały one zaprezentowane
w tabeli 3.
2

Strategia przyjęta uchwałą nr XXXII/197/17 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 czerwca 2017 roku
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Tabela 3. Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Kwidzyna na lata 2017-2023
Cele strategiczne

Cele operacyjne

1. Przeciwdziałanie ubóstwu,
bezrobociu i bezdomności oraz
zapobieganie ich skutkom.

1. Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego.
2. Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy.
3. Pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.

2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie
rozwoju dzieci i młodzieży.

1. Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich
funkcjonowania.
2. Pomoc rodzinom będącym w kryzysie; rozwijanie
systemu wsparcia.
3. Wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu
i wszechstronnym rozwoju.

3. Utrzymanie osób starszych
i niepełnosprawnych w środowisku
zamieszkania oraz umożliwienie im
udziału w życiu społecznym.

1. Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im
właściwej opieki.
2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz
aktywizacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych.
1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
ochrony zdrowia.
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
1. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród
nieletnich
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców.
1. Wzmacnianie kadry pomocy społecznej.
2. Wyzwalanie aktywności obywatelskiej.
3. Wspólne diagnozowanie problemów społecznych
i potrzeb mieszkańców.

4. Zapewnienie mieszkańcom równego
dostępu do podstawowej opieki
zdrowotnej oraz wspieranie rodzin
i osób dotkniętych problemami
uzależnień i przemocy w rodzinie.
5. Podniesienie poziomu
bezpieczeństwa w mieście.

6. Rozwój kapitału społecznego
i ludzkiego.

Źródło: Opracowanie na podstawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Kwidzyna na lata 2017-2023

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna koncentruje swoje działania głównie
w sferze społecznej, co wynika bezpośrednio z diagnozy oraz zidentyfikowanych potrzeb
rewitalizacyjnych obszaru rewitalizacji. Wszystkie określone w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Kwidzyna cele strategiczne i cele operacyjne wykazują
powiązania z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji. Powiązanie to jest bezpośrednie
w ramach celu szczegółowego 1. Budowa trwałego kapitału społecznego poprzez działania
edukacyjne i kulturalne oraz 2. Wspieranie osób potrzebujących, wykluczonych oraz
zagrożonych wykluczeniem.
Oba dokumenty wzajemnie się uzupełniają i są powiązane zarówno w zakresie celów, jak
i wizji. Określona w GPR wizja obszaru rewitalizacji to stworzenie zintegrowanego
i aktywnego społecznie centrum miasta, poprzez wyeliminowanie negatywnych zjawisk,
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stanowiących bariery rozwojowe. Strategia również zmierza w kierunku polepszenia
całokształtu życia mieszkańców stwarzając im możliwości aktywności społecznej, rozwoju
i zaspokajania potrzeb. Przedsięwzięcia zaplanowane w GPR wypełnią w tym zakresie zapisy
obu dokumentów, co wskazuje na ich spójność i powiązanie. Najważniejszym z punktu
widzenia wagi problemów, jest utworzenie zdeinstytucjonalizowanej placówki Centrum
RAZEM, która pozwoli na ograniczenie i eliminację kryzysów i najważniejszych problemów w
funkcjonowaniu rodzin zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.
Przedsięwzięcie to bezpośrednio przyczyni się do realizacji celów GPR lecz także Strategii.
Z punktu widzenia tegoż dokumentu spójność z GPR realizowana jest również poprzez
przedsięwzięcie na 6, tj. działania edukacyjno – informacyjne dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji, które zwiększą zaangażowanie mieszkańców w życie miasta a także zbudują
społeczną odpowiedzialność za dobro wspólne. Realizacja pozostałych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych zawartych w GPR wpłynie także pozytywnie na rozwiązywanie problemów
społecznych, co przyczyni się również do realizacji zapisów Strategii.
Zatem oba dokumenty wykazują spójność działań i powiązań i są zgodne w kwestii
zdiagnozowanych problemów społecznych, ich wagi a także sposobów ich ograniczenia,
eliminacji i rozwiązywania.

2.3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Kwidzyna (zmiana z dnia 28.11.2013 roku)3
Studium, jako dokument określający politykę przestrzenną gminy, wyznacza kierunki zmian
w strukturze przestrzennej oraz przeznaczaniu terenów. Poprzedzająca opracowanie
kierunków zagospodarowania przestrzennego analiza uwarunkowań ma na celu
identyfikację kluczowych obszarów i czynników istotnych dla kształtowania przyszłych zmian
w strukturze przestrzennej miasta. Właściwe rozpoznanie miasta wpływa również na
minimalizację potencjalnych konfliktów przestrzennych oraz zachowanie ładu
przestrzennego.
Głównymi zadaniami Studium, odnoszącymi się do obszaru centrum miasta, podlegającemu
procesowi rewitalizacji są:
1. Wzmocnienie znaczenia miasta w hierarchii sieci osadniczej województwa
pomorskiego.
2. Rekompozycja przestrzenna Starego Miasta i Podzamcza.
3. Rozwój szlaków turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym.
Studium formułuje kierunki zmian w strukturze przestrzenno – funkcjonalnej miasta
w odniesieniu do całego obszaru miasta. Szczególne znaczenie posiada część śródmiejska
Kwidzyna, gdzie dominuje zabudowa mieszkalno - usługowa (A). Dla tej najistotniejszej
z punktu widzenia działań rewitalizacyjnej części miasta Kwidzyna sformułowane zostały
3

Zmiana Studium przyjęta uchwałą nr XXXIV/226/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28.11.2013 roku
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kierunki rozwoju, dotyczące jego zagospodarowania i użytkowania.
Studium określa najważniejsze kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta, stanowiąc
przez to główny instrument realizacji polityki przestrzennej miasta z zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju. Studium wskazuje na najważniejsze w kierunki zmian w pięciu
sferach: społecznej, mieszkaniowej, gospodarczej, kulturowej, środowiskowej.
Jednym z głównych celów rewitalizacji Kwidzyna jest tworzenie atrakcyjnego, funkcjonalnego
i tętniącego życiem centrum miasta, stwarzającego warunki dla szerokiej aktywności
mieszkańców (cel szczegółowy 3 GPR). Cel ten realizowany poprzez wzmacnianie funkcji
centrotwórczych, tworzenie przestrzeni miejskiej na cele wypoczynku, rekreacji i integracji
społecznej oraz kompleksowe remonty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
wpisuje się w sposób bezpośredni w ustalenia SUiKZP miasta Kwidzyna. Spójność ta ma
miejsce w ramach poniższych ustaleń Studium dotyczących obszaru rewitalizacji.
W zakresie rozwoju funkcji społecznych przewiduje się:
utrzymanie obecnego i dalszy rozwój poziomu wyposażenia w infrastrukturę
społeczną, w tym, w zakresie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego,
ponadgimnazjalnego i wyższego,
rozwój usług sportu i rekreacji,
rozwój usług turystycznych,
rozwój usług kultury.
W zakresie rozwoju funkcji mieszkaniowej przewiduje się:
wprowadzenie ekstensywnej formy zabudowy w północno - zachodniej części miasta,
dopełnienie terenów zabudowanych we wschodniej części miasta zabudową
mieszkaniową niskiej intensywności,
wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
w północnej części miasta na terenach rolnych będących rezerwą inwestycyjną
miasta,
rewitalizację terenów mieszkaniowych,
wzmocnienie powiązań przestrzennych pomiędzy poszczególnymi dzielnicami miasta.
W zakresie rozwoju funkcji gospodarczych przewiduje się:
przeznaczenie nowych terenów do zainwestowania pod przemysł i usługi
w południowej części miasta,
przeznaczenie nowych terenów do zainwestowania pod rozwój usług i działalności
gospodarczych w ramach Strefy Promocyjnego Rozwoju w południowo - wschodniej
części miasta,
rozwój i przekształcenia obszarów usługowo – handlowych,
wyposażanie terenów mieszkaniowych w podstawowe usługi obsługi ludności.
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W zakresie rozwoju funkcji kulturowych:
ochrona zabytkowych obiektów i obszarów o najwyższej wartości historycznej,
rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów i obszarów o walorach zabytkowych,
uporządkowanie struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta, w powiązaniu
z zespołem staromiejskim i otaczającymi go zespołami urbanistycznymi.
W zakresie rozwoju systemu ochrony przyrody i kształtowania zieleni miejskiej:
utrzymanie istniejącej zieleni miejskiej,
rozbudowa systemu powiązań istniejących terenów zieleni miejskiej,
otwarcie miasta na tereny leśne we wschodniej części miasta,
powołanie nowych form prawnej ochrony przyrody,
urządzenie terenów rekreacyjnych – zielonych,
wprowadzenie zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie uciążliwych obiektów produkcyjno –
usługowych,
włączenie terenów rolnych (łąki i pastwiska) w system terenów biologicznie
czynnych.
W granicach terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej (A12, A15, A16, A17 i A18)
wyznaczono granice obszaru śródmieścia. Poza działaniami przewidzianymi w wyżej
wymienionych obszarach wskazane jest w granicach śródmieścia:
1. Aktywizacja strefy poprzez lokalizację usług centrotwórczych.
2. Likwidacja usług uciążliwych,
3. Podnoszenie jakości przestrzeni publicznych.
4. Rewaloryzacja struktury zabudowy.
Reasumując oba dokumenty wykazują spójność działań i powiązań przede wszystkim
w zakresie rozwiązania problemów i kierunków działań dotyczących funkcjonowania
śródmieścia, tj. dzielnicy Stare Miasto, która w GPR wskazana jest jako obszar o szczególnym
nasileniu negatywnych zjawisk. Studium jako kierunek działań wskazuje na konieczność
podnoszenia jakości przestrzeni publicznych, podniesienie atrakcyjności oraz rewaloryzację
struktury zabudowy. GPR jest spójny w tym zakresie i dąży do stworzenia atrakcyjnego
centrum miasta koncentrując sposoby realizacji tego celu na rozwiązaniu problemów
społecznych aczkolwiek wspartych działaniami inwestycyjnymi/infrastrukturalnymi. Wskazać
tu przede wszystkim należy przedsięwzięcie nr 5 – tj. modernizację wybranych elementów
części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Działanie
to ma poprawić estetykę przestrzeni w tej części miasta ale również zwiększyć świadomość i
wiedzę właścicieli nieruchomości na temat możliwości pozyskania środków na ich remonty.
Dążenie do stworzenia atrakcyjnej zarówno dla mieszkańców, jak i turystów dzielnicy,
wsparte będzie również działaniami społecznymi. Wspomnieć tu należy przede wszystkim
przedsięwzięcie nr 6 – działania edukacyjno – informacyjne dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji, a także przedsięwzięcie nr 2, tj. międzypokoleniową rewaloryzację parków

16

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023

na obszarze rewitalizacji. Oba te działania w swych głównych założeniach mają doprowadzić
do zmiany świadomości mieszkańców na temat postrzegania części wspólnych, tj. przestrzeni
publicznych.
Zatem oba dokumenty wykazują spójność i powiązanie „troszcząc” się i określając kierunki
działań dotyczące obszaru śródmieścia.

3. Szczegółowa diagnoza obszaru
rewitalizacji
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta
Kwidzyna nastąpiło w drodze przeprowadzonego badania delimitacyjnego,
które dokonane zostało zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi programowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020”. Zgodnie z powyższym dokumentem wymagane kryteria
społeczne, gospodarcze i przestrzenne wypełnia jednostka urbanistyczna
Kwidzyna - „STARE MIASTO”, która predysponowana jest do objęcia
kompleksowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczony został w mieście Kwidzynie w drodze
Uchwały Nr XX/126/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 roku. Ww. obszar
został zidentyfikowany na podstawie „Raportu z delimitacji miejskich obszarów
zdegradowanych w Mieście Kwidzyn” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
Diagnoza delimitacyjna stanowi integralną część niniejszego Programu Rewitalizacji w formie
oddzielnego dokumentu.
Diagnoza obejmuje obszar jednostki urbanistycznej Stare Miasto, który obejmuje ulice: 11-go
Listopada, 15-go Sierpnia, Basztowa, Batalionów Chłopskich, Błogosławionej Doroty,
Braterstwa Narodów, Chełmińska, Chopina, Dębowa, Gdańska, Górna, Grudziądzka,
Katedralna, Kolejowa, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Magazynowa,
Mostowa, Ogrodowa, Piłsudskiego, Pl. Plebiscytowy, Podjazdowa, Słowiańska,
Starozamkowa, Szkolna, Targowa, Tęczowa, Wiślana, Zamkowa Góra, Zbożowa, Żwirki
i Wigury.
Wyznaczenie obszaru delimitacji a później obszaru rewitalizacji prowadzone było w oparciu o
punkty adresowe, tj. wszelkie analizy dotyczyły mieszkańców i obiektów (budynków)
zlokalizowanych przy poszczególnych ulicach. Nie kierowano się granicami działek
ewidencyjnych.
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Rycina 2. Obszar rewitalizacji w mieście Kwidzynie

Źródło: Uchwała Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna

Tabela 4. Podstawowa charakterystyka miasta Kwidzyna

Liczba ludności zamieszkująca
miasto Kwidzyn

Powierzchnia obszaru
miasta Kwidzyn

38 650 mieszkańców

21,5 km2

(stan na dzień 31.12.2015 r.)

2154 ha

Tabela 5. Podstawowa charakterystyka obszaru rewitalizacji Stare Miasto w Kwidzynie

Liczba ludności zamieszkująca
obszar rewitalizacji

Powierzchnia obszaru rewitalizacji
Stare Miasto

5073 mieszkańców

86,5 ha

(stan na dzień 31.12.2015 r.)
13,5 % mieszkańców miasta Kwidzyna

3,9 % powierzchni miasta Kwidzyna

Obszar rewitalizacji w Kwidzynie spełnia ustawowe wymogi w zakresie łącznej zajmowanej
powierzchni oraz liczby mieszkańców. Zgodnie z zapisami ww. Ustawy za obszar rewitalizacji
18
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uznaje się całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami
prawnymi w zakresie rewitalizacji obszar ten:
nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy,
oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Jak wskazują dane zaprezentowane w tabelach 3 i 4 obszar rewitalizacji „Stare Miasto”
w Kwidzynie spełnia wymogi w zakresie wielkości i liczebności mieszkańców. Obszar zajmuje
powierzchnię 86,5 ha i zamieszkuje go 5073 mieszkańców.
Przeprowadzona w diagnozie analiza uwarunkowań społecznych, gospodarczych
i przestrzennych pozwoliła na sformułowanie głównych problemów występujących na
terenie Kwidzyna w trzech sferach, których przezwyciężenie będzie jednym z głównych
zadań działań rewitalizacyjnych.

3.1 Metodologia
Diagnoza podsystemu społecznego obszaru delimitowanego w ramach „Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023” obejmuje analizę problemów i potrzeb
mieszkańców obszaru rewitalizowanego, identyfikację i ocenę zjawisk i procesów, analizę
potencjałów podmiotów (w szczególności organizacji pozarządowych działających na rzecz
integracji społecznej i zawodowej, kultury i edukacji). Na potrzeby diagnozy wykorzystano
m.in. dane Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Powiatowego Urzędu Pracy.
Na potrzeby diagnozy przeprowadzono również szereg działań partycypacyjnych
weryfikujących ww. dane, ale również pokazujących nastroje i przekonania lokalnej
społeczności, ekspertów i lokalnych liderów związanych z tym obszarem. W ramach
społecznej partycypacji dla obszaru zdegradowanego przeprowadzone zostały 2 badania
focusowe, międzypokoleniowy spacer badawczy, warsztat w środowisku rewitalizowanym,
anonimowe badanie ankietowe oraz spotkanie informacyjno-konsultacyjne.
Przedstawiona poniżej szczegółowa diagnoza została przeprowadzona dla obszaru
delimitowanego uwzględniając kontekst międzysektorowy w odniesieniu do całego miasta.
PODSYSTEM SPOŁECZNY
Kwidzyn ulega degradacji społecznej wyrażającej się spadkiem liczby mieszkańców,
w szczególności silnym odpływem ludzi z centrum miasta. W ostatnich latach zarówno
w Kwidzynie, jak i w całym kraju postępuje proces starzenia się społeczeństwa i wzrasta
wskaźnik obciążenia demograficznego. Ponadto w Kwidzynie utrzymuje się ujemne saldo
migracji, związane z wysokim bezrobociem wśród osób młodych, szczególnie kobiet,
a jednocześnie z niskimi kwalifikacjami zawodowymi osób bezrobotnych.
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Liczba beneficjentów pomocy społecznej od lat utrzymuje się na podobnym poziomie.
Dominują niezmiennie te same przyczyny, tj. 1) ubóstwo, 2) bezrobocie, 3)
niepełnosprawność, 4) długotrwała lub ciężka choroba, 5) alkoholizm 6) bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 7)
przemoc w rodzinie. Na terenie miasta Kwidzyn funkcjonuje około stu różnego typu fundacji,
stowarzyszeń i organizacji społecznych, jednak tylko niewielka część z nich prowadzi aktywną
działalność. Niska frekwencja mieszkańców w różnego typu konsultacjach społecznych
świadczy o małym zaangażowaniu w sprawy lokalne.
Tabela 6. Podsystem społeczny - czy sytuacja gorsza niż w województwie pomorskim (lub gorsza od
średniej dla miasta w przypadku wsk. fakultatywnych)?
Wskaźniki obligatoryjne

Minimum 3 wskaźniki fakultatywne

liczba osób
korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej na 1
tys. ludności

udział
długotrwale
bezrobotnych
wśród osób w
wieku
produkcyjnym

liczba
przestępst
w na 1 tys.
ludności

dynamika
liczby
ludności

średnie wyniki
sprawdzianu
szóstoklasisty
[w punktach]

a

2012
tak

2012
tak

2012
tak

2012-2014
Nie

2012/2013
tak

2012/2013
tak

2012
tak

b

nie

nie

nie

Tak

nie

nie

nie

c

nie

nie

nie

Nie

nie

tak

nie

d

nie

tak

nie

Tak

nie

nie

nie

e

nie

nie

nie

Tak

nie

nie

nie

f

nie

nie

nie

Nie

tak

tak

nie

g

tak

tak

Nie

Tak

nie

tak

tak

H – STARE
MIASTO

tak

tak

tak

Tak

tak

tak

tak

i

tak

tak

nie

Tak

tak

nie

tak

j

tak

tak

tak

Tak

tak

tak

tak

l

tak

tak

nie

Nie

tak

tak

tak

o

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

jednostka
urbanistyczna

średnie
liczba
wyniki
niebieskich
egzaminu
kart na 1000
gimnazjalneg
ludności
o [w %]

Źródło: opracowanie własne.

W podsystemie społecznym następujące jednostki urbanistyczne spełniają wymaganą liczbę
wskaźników obligatoryjnych (3) i fakultatywnych (minimum 3) – „a”, „h”, „j”, „o”.
Jednostkę urbanistyczną „Stare Miasto” zamieszkiwało w 2012 r. 5218 osób (co
stanowiło 13,5 % mieszkańców całego miasta), w roku 2014 - 5073 osób (13,3 %). Spadek
liczby ludności (w wartościach liczbowych) jest największy w stosunku do pozostałych
jednostek miasta. Dodać należy, że Miasto Kwidzyn w okresie 2012-2014 odnotowywało
stosunkowo niewielki spadek liczby ludności (z 38581 osób w 2012 r. do 36795 osób w 2016
r.) co dodatkowo uwydatnia niezwykle znaczący odpływ mieszkańców z obszaru Stare
Miasto.
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Rys. 1. Liczba mieszkańców obszaru zdegradowanego "Stare Miasto" w latach 2012-2016
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Powyższe dane pokrywają się z informacjami zebranymi podczas procesu partycypacji, gdzie
m.in. podczas spotkań fokusowych czy warsztatu często wspominano o „wyludnianiu się
dzielnicy” (zob. szczegółowy opis narzędzi partycypacyjnych).
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkań dostępnych aktualnie w popularnych serwisach sprzedaży
nieruchomości (np. dom.gratka.pl, olx.pl, kwidzyn.naszemiasto.pl - średnio ok. 100 mieszkań
w serwisie) około 20 % stanowią mieszkania z obszaru Stare Miasto, co również pokazuje
tendencję opuszczania tej dzielnicy przez mieszkańców. Warto do tego dodać również fakt,
że na obszarze h jest największa liczba budynków komunalnych ze wszystkich obszarów
urbanistycznych miasta (w 2014 r. było to 159 na ogólną liczbę 402, co stanowi prawie 40 %
zasobów komunalnych miasta). Duża część z nich wymaga remontu (wyremontowanych
zostało niespełna 7 % – szczególnie części wspólne budynków pozostawiają do życzenia (była
o tym mowa podczas II-go badania fokusowego z mieszkańcami miasta).
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Rys. 2 Liczba ludności obszaru zdegradowanego „Stare Miasto” w latach 2012-2016
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Pomoc społeczna
W 2014 r. liczba rodzin, którym MOPS w Kwidzynie przyznał świadczenia finansowe
w ramach zadań zleconych i własnych wynosiła 1614. Z pomocy i wsparcia skorzystało 2706
osób. Ogółem z różnych form pomocy MOPS w Kwidzynie na obszarze zdegradowanym
„Stare Miasto” w 2014 r. skorzystało 585 osób.
W 2015 r. liczba rodzin, którym MOPS w Kwidzynie przyznał świadczenia finansowe
w ramach zadań zleconych i własnych wynosiła 1421 rodzin. Z pomocy i wsparcia skorzystało
2744 osoby. Ogółem z różnych form pomocy MOPS w Kwidzynie na obszarze
zdegradowanym „Stare Miasto” w 2015 r. skorzystało 430 osób.
W 2016 r. liczba rodzin, którym MOPS w Kwidzynie przyznał świadczenia finansowe
w ramach zadań zleconych i własnych wynosiła 1278 rodzin. Z pomocy i wsparcia skorzystało
1834 osoby. Ogółem z różnych form pomocy MOPS w Kwidzynie na obszarze
zdegradowanym „Stare Miasto” w 2016 r. korzystało 382 osoby.
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Rys. 3 Liczba osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej MOPS w latach 2014-2016
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Jak można zauważyć, liczba wszystkich form pomocy ze strony MOPS Kwidzyn względem
osób zamieszkujących obszar zdegradowany Stare Miasto w latach 2014-2016 spada. Jest to
jednak trend ogólnopolski, związany m.in. z wprowadzeniem programu 500+ oraz ogólną
tendencją na rynku pracy w Polsce. Warto jednak zauważyć, że chociaż dynamika spadku (ok
34%) jest podobna, to liczba udzielanych świadczeń wyrażona w procentach ma w 2016 r.
wyraźną tendencję wzrostową. Oznacza to, że chociaż liczba udzielanych świadczeń ogółem
się zmniejsza, to stosunek procentowy wszystkich świadczeń do tych udzielanych dla obszaru
zdegradowanego „Stare Miasto” się znacząco zwiększył. Po uwzględnieniu stosunku
udzielanych świadczeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz % udzielanych świadczeń
dla mieszkańca całego miasta do obszaru zdegradowanego „Stare Miasto” widać jeszcze
wyraźniej omawianą tendencję. Przedstawiają to rys. 4 – 6.
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Rys. 4 Zestawienie procentowe liczby osób korzystających ze wsparcia MOPS na terenie
zdegradowanym „Stare Miasto” w stosunku do ogółu osób korzystających ze wsparcia MOPS w
mieście Kwidzyn w latach 2014-2016
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Rys. 5 Liczba osób korzystających ze wsparcia MOPS Kwidzyn na 1000 mieszkańców
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Rys. 6 Procent udzielonych świadczeń w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2014 – 2016
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Dane pokrywają się z badaniem fokusowym z grupą ekspercką oraz warsztatem
rewitalizacyjnym, gdzie podczas obu mówiono, że osób korzystających ze wsparcia opieki
społecznej jest na tym obszarze więcej niż w pozostałych (zob. szczegółowy opis narzędzi
partycypacyjnych).
Warto również przyjrzeć się danym dotyczącym pracowników socjalnych. W 2015 roku
zatrudnieni w MOPS Kwidzyn asystenci rodziny pracą objęli 27 rodzin zamieszkujących na 23
ulicach całego miasta z tego 11 ulic znajduje się na obszarze zdegradowanym „Stare Miasto”.
Wśród 27 rodzin, z którymi pracują asystenci rodziny 12 mieszka na obszarze
zdegradowanym „Starego Miasta”, co stanowiło ponad 40 % wszystkich rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny.
W 2016 roku zatrudnieni w MOPS Kwidzyn asystenci rodziny pracą objęli 33 rodziny
zamieszkujące na 24 ulicach z tego 8 ulic znajduje się na obszarze zdegradowanym „Stare
Miasto”. Wśród 33 rodzin, z którymi pracowali asystenci 11 rodzin mieszkało na obszarze
zdegradowanym „Stare Miasto”, co stanowiło niespełna 34 % wszystkich rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny. W kolejnych latach sytuacja się pogłębia, ponieważ w 2017 r.
było to już prawie 44 % żeby w roku 2018 (dane za styczeń) wynieść ponad 61,5 %.
Tendencja jest spadkowa i zauważalna, ale głównie poprzez zwiększenie się liczby rodzin
objętych wsparciem na terenie całego miasta. Na obszarze zdegradowanym „Starego
Miasta” spadek o jedną rodzinę jest nieznaczny.
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Rys. 7. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2015-2018.
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Wśród asystentów rodziny pracujących na obszarze „Stare Miasto” (2 osoby)
przeprowadzona została ankieta. Wynika z niej, że rodziny objęte wsparciem wymagają
stałego kontaktu (więcej niż 1 raz w tygodniu) a wśród problemów zgłaszanych przez te
rodziny są m.in. wsparcie w trudnościach osobistych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów czy
bieżących sprawach ale i również wsparcie w procesie opiekuńczo-wychowawczym czy
pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego dla dziecka czy pomoc w nauce.
Rys. 8 osoby objęte przez MOPS dożywianiem w latach 2014-2016
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Spadek notowany w mieście na przestrzeni lat 2014-2016 wynosi ok 28%, natomiast spadek
na obszarze zdegradowanym „Stare Miasto” tylko 14%, czyli jest o połowę mniejszy niż
tendencja ogólno-miejska. Jest to tym bardziej niepokojące, że udział % osób objętych
dożywianiem z obszaru zdegradowanego w stosunku do ogółu wzrasta – w 2014 r. było to
16,97%, w 2015 r. 18,23% a w 2016 r. już 20,44%.
Powyższe zestawienie stanowi sumę świadczeń dożywiania w ramach programów
dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, osób dorosłych oraz zasiłków celowych
na zakup żywności przyznany w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Wyżej opisana sytuacja jest związana z dużymi dysfunkcjami w rodzinach
zamieszkujących obszar zdegradowany „Stare Miasto”, co potwierdzają badania focusowe
(zob. szczegółowy opis narzędzi partycypacyjnych). Związane jest to m.in. z nieporadnością
rodzin, brakiem umiejętności wychowawczych i edukacyjnych, ze zbyt małą ilością ofert
poradnictwa specjalistycznego dla rodzin oraz brakiem specjalistycznych ośrodków wsparcia
dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci. Potwierdzają to zarówno wyżej
przedstawione dane a także zestawienia analityczne i proponowane ścieżki rozwiązania
sytuacji kryzysowych zawarte w nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023 (Obszar „rodzina, dziecko, młodzież”).
Potencjałami na tym obszarze są m.in. bliskość Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kwidzynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a także organizacje
pozarządowe mające siedzibę w Kwidzynie a działające w obszarze szeroko pojętej pomocy
społecznej (m.in. prowadzące Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Fundacja Edukacji i Rozwoju
„Flow”, Caritas, Fundacja „Rodzina Ediego”, prowadzące działania arte-terapeutyczne
i międzypokoleniowe – Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska Pomorskie, prowadzące świetlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Elbląskiej, Stowarzyszenie Klub Abstynenta i inne).

Szansą dla zmiany podejścia edukacyjnego rodzin zamieszkujących ten obszar może być
również wsparcie procesu uczenia się kompetencji kluczowych w obszarze nowoczesnych
technologii i rozwiązań informatycznych, co może przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia
cyfrowego tych osób. CBOS w raporcie za 2016 r. podaje: „(…)Wprawdzie sytuacja
materialna badanych nie ma kluczowego znaczenia, jeśli chodzi o korzystanie z sieci (oddaje
ona w znacznym stopniu zależności wynikające z takich cech społeczno-demograficznych jak
wiek czy wykształcenie), może jednak, obok braku kompetencji cyfrowych, ograniczać
dostępność Internetu w sensie ekonomicznym (np. przez brak środków na zakup urządzenia
czy opłaty abonamentowe). (…)”. Biuro analiz i Dokumentacji Senatu Rzeczpospolitej
w raporcie „Wykluczenie cyfrowe w Polsce” podaje , że „(…)istnieje wiele decydujących o
tym (wykluczeniu cyfrowym) czynników, które można podzielić na dwie kategorie: czynniki
technologiczne (brak dostępu do sprzętu i infrastruktury) oraz psychologiczne (brak
kompetencji i motywacji do korzystania z Internetu) (…)”. Wzmocnienie tego obszaru
szczególnie u osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym może zmienić
to zagadnienie problemowe w dużym stopniu ograniczyć. Potrzebę wsparcia takich
kompetencji u rodzin zamieszkujących obszar Starego Miasta sygnalizowali pracownicy
socjalni oraz organizacje pozarządowe działające na tym obszarze.
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Podstawowe problemy społeczne obszaru zdegradowanego Stare Miasto
Problemy społeczne danego miasta, obszaru stanowią wynik oddziaływania wielu
czynników, które mają zasadniczy wpływ na kształt sytuacji społeczno-ekonomicznej
mieszkańców tego terenu. Bardzo często obserwuje się zjawisko nawarstwienia sytuacji
problemowych albo wręcz ich multiplikowania, co staje się dużym zagrożeniem dla ludzi oraz
otoczenia.
Duża ilość rodzin otrzymujących wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
zdecydowanie wolniejsze tempo spadku tendencji niepokojących na obszarze
zdegradowanym „Stare Miasto” niż w całym mieście lub jego praktyczne zatrzymanie
(w odniesieniu do asystenta rodziny) świadczą o sytuacji kryzysowej tego obszaru. Związane
jest to w dużym stopniu z brakiem odpowiednich kompetencji rodzicielskich, takich jak
umiejętności socjalizujące, edukacyjne, wychowawcze czy psychologiczne. Brakuje
mechanizmów wspierania rodziny zapewniających odpowiedni poziom wsparcia do
nabywania podstawowych umiejętności rodzicielskich oraz rozwijania nowych a także
włączania ich w życie społeczne i „normalne funkcjonowanie”. Sytuacja taka powoduje zanik
więzi emocjonalnych między członkami rodziny oraz współwystępowanie różnorakich
problemów. Potrzeba uruchomienia specjalistycznych usług społecznych wspierających
przede wszystkim rodzinę wydaje się być oczywista i perspektywicznie konieczna.
Dodatkowo występujące zjawisko starzenia się Starego Miasta a także efekt
„falowania centrum miasta”, czyli utraty strategicznej funkcji, jako „centrum”, przyspiesza
proces degradacji tego obszaru. We wszystkich partycypatywnych metodach badania tego
obszaru zastosowanych w pogłębionej diagnozie zwracano uwagę na niepokojące zjawiska
„starzenia się centrum” i „wyludniania”. Dodatkowo jest to sytuacja kładąca się cieniem na
tkankę społeczną całego miasta, ponieważ kiedy „centrum” przestaje pełnić swoją
zakumulowaną funkcję (np. kulturalno-turystyczno-towarzyską) dochodzi bardzo często do
redukcji w zakresie potrzeb mieszkańców, czyli do spowolnienia czy zaburzenia naturalnego
procesu rozwoju miasta.
Szczegółowy opis i wynik narzędzi partycypacyjnych w Załączniku.
Edukacja
W Kwidzynie do 1 września 2017 r. sieć szkół publicznych obejmowała 4 szkoły
podstawowe (SP 2, SP 4, SP 5 i SP 6) i 2 gimnazja (Gim 2 i Gim 3), które zgodnie z reformą
edukacji będą stopniowo wygaszane. Miasto podzielone było na 4 obwody dla edukacji
podstawowej i 2 obwody szkolne dla edukacji gimnazjalnej. W mieście funkcjonują ponadto
2 podstawowe szkoły niepubliczne i 2 niepubliczne gimnazja.
Warto tutaj wspomnieć, że Kwidzyn od wielu lat, dzięki konsekwentnie realizowanej
polityce oświatowej, jest w ścisłej czołówce pomorskiej edukacji. Również liczba uczestników
różnego rodzaju olimpiad jest znacząca, warto również zauważyć dobrze zaplanowany (krok
po kroku) system edukacji sportowej (w tym klasy sportowe, dobra infrastruktura dla sportu
amatorskiego i zawodowego, systemy stypendialne, itd.) Mimo tak dużego wysiłku miasta
pozostaje kwestia powszechnej dostępności do pewnych elementów edukacyjnych,
szczególnie w obszarze rozwijania kompetencji kluczowych (komunikacja, kreatywność, eedukacja i nowoczesne technologie). Braki są szczególnie zauważalne na obszarze Starego
Miasta.
Po reformie, począwszy od 1 września 2017 r. w Kwidzynie sieć szkół publicznych
składać się będzie z 5 szkół podstawowych (SP 2, SP 4, SP 5, SP 6, SP z oddziałami
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mistrzostwa sportowego, tzw. SPOMS). Ponadto, w ramach 2 placówek (SP 5 i SPOMS)
funkcjonować będą (aż do ich naturalnego wygaśnięcia w roku szkolnym 2019/ 2020)
2 gimnazja publiczne.
Dwie szkoły, tj. Szkoła Podstawowa nr 5 ( jej obwód obejmuje ok. 65% obszaru Stare
Miasto oraz tereny przyległe) oraz Szkoła Podstawowa nr 4 (jej obwód obejmuje ok. 35%
Stare Miasto) pokrywają się obwodami z obszarem delimitowanym jako wymagającym
szczególnej interwencji.
Dla diagnozy szczególne znaczenie ma koncentracja uwagi na szkołach
podstawowych, ponieważ docelowo to właśnie na nich będzie się opierał system edukacji
miejskiej, w tym również obszaru Stare Miasto.
Analizując dane edukacyjne za ostatnie 3 pełne lata szkolne (tj. 2014/15; 2015/16
oraz 2016/17) w takich obszarach przedmiotowych (kluczowych dla rozwoju społeczno –
zawodowego) jak matematyka i informatyka czy przedmioty tzw. „artystyczne” jak plastyka
i muzyka (tak naprawdę to przedmioty rozbudzające kreatywność) można odkryć pewne
tendencje (rys. 9-13).
Ważna jest również prognozowana koncepcja zmiany sieci szkół w mieście Kwidzyn
w latach 2017-2019, z której wynikać będzie polityka edukacyjna gminy w przyszłości.
Szczegółowe dane ww. koncepcji prognozują znaczący spadek ilości dzieci rozpoczynających
naukę w Kwidzynie od 482 dzieci w 2017 r. do 307 dzieci w roku 2023, tj. spadek o ponad
36 %. Oczywiście wraz ze spadkiem ilości dzieci rozpoczynających naukę spadnie ilość
oddziałów w poszczególnych szkołach z 18 do 13.
Rys. 9 wyniki końcowo-roczne kwidzyńskich szkół podstawowych w latach 2014-2017
z przedmiotu Matematyka.
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Rys. 10 wyniki końcowo-roczne kwidzyńskich szkół podstawowych w latach 2014-2017
z przedmiotu zajęcia komputerowe (informatyka).
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Z powyższego wykresu wyraźnie wynika, że SP 5 (szczególnie widoczne w przypadku
wyników z matematyki ale i również jeżeli chodzi o ostatni rocznik informatyki) a częściowo
również i SP 4 wypadają słabiej w zakresie przedmiotów matematyki i informatyka niż np. SP
2 czy szczególnie SP 6. Również tendencja w przypadku SP 5 jest wyraźnie malejąca co może
pogłębiać w późniejszym czasie jeszcze bardziej słabnące wyniki.
Dodatkową daną obiektywną w tym zakresie są również dane biblioteki pokazujące, że
80% osób korzystających z bezpłatnych komputerów zlokalizowanych w Bibliotece MiejskoPowiatowej w Kwidzynie pochodzi z obszaru delimitowanego do wsparcia w ramach
programu rewitalizacji (ulice Chopina, Piłsudskiego, Braterstwa Narodów, Batalionów
Chłopskich, Hallera, Kościuszki).
W ramach wsparcia procesu zmniejszenia wykluczenia cyfrowego w Kwidzynie w latach
2012-14 r. zrealizowany został projekt „Cyfrowy Kwidzyn – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu”. Jednym z najważniejszych założeń projektu było wsparcie gospodarstw
domowych pozbawionych dostępu do Internetu oraz zakup zestawów komputerowych
(Projekt realizowany w ramach POIG, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion). Warto zauważyć, że 13
(prawie 1/3) spośród wszystkich rodzin, które otrzymały to wsparcie zamieszkiwało obszar
Stare Miasto.
Ewaluacja projektu pokazała zmniejszenie poziomu wykluczenia poprzez brak
dostępu, ale nie wpłynęła ona jednak znacząco na zwiększenie kompetencji w tym zakresie
wśród tych osób. Istnieje w tym zakresie duża potrzeba nie tylko dostarczenia narzędzi do
zmniejszenia wykluczenia ale również cyklu edukacyjnego zwiększającego kompetencje osób
zamieszkujących Stare Miasto (szczególnie u ludzi młodych).
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Analizując dalej obszar edukacji w zakresie przedmiotów kreatywnych zaobserwować
można w stopniu jeszcze większym rozwarstwienie pomiędzy szkołami z obszaru interwencji
a pozostałymi placówkami.
Ważne są zarówno wyniki w odniesieniu do poszczególnych roczników jak i tendencję, która
przemawia na niekorzyść szkół z obszaru Stare Miasto.
Rys. 11 wyniki końcowo-roczne kwidzyńskich szkół podstawowych w latach 2014-2017
z przedmiotu zajęcia plastyka
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Rys. 12 wyniki końcowo-roczne kwidzyńskich szkół podstawowych w latach 2014-2017
z przedmiotu zajęcia muzyka
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Z powyższych wykresów widać bardzo wyraźnie, że Szkoła Podstawowa nr 5 (65 %
obszaru objętego szczególną interwencją w ramach działań rewitalizacyjnych) wypada
najsłabiej we wszystkich statystykach. Oprócz tego tendencja jest wyraźnie spadkowa.
Następną w zestawieniu szkołą jest SP 4 (35 % obszaru szczególnej interwencji) z również
widoczną tendencją spadkową, chociaż wolniej postępującą niż w przypadku SP 5. Pozostałe
placówki utrzymują stałą wyników bądź wykazują tendencje wzrostowe (jak np. SP 6) co jest
w sposób oczywisty pozytywną kwestią.
Dokładnie identyczne wyniki oraz tendencje można odczytać analizując wyniki dwóch
publicznych kwidzyńskich gimnazjów (będących w związku z reformą oświatową w fazie
stopniowego wygaszania). Gimnazjum nr 3 (zlokalizowane w ramach wspólnego kompleksu
z SP 5) obejmuje swoim zasięgiem praktycznie cały obszar szczególnej interwencji, natomiast
Gimnazjum przy SPOMS ma zasięg zewnętrzny w stosunku do obszaru rewitalizowanego.
Wyniki obu gimnazjów bardzo klarownie domykają obszar analityczno-edukacyjny.
Rys. 13 wyniki końcowo-roczne kwidzyńskich gimnazjów w latach 2014-2017 z wszystkich
analizowanych przedmiotów.
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Do powyższych danych edukacyjnych warto również dodać jako kluczową kwestię, że
tylko w SP 5 oraz Gimnazjum nr 3 (czyli jeden kompleks oświatowy zlokalizowany na
obszarze zdegradowanym) na przestrzeni lat 2014-2017 miały miejsce interwencje policji lub
Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy
społecznej w Kwidzynie. Te dane pokazują w sposób jednoznaczny, że wsparcie obszaru
Starego Miasta jest konieczne aby przeciwdziałać niepokojącym tendencjom społecznoedukacyjnym, które dodatkowo (jak pokazują wyżej przedstawione dane z wykresów dla
tego obszaru) pogłębiają się z każdym rokiem.
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Potrzebę wsparcia kompetencji w obszarze edukacji u rodzin zamieszkujących obszar
Starego Miasta sygnalizowali pracownicy socjalni oraz organizacje pozarządowe działające na
tym obszarze.
Szansą dla zmiany podejścia edukacyjnego rodzin zamieszkujących ten obszar może być
również wsparcie procesu uczenia się kompetencji kluczowych w 2 obszarach:
1. Nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych, co może przyczynić się do
zmniejszenia wykluczenia cyfrowego tych osób.
CBOS w raporcie za 2016 r. podaje: „(…)Wprawdzie sytuacja materialna badanych nie
ma kluczowego znaczenia, jeśli chodzi o korzystanie z sieci (oddaje ona w znacznym
stopniu zależności wynikające z takich cech społeczno-demograficznych jak wiek czy
wykształcenie), może jednak, obok braku kompetencji cyfrowych, ograniczać
dostępność Internetu w sensie ekonomicznym (np. przez brak środków na zakup
urządzenia czy opłaty abonamentowe). (…)”. Biuro analiz i Dokumentacji Senatu
Rzeczpospolitej w raporcie „Wykluczenie cyfrowe w Polsce” podaje , że „(…)istnieje
wiele decydujących o tym (wykluczeniu cyfrowym) czynników, które można podzielić
na dwie kategorie: czynniki technologiczne (brak dostępu do sprzętu i infrastruktury)
oraz psychologiczne (brak kompetencji i motywacji do korzystania z Internetu) (…)”.
Wzmocnienie tego obszaru szczególnie u osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym może zmienić to zagadnienie problemowe w dużym
stopniu ograniczyć.

2. Kreatywności i włączenia społecznego dzięki działaniom artystycznym oraz arteterapeutycznym.
Dzieci od najwcześniejszych lat posiadają potrzebę tworzenia – budują, rysują,
wycinają, te czynności pozwalają im na ujarzmienie emocji, uczuć i wyrażenie ich
w sposób społecznie przyjęty oraz akceptowalny. W późniejszym okresie dorastania
twórczość dzieci oprócz uczuć i emocji angażuje również rozum, pragnienia a także
niepokoje. Poprzez twórcze zajęcia kształtuje się jednostka twórcza, znająca własne
potrzeby oraz uczucia. Ważne to jest szczególnie gdy dotyczy jednostek zaburzonych,
mających duży problem w kontaktach z innymi ludźmi bądź wyrażaniem własnych
emocji. Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową czy te mające kłopoty
w kontaktowaniu się z otoczeniem przebywając na zajęciach z arteterapii funkcjonują
dużo lepiej, ponieważ podczas zajęć panuje jasny i konsekwentny system działania
oraz spokojna i życzliwa atmosfera.
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2020 sytuowała kulturę „w ścisłym
powiązaniu z rozwojem ekonomicznym” i tworzyła podstawy „do traktowania kultury
nie tylko jako odbiorcy efektów wzrostu gospodarczego, ale właśnie jako stymulatora
rozwoju, m.in. poprzez rosnący udział sektora kultury w PKB.”
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PODSYSTEM GOSPODARCZY
W Kwidzynie funkcjonuje ponad połowa z ogólnej liczby podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w całym powiecie kwidzyńskim. Na koniec 2016 w mieście funkcjonowało
4526 przedsiębiorstw, z czego 70 % należy do osób fizycznych prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą. Największą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające
do 9 osób. Najwięcej z nich znajduje się w dzielnicy Stare Miasto.
Tabela 7. Podmioty gospodarcze w mieście w latach 2013 – 2015, dane Urzędu Miejskiego w
Kwidzynie

Sektor

2013

2014

2015

2016

liczba podmiotów w 189
sektorze publicznym

184

181

213

liczba podmiotów w 4470
sektorze prywatnym

4401

4383

4313

liczba
podmiotów 4659
ogółem

4585

4564

4526

Dokonując podziału ze względu na sekcje PKD w Kwidzynie, możemy wyróżnić wiodące
branże gospodarki. W 2015 roku ponad 23% podmiotów w mieście należało do sekcji
„handel hurtowy i detaliczny”, stanowiło to jedną z najwyższych wartości. Na kolejnym
miejscu, z wartością 12,25%, znalazła się sekcja „działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości”. Znaczny udział w gospodarce miasta w 2015 roku miał także „transport,
gospodarka magazynowa i łączność” (9,07%), „przetwórstwo przemysłowe” (8,67%) oraz
„budownictwo” (8,28%). Liczba podmiotów gospodarczych utrzymuje się na wysokim
poziomie. Świadczy to o dobrze rozwiniętej, znacznie wyróżniającej się na tle powiatu,
gospodarce Kwidzyna.
Pod miastem funkcjonuje Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, z ośrodkiem
badawczo-rozwojowym,
centrum
doradztwa
innowacyjnego,
inkubatorem
przedsiębiorczości, zapleczem konferencyjno-szkoleniowym oraz gruntami przygotowanymi
dla inwestycji.
Na terenie miasta znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której mieszczą się
najważniejsze ośrodki przemysłowe eksportujące swoje wyroby do klientów z Polski i
Europy. Duży udział wykorzystywanych terenów przemysłowych w powierzchni miasta
wpływa korzystnie na budżet Miasta.
Na koniec roku 2016 na obszarze rewitalizacji funkcjonowało 559 podmiotów
gospodarczych. Z tej liczby 532 podmioty posiadały status aktywny. Pozostałe posiadały
status zawieszony lub wykreślony. Największa koncentracja działalności znajduje się na
ulicach Braterstwa Narodów – 61, Kościuszki, 60, Chopina – 59, Piłsudskiego – 58, Kopernika
– 53.
Podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizacji stanowiły ponad 12 % wszystkich
podmiotów wpisanych do CEIDG na terenie Kwidzyna. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się
jednak stosunkowo dużą rotacją podmiotów. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji chętnie
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zakładali działalności gospodarcze, częściej niż mieszkańcy pozostałych obszarów miasta.
Przykładowo w roku 2015 ponad 30 % zakładanych nowych działalności stanowiły te z
obszaru rewitalizacji, a w roku 2016 było to już ponad 50 %. Dane te ukazuje poniższa tabela.
Obserwuje się tu jednak sporą rotację w kontekście zawieszania i wykreślania działalności.
Oznacza to, że przedsiębiorcy częściej odczuwali skutki negatywnej sytuacji gospodarczej dla
prowadzonej działalności w obszarze rewitalizacji i decydowali się na jej zawieszenie bądź
wykreślenie. Część z nich zdecydowała decydowała się jednak tylko na zawieszenie co
sugeruje, że przewidywali szansę na rozwój działalności w przyszłości.
W roku 2017, podając za CEIDG, na terenie miasta Kwidzyn widniały 4152 wpisy, w tym
aktywni przedsiębiorcy to 2160 wpisów. Na obszarze rewitalizacji wpisów aktywnych było
550, natomiast łącznie z wykreślonymi to 997 wpisów. Jak widać aktywni przedsiębiorcy
działający na terenie rewitalizacji to niemal 1/4 wszystkich aktywnych działających na terenie
miasta. Obszar charakteryzuje również duża liczba przedsiębiorców o statusie „wykreślony”
co potwierdza fakt dużej rotacji na wspomnianym terenie.
Tabela 8. Ilość podmiotów gospodarczych w mieście Kwidzyn i na obszarze rewitalizacji z
podziałem na status wg. CEIDG
Rok

Aktywne – rozpoczęcie
działalności

Zawieszone

Wykreślone/wyrejestro
wane z rejestru regon

Kwidzyn

Obszar
rewitalizacji

Kwidzyn

Obszar
rewitalizacji

Kwidzyn

Obszar
rewitalizacji

2013

79

27

14

2

229

28

2014

81

30

29

5

330

31

2015

91

30

23

9

235

32

2016

88

46

35

1

229

33

Tabela 9. Powierzchnia budynków i ich części zajmowanych na prowadzenie działalności
gospodarczej przez osoby fizyczne oraz prawne – dane UM Kwidzyn
Rok

Powierzchnia budynków na
działalność gosp.
zajmowana przez osoby
fizyczne w m2
Kwidzyn

2015

100 046,28

Obszar
rewitalizacji

41 967,52

Powierzchnia budynków na
działalność gosp. zajmowana
przez osoby prawne w m2

Kwidzyn

676 437,88

Obszar
rewitalizacji

24 536,07

Ogółem osoby fizyczne i
prawne

Kwidzyn

776 484,16

Obszar
rewitalizacji

66 503,59
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2016

100 846,19

40 690,00

688 006,53

24 468,22

788 852,72

65 158,22

2017

100 648,03

37 464,15

686 717,75

23 491,62

787 365,78

60 955,77

Tabela 10. Ilość budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– dane UM Kwidzyn
Rok

Ilość budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
Kwidzyn

Obszar rewitalizacji

2015

933

427

2016

925

407

2017

913

348

Dane w tabelach powyżej potwierdzają, iż działalności gospodarcze zlokalizowane na terenie
rewitalizacji znacznie bardziej odczuwają skutki ogólnej sytuacji gospodarczej. Na przestrzeni
analizowanych trzech lat widać, iż ilość powierzchni zajmowanych na prowadzenie
działalności gospodarczej ogółem znacznie spadła z ponad 66 tys. m2 na niespełna 61 tys.
m2. Znacząco spadła również na obszarze rewitalizacji liczba budynków i ich części
zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej. Na przestrzeni analizowanych
trzech lat to spadek o 79. Dla porównania w całym mieście obserwuje się w tych latach
również tendencję spadkową jednakże nie tak wyraźną, bo tylko o 20. Powierzchnia
budynków i ich części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby
fizyczne stanowi na obszarze rewitalizacji od 37 do 41 % powierzchni budynków i ich części
zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie
całego miasta. To bardzo duży wskaźnik. W przypadku powierzchni budynków i ich części
zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby prawne, sytuacja jest
diametralnie inna. Powierzchnie te na obszarze rewitalizacji zajmują niespełna 4 % takich
powierzchni w stosunku do całego miasta. Na obszarze Starego Miasta dominują
mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne a najczęstszym profilem
działalności jest działalność handlowo – usługowa.
Jednakże duża liczba małych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w centrum miasta
– w obszarze rewitalizacji, nie oznacza dobrej sytuacji społeczno – ekonomicznej tej
dzielnicy. Podczas partycypacji społecznej w toku tworzenia pogłębionej diagnozy obszaru
rewitalizacji, mieszkańcy wskazywali na potrzebę zatrzymania turysty, który przebywa w
Kwidzynie nie dłużej niż 2 h, gdyż tyle statystycznie trwa turystyczna wizyta. Sposobów na ich
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zatrzymanie mieszkańcy upatrywali w powstaniu na terenie Starego Miasta klimatycznych
kawiarenek pod chmurką czy rozwoju innych usług otoczenia turystyki. Przedsięwzięcia
uzupełniające zawarte w GPR mogłyby wypełnić te oczekiwania odsłaniając potencjał do
tworzenia okołoturystycznych działalności gospodarczych. Warto tu wskazać chociażby
przedsięwzięcie związane z przebudową wieży katedralnej i udostępnienie jej turystom, a
także budowę nowego kwartału kamienic z lokalami mieszkalnymi i usługowymi.
Bezrobocie
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, w latach 2013 – 2015 liczba osób
bezrobotnych w Mieście Kwidzyn uległa zmianom od 2.137 na koniec 2013 r. poprzez 1.485
osób na koniec roku następnego do 1.067 osób na koniec roku 2015. Wśród pozostających
bez pracy w latach 2013 – 2015 większość stanowiły kobiety.
Tabela 11. Bezrobotni w mieście według płci w latach 2013 – 2015 (stany na dzień 31 grudnia)

Liczba

2013

2014

2015

Liczba bezrobotnych 2137
w mieście

1485

1067

Liczba bezrobotnych 1203
kobiet w mieście

833

616

Uzupełnienie powyższych danych stanowią przedstawione w kolejnej tabeli informacje na
temat stopy bezrobocia, jaką odnotowano w latach 2013 – 2015 w Mieście Kwidzyn,
powiecie kwidzyńskim, województwie pomorskim i w kraju.
Tabela 12. Dane GUS na temat stopy bezrobocia

Stopa bezrobocia

2013

2014

2015

Stopa bezrobocia w 13,2 %
mieście Kwidzyn

10,4 %

7,4 %

Stopa bezrobocia w 17,1 %
powiecie
kwidzyńskim

12,7 %

9,1 %

Stopa bezrobocia w 13,2 %
województwie
pomorskim

11,1 %

8,9 %

Stopa bezrobocia w 13,4 %
kraju

11,4 %

9,7 %
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Powyższy dane pokazują, że w latach 2013 – 2015 Miasto Kwidzyn charakteryzowało się
niższą, w stosunku do kraju, województwa, powiatu, stopą bezrobocia.
Dla scharakteryzowania problemu bezrobocia w mieście ważna jest analiza danych
dotyczących podziału bezrobotnych według wieku, czasu pozostawania bez pracy, stażu
pracy i wykształcenia, a także rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy.
Na koniec 2015 roku wśród bezrobotnych w mieście największe grupy stanowiły osoby
w wieku 25 – 44 lata, z krótkim stażem pracy. Największą grupę osób bezrobotnych stanowią
osoby z wykształceniem zawodowym pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy.
Największy udział kobiet w ogóle bezrobotnych odnotowano wśród osób w wieku 25 – 34
lata, osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy oraz osób ze stażem pracy pomiędzy
1 – 5 lat i z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym
Na koniec 2015 roku wśród bezrobotnych w mieście dominowały osoby, dla których
ostatnim miejscem pracy były podmioty gospodarcze prowadzące działalność w takich
działach jak: przetwórstwo przemysłowe, działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle oraz budownictwo. Na koniec 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kwidzynie dostępnych było 289 ofert pracy dla bezrobotnych. Najwięcej z nich dotyczyło
możliwości zatrudnienia w dziedzinie: działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca.
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w Kwidzynie wzrasta, podobnie jak w województwie
pomorskim i w kraju, co potwierdza postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Wysoki
odsetek w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców charakteryzuje
najstarszą część Kwidzyna – Stare Miasto. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w
Kwidzynie wyniosła w roku 2014 – 5867 osób, w tym w dzielnicy Stare Miasto było to 935
osób, co stanowi 18,4 % w ogólnej liczbie ludności.
Istotną cechą decydującą o sytuacji i szansach bezrobotnych na rynku pracy jest poziom
wykształcenia i posiadane kwalifikacje. Od tych czynników zależy również umiejętność
skutecznego poszukiwania pracy i umiejętność dostosowywania się do istniejących
warunków. W ostatnich latach 2014 – 2016 sytuacja na rynku pracy spowodowała,
iż pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie na zatrudnienie również osób o niskich
kwalifikacjach. Jeden z trzech największych odsetków osób z wykształceniem gimnazjalnym
lub poniżej w roku 2012 i 2014 charakteryzował dzielnicę Stare Miasto i wynosił
odpowiednio 29,19 i 36,7 % w ogólnej liczbie bezrobotnych w mieście Kwidzyn.
Reasumując zebrane w tej sekcji dane warto zauważyć, iż sytuacja gospodarcza
miasta na tle powiatu wygląda dobrze, gdyż funkcjonuje tu ponad połowa z ogólnej liczby
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Bardzo
duża ich koncentracja ma miejsce na terenie dzielnicy Stare Miasto. Od roku 2013
sukcesywnie spada liczba osób bezrobotnych, duży odsetek jednak nadal wśród nich
stanowią kobiety oraz osoby w wieku poprodukcyjnym, których najwięcej zamieszkuje
obszar rewitalizacji. Tam też stosunkowo duży odsetek wśród osób bezrobotnych to osoby o
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niskich kwalifikacjach zawodowych. Jeżeli nałożymy na to największy odsetek osób
korzystających z pomocy społecznej , wówczas dostrzeżemy iż ta sfera wymaga interwencji.
Ze względu na to, że problem bezrobocia w mieście w największym stopniu dosięgał osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym, warto zatem
zachęcać młodzież do zdobywania wykształcenia, natomiast w przypadku osób
pozostających na rynku pracy bez zatrudnienia, szczególny nacisk należy położyć na
dokształcanie oraz podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Ważna jest również
pomoc i wsparcie takich osób w sytuacjach kryzysowych, pomoc prawna także aktywizacja
społeczno – zawodowa i obywatelska. W tym kontekście działać będzie
zdeinstytucjonalizowana placówka wsparcia Centrum RAZEM, która wspierać będzie m.in.
osoby dorosłe w procesie wychowawczym, pomagać w kryzysowych sytuacjach życiowych
oraz reintegracji. Co ważne placówka pomagać będzie również w aktywizacji społeczno –
zawodowej kierunkując zmiany świadomościowe u uczestników placówki, od postawy
biernej uzależnionej od pomocy społecznej, do aktywnej – poszukującej pracy. Placówka
obejmie wsparciem 120 osób.
PODSYSTEM FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY
Układ przestrzenny miasta determinują warunki naturalne (od strony wschodniej dolina
Wisły i zachodniej dolina Liwy) oraz infrastrukturalne (linia kolejowa relacji Grudziądz –
Malbork, droga krajowa nr 55). W strukturze zagospodarowania miasta widać wyraźnie
wyodrębnione obszary funkcjonalne: w południowo-zachodniej części miasta zlokalizowane
są tereny przemysłowe, południowo wschodnią część pokrywają rozległe kompleksy leśne, a
część północną stanowią tereny mieszkaniowe. Najbardziej atrakcyjne pod względem
rozwoju mieszkalnictwa tereny w Kwidzynie leżą na północy miasta oraz na wschodzie. W
starej części miasta brakuje terenów pod nowe budownictwo, stan istniejących budynków
(w większości zabytkowych) z roku na rok ulega pogorszeniu, co wpływa na wyludnianie się
tej części miasta. Dotychczas zrealizowane działania (modernizacja placów i deptaków,
remonty kamienic) nie zahamowały tego procesu.
Kwidzyn jest miastem o wysokim poziomie jakości usług komunalnych, takich jak:
dostarczanie wody, odbiór odpadów, a także względnie dobrym poziomie rozwoju
infrastruktury technicznej, w tym dróg, chodników. Lokalizacja dużych zakładów
przemysłowych wpływa na obciążenie środowiska poprzez emisję zanieczyszczeń, bardzo
wysokie zużycie wody na cele przemysłowe i produkcję ścieków.
Jednocześnie Kwidzyn charakteryzuje się wysokimi walorami turystycznymi, wynikającymi
z lokalizacji gotyckiego zespołu zamkowo-katedralnego, a także terenów rekreacyjnowypoczynkowych „Miłosna”. Jednak walory te nie są w pełni wykorzystane, ze względu na
ograniczoną bazę noclegową i gastronomiczną, a przede wszystkim brak spójnej i atrakcyjnej
oferty turystycznej. Skutkuje to zmniejszającą się liczbą turystów odwiedzających miasto. Na
przestrzeni lat 2014 – 2016 liczba turystów korzystających z usług obiektów noclegowych
spadła o ponad tysiąc osób. Z ogólnej liczby turystów średnio około 25 % stanowią osoby z
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zagranicy. Ich liczba również znacząca spadła z 2934 osób w roku 2014 do 1905 osób w roku
2016. Zaznaczyć również należy że pięć spośród ośmiu obiektów noclegowych w mieście
umiejscowionych jest na obszarze rewitalizacji. Statystyka przedstawiona w tabeli poniżej
ukazuje tendencję w kierunku skracania wizyt turystycznych w Kwidzynie – zmniejsza się
liczba turystów korzystających z noclegu, natomiast zwiększa się liczba turystów
odwiedzających miasto na kilkugodzinne wizyty, np. tylko w celu zwiedzenia Muzeum
Zamkowego i kwidzyńskiej katedry.
Sytuację utrudnia fakt, iż Kwidzyn położony jest blisko silnego ośrodka turystycznego jakim
jest Malbork. Sam malborski zamek odwiedza rocznie około pół miliona turystów, a
korzystających z usług hotelowych jest w Malborku około 30 tys. rocznie. Muzeum Zamkowe
w Kwidzynie na przestrzeni lat 2014 - 2017 odwiedza średnio 20 tys. turystów rocznie.
W bliskości dużego ośrodka turystycznego można upatrywać swego rodzaju konkurencji, z
drugiej strony wykorzystać też jako szansę i dodatkowy atut.
Tabela 12. Obiekty turystyczne i statystyki dot. odwiedzin miasta – Bank Danych Lokalnych,
Muzeum Zamkowe w Kwidzynie
Rok

Obiekty
turystyczne
na terenie
miasta

Liczba miejsc
noclegowych na
ternie miasta

Turyści w
obiektach
hotelowych

Turyści odwiedzający
Muzeum Zamkowe w
Kwidzynie

2014

8

412

11 377

19 765

2015

8

409

10 484

20 325

2016

8

403

10 348

22 572

Stare Miasto w stosunku do pozostałej części miasta charakteryzuje najbardziej
zwarta zabudowa, co w połączeniu z faktem iż występuje tu największa koncentracja
działalności gospodarczych a także zabytkowych obiektów – pretenduje tę dzielnicę do
pełnienia roli centrum. Dane demograficzne, brak nowych mieszkań w tej części miasta, mała
atrakcyjność używanych lokali mieszkalnych, usługowych i zły stan techniczny
zlokalizowanych tu budynków (opisany w podsystemie technicznym), powodują że dzielnica
ta traci jednak na atrakcyjności.
Jednocześnie jest to swoiste centrum funkcjonalne miasta. Siedzibę mają tutaj instytucje
kultury takie jak - Kwidzyńskie Centrum Kultury, zlokalizowana jest Czarna Sala – siedziba
Stowarzyszenia Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego a także Biblioteka Miejsko –
Powiatowa. Obiekty te są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Obiekty sportowe znajdujące się na obszarze Starego Miasta to: hala sportowa należąca do
Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji, sala sportowa w zarządzie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kwidzynie, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Zawodowych Nr
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1, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie, sala gimnastyczna przy
Kwidzyńskich Szkołach Społecznych. Oprócz dostępności dla placówek, po zakończeniu zajęć,
obiekty są również dostępne dla mieszkańców. Posiadają ponadto ułatwienia dla osób
niepełnosprawnych.
Siedzibę ma tu również kilka instytucji takich jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe czy Komenda Powiatowa Policji. Znajduje się
tu ponadto dworzec komunikacji autobusowej oraz dworzec PKP.
Funkcje handlowo – usługowe dzielnicy, jak i reszty miasta, wypełniają działalności
gospodarcze zlokalizowane w największych skupiskach przy ulicach: Kopernika, Kościuszki,
Piłsudskiego, Braterstwa Narodów, Chopina czy Grudziądzkiej. Ich liczba i koncentracja
została opisana w podsystemie gospodarczym. Estetyka tych lokali bywa jednak różna,
dominuje duża różnorodność kolorystyczna, krzykliwe szyldy, brak spójności z historyczną
zabudową dzielnicy. W związku z tym, że obiekty handlowe umiejscowione są w
przeważającej większości na partnerach starych kamienic, dostępność do tych lokali dla osób
niepełnosprawnych czy rodziców z wózkami dziecięcymi, bywa utrudniona – wysokie i
wąskie schodki, wąskie drzwi, brak podjazdów i platform.
Centralny obszar miasta sama jako taka, nie posiada natomiast swojego centrum. Brak tu np.
głównego placu/rynku, do którego schodziłaby się większość staromiejskich ulic. Do tej roli
w mniejszym zakresie pretendować może Plac Jana Pawła II zlokalizowany przy katedrze.
Pełni on przede wszystkim funkcje reprezentacyjne. Odbywa się tu szereg miejskich
uroczystości i imprez plenerowych. Plac położony jednak na obrzeżach obszaru rewitalizacji,
przestrzennie nie stanowi zatem centrum obszaru, funkcjonalnie może spełniać tę rolę.
Tereny publiczne znajdujące się na obszarze Starego Miasta to: zmodernizowane w ciągu
ostatnich kilku lat Plac Jana Pawła II oraz Plac Plebiscytowy, wymagający renowacji park przy
ulicach Targowej i Słowiańskiej, niezagospodarowane tereny miejskie przeznaczone na
parki/zieleńce. Place zabaw znajdujące się na obszarze rewitalizacji to głównie niewielkie
miejsca rekreacji zlokalizowane przy wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych. Od roku
2018 roku Miasto jest również właścicielem budynku po byłym kinie „Tęcza” znajdującym się
przy ul. Piłsudskiego. Budynek został wzniesiony ok. 1850 roku jako kasyno, które od 1935
zaczęło pełnić funkcję kina. Po wojnie kino zostało otwarte dla publiczności w marcu 1946
roku. Kino zostało nazwane na cześć pierwszego filmu, który wówczas wyświetlono. Kino
Tęcza zakończyło swoją działalność w 1994 roku. Przez wiele lat nieruchomość była
własnością prywatną, odkupioną od gdańskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa
Rozpowszechniania Filmów "Neptun - Film". Budynek wymaga gruntownego remontu, który
ponownie nada mu funkcję kulturalną wyposażoną w kameralną przestrzeń, z której będą
korzystać mieszkańcy miasta.
Dzielnicę charakteryzuje zatem wysoka funkcjonalność poprzez dużą koncentrację funkcji
handlowo – usługowych, obiektów turystycznych, mieszkalnych, dobrą dostępność
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komunikacyjną. Niedomaga natomiast kwestia mieszkaniowa. Dominują tu budynki
mieszkaniowe, wielorodzinne, kilkukondygnacyjne, wymagające remontu.
Łącznie w latach 2011 – 2017 wybudowano w Kwidzynie 427 mieszkań, w tym na obszarze
rewitalizacji 48 (oddane do użytku przez TBS przy ul. Braterstwa Narodów) oraz 12 mieszkań
przy oddanych do użytku przez Miasto w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa
budynku przy ul. Słowiańskiej 29” dofinansowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Najbardziej atrakcyjne pod względem rozwoju mieszkalnictwa tereny w Kwidzynie leżą na
północy miasta oraz na wschodzie. Najmniej korzystna sytuacja mieszkaniowa występuje na
obszarze rewitalizacji.
Należy zatem zintensyfikować działania mające na celu poprawę atrakcyjności zamieszkania
na tych obszarach, podnieść atrakcyjność dzielnicy poprzez remonty elementów części
wspólnych budynków mieszkalnych a także ożywić turystycznie. Mieszkańcy podczas
przygotowywania pogłębionej diagnozy obszaru wskazywali również konieczność
inwestowania w parki i zieleńce.
PODSYSTEM ŚRODOWISKOWY I TECHNICZNY
Miasto Kwidzyn posiada stale rozwijaną infrastrukturę techniczną. System drogowy
miasta wymaga dalszych uzupełnień i modernizacji. Dane szczegółowe na temat sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz drogowej w mieście przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 13. Infrastruktura techniczna w mieście w 2015 r.
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Długość czynnej sieci wodociągowej w km
123
Procent ludności korzystającej z sieci
100%
wodociągowej
Sieć kanalizacyjna
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km
100,03
Procent ludności korzystającej z sieci
99%
kanalizacyjne
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków
26
Liczba ludności obsługiwanej przez przydomowe 130 osób
oczyszczalnie ścieków
Sieć gazowa
Długość czynnej sieci gazowej w km
166,614
Liczba odbiorców korzystających z sieci gazowej
7681
Sieć drogowa
Długość dróg publicznych w mieście ogółem w
91,05
km
W tym długość dróg gminnych w km
82,05

Układ komunikacyjny Kwidzyna znacząco rozwinął się dzięki budowie mostu przez
Wisłę w ciągu drogi krajowej numer 90. Nowa przeprawa połączyła Kwidzyn z drogą krajową
nr 91 po lewej stronie rzeki Wisły. Uroczyste otwarcie mostu odbyło się26 lipca 2013 r.
System tras komunikacji kolejowej tworzy lokalna linia kolejowa. W centrum miasta istnieje
dworzec kolejowy z bocznicą do przeładunku towarów oraz dwuperonowy dworzec
osobowy. Przez miasto przebiega linia kolejowa na szlaku północ – południe Trójmiasto –
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Malbork – Toruń. Główne kierunki w komunikacji PKP stanowią: Malbork i Grudziądz. Przez
miasto przebiega droga krajowa nr 55, prowadząca na północ do Malborka i na południe do
Grudziądza oraz droga wojewódzka nr 521 prowadząca do Iławy. Nowego znaczenia nabrała
droga krajowa nr 90, łącząca Kwidzyn z drogą krajową nr 91 i węzłem „Kopytkowo” w ciągu
autostrady A1. Most zastąpił dotąd stosowaną przeprawę promową i zagwarantował
płynność ruchu samochodowego pomiędzy terenami po przeciwległych brzegach rzeki.
Inwestycja również znacznie skróciła czas jazdy z Kwidzyna na zachód, w tym czas dojazdu do
autostrady. Odległość od zjazdu z autostrady do centrum miasta wynosi 27 km. Mniejszą rolę
odgrywają drogi wojewódzkie nr 518 i 588. Do stacji kolejowej Kwidzyn prowadzi droga
wojewódzka nr 532. Wymienione drogi tworzą podstawowe ciągi transportowe, stanowiąc
jednocześnie podstawę komunikacji z resztą regionu. W mieście istnieje transport zbiorowy z
siecią linii obsługiwaną przez autobusy PKS oraz podmioty świadczące usługi komunikacyjne.
Główne kierunki w komunikacji PKS stanowią: Prabuty, Sztum i Grudziądz.
Analizując infrastrukturę techniczną miasta, nie diagnozuje się tu większych
problemów. Miasto sukcesywnie inwestuje w rozwój i poprawę sieci drogowej, rozwinięta
jest również infrastruktura techniczna.
Obszary wymagające interwencji to natomiast stan budynków komunalnych i
prywatnych na terenie miasta, w szczególności w obszarze dzielnicy Stare Miasto oraz stan
powietrza w tym rejonie.
Stare Miasto czyli centrum Kwidzyna, skupione jest na zachód od linii relacji Toruń-Malbork.
Tu znajdują się najważniejsze obiekty architektoniczne w mieście stanowiące dziedzictwo
historyczne (kompleks Katedry Kwidzyńskiej i Zamku Kapituły Pomezańskiej,
Pałac Fermora, kościół św. Trójcy, ratusz, budynki przy Placu Plebiscytowym: siedziba
ziemstwa oraz szpital św. Jerzego, dawne koszary –obecnie Powiatowy Urząd Pracy i Urząd
Gminy Kwidzyn oraz instytucje życia publicznego (Powiślańska Szkoła Wyższa, Kwidzyńskie
Centrum Kultury przy Placu Jana Pawła II, dworzec PKP). Ponadto centrum Kwidzyna tworzą
charakterystyczne place: Plac Plebiscytowy, Plac Jana Pawła II, długie ulice z zabudową
wielorodzinną (kamienicami) tj. ul. Kościuszki czy ul. Grudziądzka oraz tereny zieleni
miejskiej.
Potencjał tej dzielnicy pozostaje jednak nie w pełni wykorzystany. W Kwidzynie jest 647
budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 r.. Najwięcej z nich znajduje się w
Starym Mieście (231 budynków) a ich udział w ogólnej liczbie budynków wybudowanych
przez rokiem 1970 jest największy w całym mieście i wynosił na koniec roku 2014 - 74,76 %.
Ogółem w ciągu kilkunastu lat wyremontowano łącznie 71 budynków komunalnych, co
stanowi prawie 18 % zasobu mieszkaniowego gminy. Najmniej korzystna sytuacja występuje
jednak na obszarze rewitalizacji, na którym najwięcej lokali czeka na remont. Liczba
budynków komunalnych ogółem o różnej funkcji na terenie Starego Miasta wynosi 159, z
czego tylko 6,9 % zostało wyremontowanych w stosunku do ogólnej liczby budynków
wyremontowanych od 2002 roku w całym mieście.
W zarządzie Zakładu Infrastruktury Miejskiej znajdują się łącznie 63 budynki mieszkalne, z
tego 11 znajduje się na Starym Mieście. Z tej liczby 4 przeszły w latach 2010 – 2014
termomodernizację a jeden remont kapitalny.
W zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania w Kwidzynie na obszarze rewitalizacji
znajduje się 11 budynków, z tego: 1 powstał w roku 1968 r., 2 powstały w 1969 r., 3 powstały
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w 1970 r., 5 powstało w 1971 r. Spółdzielnia w latach 2014 – 2017 nie wybudowała nowych
lokali mieszkalnych.
W posiadaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie znajduje się
segment kamienic składający się z 13 lokali użytkowych na parterze oraz 48 mieszkań na
wyższych kondygnacjach, łączna powierzchnia użytkowa 3977 m2. Oddane zostały one do
użytku w roku 2011. Zamieszkują tam 173 osoby, średnia powierzchnia użytkowa na osobę
wynosi niespełna 23 m2.
W roku 2017 TBS rozpoczął również inwestycję związaną z budową nowego kwartału
kamienic na obszarze rewitalizacji w obrębie ulic Błogosławionej Doroty oraz Braterstwa
Narodów. Powstanie tam 71 mieszkań oraz 14 lokali użytkowych.
Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu na osobę w całym mieście wynosiła w latach 2014
– 2016 średnio około 22 m2. Wartość ta dla dzielnicy Stare Miasto była znacznie wyższa i
wynosiła średnio prawie 29 m2 na osobę. Wynika to z faktu dużej koncentracji budynków
mieszkalnych na tym obszarze. Do tego warto zaznaczyć, iż lokale w starych kamienicach są
znacznie większe od tych oddawanych do użytku w nowym budownictwie. Nawarstwia to
problem z ich utrzymaniem a także dbaniem o estetykę w tym zasobie mieszkaniowym.
Ubodzy mieszkańcy, korzystający z pomocy społecznej nie maja wystarczających środków na
podnoszenie estetyki i atrakcyjności swojego miejsca zamieszkania. Co z kolei pociąga za
sobą problem małej atrakcyjności dla całej dzielnicy, małego zainteresowania lokalami w tym
obszarze i wyludnianiem się dzielnicy.
Tabel 14. Budynki i lokale mieszkalne na obszarze rewitalizacji
2014

Liczba lokali
mieszkalnych
Powierzchnia
użytkowa m2
Liczba osób
mieszkających
w budynkach
Przeciętna
powierzchnia
użytkowa
lokalu na
osobę w m2

2015

2016

Komunalne
w zarządzie
Zakładu
Infrastruktu
ry Miejskiej

SM
Pomezani
a

TBS

Komunalne

SM
Pomeza
nia

TBS

komunalne

SM
Pomezania

TBS

32

285

48

32

285

48

32

285

48

1658

11 940

3977

1658

11 940

3977

1658

11 940

3977

88

465

181

87

470

175

86

469

173

18,8

25,67

21,9

19,1

25,40

22,7

19,3

25,46

22,9

Zatem ten aspekt techniczny wymaga interwencji w programie. Podkreślali to
również uczestnicy spaceru badawczego, który odbył się na potrzeby wykonania pogłębionej
diagnozy obszaru rewitalizacji. Zwrócili oni uwagę na fakt zadbanej infrastruktury publicznej
(takiej jak ulice, chodniki, place) i zdecydowanie źle wypadającej na tym tle infrastruktury
prywatnej (więcej do naprawy, odremontowania, grafitti na ścianach).
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W kontekście środowiskowym na obszarze rewitalizacji nie diagnozuje się aspektów,
które wymagają większej interwencji. Obszary o funkcji przemysłowej zlokalizowane są w
południowej części miasta i są funkcjonalnie i przestrzennie oddzielone od części
mieszkaniowych. Jednakowoż uwagi i monitorowania wymaga jakość powietrza na obszarze
rewitalizacji, poziom hałasu oraz deficyt miejsc zielonych.
Zwrócić należy uwagę na fakt iż większe skupiska ludności powodują potencjalny
wzrost zanieczyszczeń, w szczególności powietrza. Jak podaje Program Ochrony Środowiska
dla Miasta Kwidzyna na lata 2014 – 2017 – największy poziom emisji zanieczyszczeń
powietrza pochodzących z gospodarstw domowych charakteryzuje obszary intensywnie
zabudowane – w tym ścisłe centrum miasta, a zatem obszar rewitalizacji. Ograniczone
możliwości naturalnego „przewietrzenia” tych terenów skutkują większym i dłużej
utrzymującym się stężeniem substancji szkodliwych. Interwencji wymaga zatem sfera
powiększania i tworzenia w centrum miasta terenów zielonych – parków i zieleńców, które
stanowić będą swoiste filtry powietrza na tym obszarze. Obecnie na terenie rewitalizacji
znajdują się 4 miejsca zielone – parki. Biorąc pod uwagę, iż obszar rewitalizacji jest duży i
liczy 86,5 ha, powierzchnia parków na tym obszarze wynosi łącznie 2,2 ha co stanowi jedynie
2,5 % powierzchni obszaru. Z kolei na terenie całego miasta zieleń miejska (parki, zieleńce,
nasadzenia uliczne) zajmuje powierzchnię ok. 40 ha. Zieleń znajdująca się na obszarze
rewitalizacji stanowi tylko 5,5 % zieleni znajdującej się w całym mieście.
W zwartej zabudowie jaką jest Stare Miasto mieszkańcy odczuwają deficyt miejsc
zielonych. Jest to ważne w kontekście środowiskowym. Wartość takich miejsc wzmacnia
ponadto dodatkowa funkcja społeczna służąca integracji mieszkańców.
Te potrzeby zauważyli mieszkańcy podczas partycypacji społecznej podczas definiowana
diagnozy społecznej obszaru rewitalizacji, którzy zwracali uwagę na zmniejszającą się
powierzchnię zieleni w centrum miasta w postaci parków i zieleńców.
Kwidzyn wg normy PN-EN 12831:2006 leży w II strefie klimatycznej Polski. Informacja
ta jest szczególnie istotna dla projektantów instalacji grzewczych. Budynki muszą
charakteryzować się określonym obciążeniem cieplnym, w związku z tym norma PN-EN
12831:2006 określa szczegółową metodę projektowania i procedurę obliczania
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków. Większość budynków na terenie
Starego Miasta zostało wybudowanych przed rokiem 1970 dlatego też większość z nich nie
ma podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Lokale mieszkalne posiadają w
przeważającej mierze indywidualne źródła ciepła – gazowe bądź na paliwa stałe. W związku z
tym planując przedsięwzięcia rewitalizacyjne związane z remontami części wspólnych
budynków mieszkalnych, zwrócić należy uwagę na ich modernizację pod kątem niwelacji
strat ciepła oraz likwidacji źródeł niskiej emisji. Znajduje to odzwierciedlenie w
przedsięwzięciach podstawowych oraz uzupełniających.
Warto zaznaczyć, że Miasto Kwidzyn posiada i od kilkunastu lat realizuje program
dotacyjny na zmianę ogrzewania na ekologiczne. W zaktualizowanym zakresie przyjęty on
został Uchwałą Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 maja 2015 roku w
sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn. Dotacje udzielane są między innymi na
zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe i elektryczne, podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej, piece posiadające system spalania dymu w piecach na paliwo
stałe).
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Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu w roku 2015 zlikwidowano na ternie Miasta 143
piece węglowe a w roku 2016 – 193 piece. Dotacje udzielone wspólnotom mieszkaniowym
pozwoliły na podłączenie zarządzanych przez nie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.
W roku 2015 przyłączono w sumie 97 a w roku 2016 – 89 lokali w budynkach wspólnot
mieszkaniowych. W 2015 złożono 72 wnioski, z tego 20 wnioskodawców to osoby fizyczne z
terenu rewitalizacji oraz 4 wspólnoty mieszkaniowe z tego obszaru. W roku 2016 złożono 63
wnioski, w tym 15 osób fizycznych i 2 wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji. W
roku 2017 dofinansowanie otrzymało 48 wnioskodawców, z tego 3 wspólnoty mieszkaniowe
z obszaru rewitalizacji (15 lokali) oraz 12 wnioskodawców indywidualnych z obszaru
rewitalizacji. To ponad ¼ wszystkich złożonych wniosków. Obrazuje to zwiększające się
zainteresowanie mieszkańców tego obszaru ekologicznymi źródłami ciepła. Wspólnoty
mieszkaniowe podłączały się głównie do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast
indywidualni wnioskodawcy wybierali w przeważającej ilości przypadków ogrzewanie
gazowe. O ile na przestrzeni trzech lat liczba wniosków sukcesywnie spada, to odsetek
wniosków z terenu rewitalizacji utrzymuje się na stałym poziomie osiągając średnio około 25
% liczby wszystkich złożonych wniosków. Należałoby zatem zintensyfikować działania w celu
dalszego zachęcania mieszkańców oraz wspólnot mieszkaniowych do działań zmierzających
w kierunku zmiany ogrzewania na ekologiczne, ze szczególnym naciskiem na obszar Starego
Miasta.
Podając za Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Kwidzyna na lata 2014 – 2017
przyjętym Uchwałą nr III/5/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 18 grudnia 2014 roku,
główne źródła zanieczyszczeń powietrza w Kwidzynie mają charakter rozproszony a są nimi
elementy tzw. niskiej emisji – pojazdy samochodowe oraz gospodarstwa domowe.
Największa intensywność zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych koncentruje się wokół
ulic o największym natężeniu ruchu. Są nimi między innymi ulica na terenie obszaru
rewitalizacji: Grudziądzka oraz jej przedłużenie Górna i Wiślana, Braterstwa Narodów,
Kościuszki, 11 Listopada.
Ostatnie badania hałasu komunikacyjnego miasta zostały wykonane w roku 2010 przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wyniki badań zostały omówione i
przedstawione w sprawozdaniu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Kwidzyna
na lata 2008 – 2015 za okres 2011 – 2012. W roku przeprowadzenia badania obowiązywały
poziomu hałasu w porze dziennej między 50 a 65 db, natomiast w porze nocnej między 45 a
55dB. Na koniec roku 2017 poziomy te wynosiły odpowiednio: 55 – 65 dB oraz 45 – 56 dB.
Punkty pomiarowe znajdowały się między innymi na dwóch ulicach w obszarze rewitalizacji,
tj. na Braterstwa Narodów oraz Chopina. Przeprowadzone pomiary wskazywały na
przekroczenie w porze dziennej wartości granicznej na wymienionych ulicach. W związku z
tym WIOŚ sformułował uogólniający wniosek iż dopuszczalne poziomy hałasu drogowego
wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych miasta są nieznacznie lecz systematycznie
przekraczane. Na obszarze Starego Miast wynika to z faktu, iż biegną tędy głównie arterie
komunikacyjne, zabudowa jest zwarta i brak jest wystarczającej ilości przestrzeni zielonych,
które rozpraszałyby hałas j oraz zanieczyszczenia powietrza. Ewentualne interwencje miasta
w kierunku niwelacji tych problemów powinny się skupić wokół upłynniania, zmniejszania
lub eliminowania ruchu kołowego w centrum, także poprzez działania edukacyjne promujące
transport zbiorowy i rowerowy.

46

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023

3.2. Uzasadnienie wyboru obszaru do rewitalizacji
Priorytetowym obszarem dla podjęcia działań rewitalizacyjnych w Kwidzynie jest teren
Starego Miasta. Wschodnią granicę obszaru stanowi linia kolejowa, od południa obszar
obejmuje ulice Mostową i 11 Listopada, ograniczony jest ul. Hallera a dalej parkiem, dalej
obejmuje ul. Wiślaną. Od zachodu przebiega granicą miasta. Południowa granica Starego
Miasta obejmuje ulice Gdańską, Żwirki i Wigury, Sztumską, Braterstwa Narodów i osiedle
Spółdzielcze. Obszar ten obejmuje 86,5 ha, co stanowi 3,9 % powierzchni Kwidzyna.
Wśród głównych funkcji Starego Miasta wymienić należy:
funkcję mieszkaniową – większość zabudowań zlokalizowanych w obszarze
(kamienice, wille miejskie, bloki wielorodzinne) pełni funkcje mieszkalne,
funkcję handlowo-usługową – obszar stanowi ścisłe centrum miasta o największym
skupieniu podmiotów gospodarczych,
funkcję turystyczną – w obszarze znajdują się najcenniejsze obiekty zabytkowe, jak
zespół katedralno-zamkowy, kościoły oraz cenne architektonicznie kamienice
stanowiące zabytkowy układ architektoniczny miasta; są to najczęściej odwiedzane
przez turystów obiekty,
funkcję kulturową – w obszarze znajdują się obiekty o znaczeniu sakralnym
i należącym do dziedzictwa kulturowego miasta,
funkcję edukacyjną– w obszarze znajdują się placówki szkolne oraz uczelnia wyższa.
W obszarze Starego Miasta zdiagnozowano szczególne natężenie problemów społecznych,
gospodarczych i przestrzennych. Teren ten zamieszkuje około 5 tys. osób, co stanowi 13,5 %
ludności ogółem. Przede wszystkim obszar charakteryzuje się kumulacją problemów natury
społecznej. Z pomocy społecznej korzysta co dziesiąty mieszkaniec tego obszaru. Ze względu
na centralne położenie i lokalizację wielu usług, co powoduje zwiększony ruch ludzi, na tym
terenie dokonywane jest co trzecie przestępstwo w mieście. Uczniowie zamieszkali na tym
terenie osiągają niższe niż średnia dla miasta wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty
i egzaminu gimnazjalnego.
Pomimo najwyższej w mieście liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw w tej jednostce
urbanistycznej, o jej słabym potencjale gospodarczym świadczy wysoki odsetek
bezrobotnych z niskim wykształceniem i wysoki poziom obciążenia demograficznego (czyli
stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym).
Równocześnie zdiagnozowano znaczne potrzeby w zakresie modernizacji zasobów
mieszkaniowych, zlokalizowanych w starych kamienicach. Większość budynków Starego
Miasta powstała przed 1970 r. Zlokalizowanych jest tu 51% zasobów komunalnych Miasta,
z których tylko niespełna 7% zostało w ostatnich latach wyremontowanych. Dzielnica traci na
atrakcyjności jako miejsca zamieszkania, o czym świadczy spadek liczby mieszkańców.
Stare Miasto ze względu na szereg uwarunkowań pełni kluczową rolę z punktu widzenia
struktury przestrzenno-funkcjonalnej, a także rozwoju miasta. Jest obszarem
o ponadprzeciętnym nagromadzeniu obiektów zabytkowych w skali całego miasta. Układ
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urbanistyczny Starego Miasta ze względu na wysokie walory historyczne został wpisany do
rejestru zabytków nr 107 z dn. 01.07.1959 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdańsku. W granicach obszaru znajdują się także zabytkowe obiekty nieruchome
i stanowisko archeologiczne. Ciekawa architektura i zabytki, w szczególności zespół
zamkowo-katedralny są niewątpliwymi walorami obszaru. Jednakże potencjał turystyczny
Starego Miasta pozostaje niewykorzystany. Jest to związane głównie z brakiem całorocznej,
kompleksowej i atrakcyjnej oferty turystycznej oraz niewystarczającą infrastrukturą
turystyczną (baza gastronomiczna, noclegowa). Turyści odwiedzają Kwidzyn przejazdem,
przemieszczając się pomiędzy miejscowościami leżącymi na Pomorskim Szlaku Zamków
Gotyckich, ograniczając swój pobyt najczęściej tylko do zwiedzania zamku i katedry. Miasto
powinno wykorzystać szansę związaną z rozwojem turystyki tematycznej i podejmowanymi
działaniami służącymi podniesieniu percepcji, jak i atrakcyjności oraz jakości oferty Szlaku
(realizowanymi przez Stowarzyszenie gmin „Polskie Zamki Gotyckie”).
Stare Miasto cechuje niska spójność architektoniczno-przestrzenna, szczególnie w okolicach
Katedry. Wielorodzinna zabudowa ulicy Batalionów Chłopskich powstała w latach 1968-1972
na miejscu zabytkowego Starego Miasta spalonego przez Rosjan w 1945 roku, nadając mu
jednak całkowicie ahistoryczny charakter. W bezpośrednim sąsiedztwie Katedry, przy ruinie
wieży ratusza i reliktów zabudowy średniowiecznej znajduje się parking, a funkcję Starego
Rynku niejako przejęła ul. Piłsudskiego – zmodernizowany deptak około 500 m na wschód od
Ratusza, gdzie zlokalizowane są lokale gastronomiczne i usługowe a także
niezagospodarowany lecz należący do miasta pustostan - budynek po byłym Kinie „Tęcza”.
Na uwagę zasługuje istniejąca zabudowa Starego Miasta, zabytkowe budynki, wille miejskie
oraz kamienice tworzą wyjątkowy charakter tego obszaru. Jednak część zabudowy ulega
dekapitalizacji, niektóre budynki są w złym stanie technicznym, lub wyglądają na
opuszczone. Pustostany, niewykorzystana zabudowa umożliwia adaptowanie tych obiektów
na potrzeby zróżnicowanych funkcji, co może być szansą na poprawę jakości życia w
centrum.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na potencjał obszaru objętego Gminnym
Programem Rewitalizacji jest obecność wyższej uczelni, szkół, instytucji publicznych, a także
wielu lokali usługowych i handlowych. Mieści się tu także główne miejskie targowisko.
Zagrożeniem dla lokalnych małych przedsiębiorców może być funkcjonujące w kwartale ulic
Konopnickiej, Kopernika i Kościuszki, na terenie po byłych Zakładach Elektrotechniki
Motoryzacyjnej Centrum Handlowe „Liwa”.
Stare Miasto cechuje dobra dostępność komunikacyjna, zlokalizowane są tu dworce
komunikacji publicznej autobusowej i kolejowej. W opinii uczestników spotkań
konsultacyjnych odczuwalny jest jednak brak węzła transportowego integrującego
komunikację kolejową z autobusową. Do końca 2018 roku potrzeby te zostaną jednak
zaspokojone ponieważ do tego czasu zakończy się realizacja projektu pn. „Budowa węzła
integracyjnego wraz rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie”.
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Na wyznaczonym obszarze na przestrzeni kilku lat obserwowane są znaczne przemiany
w przestrzeni. Zmodernizowano Plac Jana Pawła II między zespołem katedralno-zamkowym
a kinoteatrem oraz Plac Plebiscytowy, których centralnymi punktami są okazałe fontanny.
Place te stanowią obecnie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Kwidzyna
i turystów. Ulice Zamkowa Góra i Piłsudskiego uzyskały nowy wystrój w postaci nawierzchni
z kostki brukowej, nowych latarni ulicznych i nasadzeń. Mają charakter deptaków z zakazem
ruchu kołowego. W śródmieściu przeprowadzono także inne inwestycje, tj. modernizacje
ulic, zmiany komunikacyjne – nowe ronda, wykonano remonty elewacji kamienic, zarówno
należących do miasta, jak i do wspólnot mieszkaniowych. Obserwowane przemiany
poprawiły estetykę miasta, jednak w dalszym ciągu pozostaje wiele zdewastowanych
terenów i obiektów, a podstawowym problemem obszaru są negatywne zjawiska społeczne.
Oferta kulturalna i sportowa jest stosunkowo szeroka, jednak miasto nie posiada
skutecznego systemu informowania na temat organizowanych wydarzeń i imprez
kulturalnych, sportowych, plenerowych itd. Brakuje przede wszystkim kompleksowej,
aktualnej, jasnej i zrozumiałej informacji o aktualnych wydarzeniach. Mieszkańcy nie
angażują się w lokalne sprawy, niską aktywność obywatelską obrazuje mała frekwencja
podczas konsultacji społecznych, dotyczących różnych ważnych kwestii rozwoju miasta.

3.3. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji
Poniżej dokonano podsumowania charakterystyki obszaru wskazanego do rewitalizacji
poprzez określenie mocnych stron (Strengths), słabych stron (Weaknesses), szans
(Opportunities) i zagrożeń (Threats) mogących wpłynąć na sytuację rozwojową Starego
Miasta. W definiowaniu poszczególnych czynników wyróżnia się trzy podejścia.
Pierwsze z nich (najczęściej stosowane) traktuje mocne i słabe strony jako czynniki, które
identyfikujemy w obrębie danej jednostki (czynniki wewnętrzne), a szanse i zagrożenia jako
czynniki powstające w jej otoczeniu (czynniki zewnętrzne). Drugie z nich (nazywane analizą
instytucjonalną) definiuje szanse i zagrożenia jako czynniki, na które podmiot nie ma
bezpośredniego wpływu, natomiast mocne i słabe strony leżą w obszarze jego
oddziaływania. Trzecim sposobem jest analiza dynamiczna, która różnicuje poszczególne
czynniki według czasu ich występowania, tj. szanse i zagrożenia dotyczą przyszłości,
natomiast mocne i słabe strony – teraźniejszości. Wybór jednej z tych trzech metod
rozróżniania czynników rozwoju danego obszaru jest konieczny już na początku tworzenia
macierzy SWOT.
W celu przeprowadzania analizy SWOT przyjęto następujące ustalenia definicyjne:
1. Mocne strony – atuty, zalety (sytuacja wewnętrzna obszaru).
2. Słabe strony – bariery, wady (sytuacja wewnętrzna obszaru).
3. Szanse – możliwości korzystnej zmiany (okoliczności zewnętrzne).
4. Zagrożenia – niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej (okoliczności zewnętrzne).
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Katalog czynników rozwojowych - mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru
wskazanego do rewitalizacji został ustalony w oparciu trzy elementy:
1. Przeprowadzone badania diagnostyczne metodą ekspercką,
2. W wyniku przeprowadzonego cyklu warsztatów strategicznych z miejskim Zespołem
ds. Rewitalizacji (w dniach 8.07.2015 r., 22.09.2015 r., 16.11. 2016 r., 8.12.2015 r.)
3. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców Starego
Miasta
Tabela 15. Analiza SWOT obszaru Starego Miasta.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY
nagromadzenie problemów społecznych,
wysoki wskaźnik bezrobocia, przestępczości,

występowanie cennych obiektów
historycznych tj. Zespół zamkowo-katedralny
oraz liczne obiekty zabytkowe o ciekawej
architekturze, atrakcyjne turystycznie,

koncentracja osób korzystających z pomocy
społecznej,

liczne obiekty użyteczności publicznej (szkoły,
instytucje kultury, ochrony zdrowia, obiekty
sportowe, organizacje działające w obszarze
pomocy społecznej i inne),

niski potencjał edukacyjny,

występujące zjawisko przemocy w rodzinie,
niskie wyniki nauczania,
występujące zjawisko dziedziczenia ubóstwa,

funkcjonowanie Kwidzyńskiego Centrum
Kultury,

niski poziom zaangażowania społecznego
mieszkańców w działalność społeczną
i publiczną,

atrakcyjnie zagospodarowane przestrzenie
publiczne m.in. placów Jana Pawła II
i Plebiscytowego,

wysoka roszczeniowość beneficjentów
pomocy społecznej,

zmodernizowane ulice o charakterze
deptaków, z elementami małej architektury
i zieleni, ciągi pieszo-rowerowe,
dostępność komunikacyjna (dworce PKP
i PKS), dobra przepustowość ulic (ronda),
wysoka liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych (handel i usługi),
Stare Miasto stanowi wizytówkę miasta,
„serce miasta”,
wysoka estetyka przestrzeni publicznych,
będąca wynikiem prac modernizacyjnych.

niewykorzystany potencjał turystyczny, brak
całorocznej, kompleksowej i atrakcyjnej
oferty turystycznej w oparciu o unikatowe
walory Starego Miasta,
zły stan techniczny i estetyczny obiektów
zabytkowych, budynków mieszkalnych,
pustostany, zaniedbane podwórza
stare miasto jest mało atrakcyjnym miejscem
do zamieszkania i spędzania wolnego czasu,
niska spójność architektoniczno-przestrzenna,
w szczególności okolic Katedry,
niewystarczająca oferta usług
gastronomicznych (liczba i lokalizacja lokali,
godziny otwarcia).
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SZANSE

ZAGROŻENIA
postępujący proces starzenia
się społeczeństwa,

wskazanie Kwidzyna w dokumentach
strategicznych wyższego rzędu jako obszaru
uprawnionego do wsparcia (OSI),
rozwój oferty Kwidzyńskiego Parku
Technologicznego w centrum miasta,
wzrost atrakcyjności turystyki tematycznej –
Pomorski Szlak Zamków Gotyckich,
możliwość korzystania z zewnętrznych
środków finansowania,
rozwój segmentu usług tzw. srebrnej
gospodarki (np. program Senior +)
tworzenie nowych form angażowania
mieszkańców w życie społeczne,
zmiana złych nawyków mieszkańców poprzez
działania edukacyjne,
tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich,
dedykowanych mieszkańcom obszaru
rewitalizacji.

nasilające się zjawisko suburbanizacji,
co prowadzi do wyludniania się Starego
Miasta (migracja ludności z centrum miasta
na obszaru podmiejskie),
silne oddziaływanie dużych ośrodków
miejskich (m.in. Gdańska) – „wysysanie”
kapitału społecznego Kwidzyna,
osłabienie pozycji rynkowej lokalnych
podmiotów gospodarczych w wyniku wzrostu
konkurencyjności ze strony centrum
handlowego,
ryzyko wystąpienia poważnej awarii
z udziałem substancji niebezpiecznych
w największych zakładach przemysłowych,
wzrost presji na środowisko na skutek
rozwoju zakładów przemysłowych,
pojawiające się problemy z realizacją
miejskiej polityki społecznej związku ze
wzrostem roszczeniowości beneficjentów,
pojawiające się trudności ze skutecznym
dotarciem do osób zagrożonych negatywnymi
zjawiskami społecznymi,
pogłębianie się negatywnych zjawisk
społecznych w wyniku funkcjonowania
krajowych programów wsparcia rodzin.

Źródło: opracowanie własne
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3.4. Potrzeby rewitalizacyjne Starego Miasta
Podczas spotkań warsztatowych i konsultacji społecznych przeprowadzonych
mieszkańcami miasta jako główne problemy obszaru rewitalizacji wskazywane zostały:

z

starzejąca się społeczność Starego Miasta,
w dużej części zdekapitalizowana zabudowa,
niską atrakcyjność obszaru jako miejsca zamieszkania,
duża liczba osób, wymagających aktywizacji społeczno – zawodowej,
niska aktywność, zarówno obywatelska, jak i organizacji pozarządowych (jedynie
niewielka część spośród ponad stu instytucji non profit aktywnie działa na rzecz
lokalnej społeczności na zasadach nieodpłatnych),
niskie zaangażowanie kwidzyńskich przedsiębiorstw w działania społeczne.
Pomimo przeprowadzonych dotychczas działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego
Miasta, obejmujących głównie modernizację obiektów i przestrzeni publicznych, co znacznie
poprawiło estetykę centrum miasta, nadal teren ten nie jest atrakcyjny jako miejsce
zamieszkania, spędzania wolnego czasu, czy turystyki. Występują braki w infrastrukturze
turystycznej (gastronomii, obiektów noclegowych, bazy okołoturystycznej), która
stanowiłaby uzupełnienie dla oferty zamku, zaspokajając potrzeby turystów, a także
mieszkańców. Kwidzyn nie realizuje aktywnej polityki promocji zewnętrznej, miasto jest
postrzegane głównie przez pryzmat przemysłu. Organizowane przez instytucje kultury,
sportu i organizacje pozarządowe imprezy i wydarzenia nie są w wystarczający i skuteczny
sposób promowane, co wpływa na niską aktywność kulturalną mieszkańców.
Uczestnicy spotkań konsultacyjnych wskazali przede wszystkim na konieczność
przeprowadzania działań aktywizujących lokalną społeczność, budujących tożsamość
mieszkańców i integrujących, przygotowania oferty kulturalnej, edukacyjnej i oświatowej dla
najuboższych mieszkańców, lepszego informowania o wydarzeniach na terenie osiedla Stare
Miasto, lepszego wykorzystania potencjału instytucji działających na tym obszarze.
Działania rewitalizacyjne powinny przede wszystkim koncentrować się na działaniach
społecznych, skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Powinny to być
działania ukierunkowane na rozwiązywanie realnych problemów mieszkańców. Głównym
punktem ciężkości działań rewitalizacyjnych powinny być działania edukacyjne i
aktywizacyjne, ukierunkowane przede wszystkim na pomoc osobom młodym. To właśnie
osoby młode (dzieci i młodzież) wymagają szczególnego wsparcia, w celu przeciwdziałania
dziedziczeniu negatywnych zjawisk społecznych.
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4. Wizja obszaru rewitalizacji
Określenie wizji obszaru rewitalizacji w Kwidzynie to jeden z podstawowych
elementów warunkujących jego przyszłe kierunki rozwoju. Spotykane w
nauce i praktyce zarządzania strategicznego definicje „wizji”, określają ją jako
obraz przyszłości, możliwie szczegółową "fotografię" jej stanu i sytuacji w
ustalonym punkcie przyszłości. Wizja obszaru rewitalizacji w Kwidzynie
określa jego docelowy, oczekiwany stan po przeprowadzeniu stosowych
działań rewitalizacyjnych. Stanowi też bezpośrednią podstawę do
wyznaczenia celu głównego, celów szczegółowych oraz kierunków działań
rewitalizacyjnych na analizowanym obszarze.
Zarówno wizja obszaru rewitalizacji w mieście Kwidzynie, jak również cele kierunkowe
sformułowane zostały w wyniku partycypacyjnego modelu planowania strategicznego,
opartego na bezpośrednich spotkaniach konsultacyjnych z różnymi grupami interesariuszy
w procesie tworzenia Programu.
W wyniku cyklu moderowanych warsztatów z interesariuszami procesu sformułowana
została następująca wizja obszaru rewitalizacji w Kwidzynie:
 obszar rewitalizacji w mieście Kwidzynie to najważniejsza część miasta z punktu widzenia
szeroko rozumianego rozwoju funkcji społecznych, gospodarczych, kulturowych
i wizerunkowych,
 tu koncentruje się życie całego miasta,
 to miejsce estetyczne i przyjazne zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym,
 to miejsce, gdzie mieszka się komfortowo, pracuje, uczy się, robi zakupy oraz spędza swój
wolny czas z rodziną i znajomymi,
 to miejsce będące wizytówką miasta, budujące jego trwały pozytywny wizerunek. To
miejsce bezpieczne i czyste,
 wyeliminowane zostały tu najważniejsze negatywne zjawiska społeczne, a w sposób
efektywny, systematyczny i kompleksowy rozwiązywane są pojawiające się bieżące
problemy,
 wizytówką obszaru rewitalizacji są jego mieszkańcy, czyli aktywni obywatele, korzystający
z nowej infrastruktury społecznej i technicznej, która znacząco podnosi jakość ich życia,
 mieszkańcy obszaru rewitalizacji są zintegrowani międzypokoleniowo,
 obszar rewitalizacji nie kojarzy się już z występowaniem negatywnych zjawisk społecznych,
 na obszarze rewitalizacji ożywiona została przyjazna i zróżnicowana przestrzeń publiczna,
pojawiają się nowe miejsca odpoczynku i aktywnego spędzania czasu. Prężnie działają
instytucje kultury oferujące bogatą ofertę mieszkańcom miasta,
 obszar rewitalizacji zaspokaja potrzeby wszystkich grup społecznych i zawodowych,
w szczególności osób młodych wychowujących dzieci, młodych rodzin z potrzebami
mieszkaniowymi, osób starszych i niepełnosprawnych.
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5. Cele rewitalizacji
Zgodnie z założeniem Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna jest
dokumentem operacyjnym, wpisującym się w założenia Zintegrowanego
Programu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020 roku
(ZPZRMK). Program rewitalizacji jest uszczegółowieniem działań miasta
Kwidzyna w szczególności na poziomie celów strategicznych. Ma z jednej
strony charakter podrzędny do ZPZRMK, ale jednocześnie wykazuje pełną
komplementarność programową.
Głównym założeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna jest stworzenie
zintegrowanego i aktywnego społecznie centrum miasta, poprzez wyeliminowanie
negatywnych zjawisk, stanowiących główne bariery rozwojowe.
Za główny cel Programu przyjęty został cel nr 4 Zintegrowanego Programu Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020 roku, który brzmi: „Podnoszenie jakości życia
mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.
Tak określony cel główny niniejszego programu w wyraźny sposób wskazuje,
iż najważniejszym obszarem wsparcia w ramach rewitalizacji w Kwidzynie będzie właśnie
sfera społeczna, działania aktywizujące i eliminujące wykluczenie społeczne.

5.1. Uzasadnienie wyboru celu głównego
Pojęcie wykluczenia, bądź marginalizacji, odnosi się do sytuacji, w której jednostki zostają,
z różnych przyczyn, pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym,
korzystania z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być
dostępne dla każdego. Wykluczenie społeczne grozi przede wszystkim osobom długotrwale
bezrobotnym, odbiorcom pomocy społecznej, samotnym rodzicom będącym w trudnej
sytuacji społecznej i życiowej, niepełnosprawnym, osobom uzależnionym od alkoholu,
narkotyków, leków, więźniom opuszczającym zakłady karne, młodzieży z rodzin
patologicznych. Ze względu na złożoność zjawiska wykluczenia społecznego (walka
z wykluczeniem społecznym wiąże się zwykle z instytucjonalnym wsparciem
w przezwyciężaniu jednocześnie przyczyn i skutków wykluczenia), pomoc osobom
dotkniętym bądź zagrożonym tym zjawiskiem prowadzona powinna być wielotorowo, przy
współpracy wielu podmiotów i instytucji.
Zgodnie z „Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” niezbędne jest dostosowanie form pomocy do
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możliwości adresatów tej pomocy. W wyniku przeprowadzonych prac diagnostycznych
wyszczególniono trzy główne grupy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
i predystynowanych do objęcia kompleksowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Rycina 2. Grupy społeczne do których skierowane jest wsparcie w ramach rewitalizacji

Dzieci i młodzież
(w tym mające
problemy
wychowawcze,
problemy w nauce)

Osoby dorosłe nieaktywne
zawodowo, wykluczone
społecznie (w tym osoby
niepełnosprawne, o niskich
dochodach, nie radzące
sobie w sprawach
rodzinnych)

Osoby w wieku
poprodukcyjnym

mieszkańcy Kwidzyna wykluczeni społecznie
lub zagrożeni wykluczeniem
Źródło: Opracowanie własne

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej,
którego cechą jest rosnący udział osób starszych w populacji ogółem, w Kwidzynie osoby w
wieku poprodukcyjnym stanowią prawie 17% ogółu mieszkańców. Jednocześnie należy
podkreślić, iż na skutek poprawiających się warunków życia, wydłuża się średnia długość
życia Polaków. Konsekwencją starzenia się społeczeństwa jest m.in. coraz częstsze samotne
zamieszkiwanie osób starszych, poczucie osamotnienia i marginalizacji, ogólna niechęć do
aktywności społecznej związana z pogorszeniem stanu zdrowia, ograniczonej sprawności, czy
nieznajomości nowych technologii. Ponadto należy pamiętać o ograniczonym budżecie
gospodarstw domowych seniorów, co stanowi jedną z barier dostępu do usług społecznych
takich jak kultura, sport, turystyka, rekreacja. Dlatego należy szukać nowych rozwiązań na
rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym
szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji. W kontekście
starzejącego się społeczeństwa kluczowa jest kwestia opieki zdrowotnej, profilaktyki i
leczenia, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności.
Istotnym problemem społeczno-gospodarczym, determinującym zagrożenie wykluczeniem
społecznym i ubóstwem jest bezrobocie. W ostatnich latach w Kwidzynie odnotowano
spadek liczby bezrobotnych, jednak niezmiennie ponad połowę osób bez zatrudnienia
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stanowią kobiety. Co czwarty bezrobotny pozostaje bez pracy dłużej niż rok. Udział osób
długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym jest w obszarze Starego
Miasta prawie dwukrotnie wyższy niż średnia dla województwa pomorskiego. Z bezrobociem
wiąże się ubóstwo i konieczność wsparcia ze strony ośrodków pomocy społecznej. Liczba
rodzin korzystających z pomocy społecznej utrzymuje się w Kwidzynie na wysokim poziomie,
w przeliczeniu na 1 tysiąc ludności wskaźnik beneficjentów pomocy społecznej w obszarze
Starego Miasta jest dwukrotnie wyższy niż średnia dla województwa pomorskiego. Ponadto
szczególne miejsce w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym
zajmują niepełnosprawni. Wymienione dane potwierdzają konieczność wdrożenia różnych
form aktywizacji bezrobotnych i osób poszukujących pracy. Utrudnieniem w znalezieniu
stałej pracy jest najczęściej relatywnie niski poziom wykształcenia, brak kwalifikacji
zawodowych, czy doświadczenia zawodowego. Wśród działań aktywizujących warto
wymienić tworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej, poprzez
udostępnienie powierzchni i niezbędnych urządzeń na preferencyjnych warunkach.
Jednym z powodów przyznawania pomocy społecznej są problemy opiekuńczowychowawcze. Błędy wychowawcze, trudności materialne rodziny, problemy zdrowotne
najbliższych, czy różnego typu kryzysy w rodzinie wpływają na brak motywacji, niską
samoocenę i zwracanie na siebie uwagi, np. poprzez rozwój negatywnych emocji i agresję.
Źródłem trudności mogą być także czynniki wewnętrzne, jak wrażliwość dziecka na wpływ
z zewnątrz i sposób reagowania na te wpływy oraz własne konflikty i urazy przeżywane
w szkole i poza szkołą. Dziecko sprawiające trudności wychowawcze często osiąga także
niskie wyniki w nauce, napotyka różne niepowodzenia, nie ma możliwości przeżywania
sukcesów i dlatego czuje się nieszczęśliwie, co stanowi główną cechę niedostosowania
społecznego. Na ulicę wychodzą nie tylko dzieci z patologicznych rodzin, także te pochodzące
z tzw. dobrych domów, uciekające przed presją opiekunów. Dzieci uczą się przez
doświadczenie, naśladowanie pewnych nawyków i upodobań, stąd ważne jest dostarczenie
prawidłowych wzorców, ukierunkowywanie aktywności dzieci spędzających czas na ulicy.
Regularne spotkania oraz różne inicjatywy mają zachęcić młodzież do aktywnego stylu życia,
odkrywania swoich talentów, rozwijania ukrytych pasji.
Podstawowym miejscem koncentracji działań rewitalizacyjnych będą obszary zdegradowanewyróżniające się specyficznym zestawem cech społecznych, przestrzennych lub
gospodarczych, które decydują o występowaniu na ich terenie barier rozwoju. Pomimo
kryterium lokalizacji działań na obszarze zdegradowanym wskazanym do rewitalizacji,
oddziaływanie większości przedsięwzięć będzie wykraczać poza ten obszar.
Aktywność obywatelska oznacza branie odpowiedzialności za otoczenie w którym się żyje,
w szczególności to najbliższe, jakim jest rodzina, dzielnica, miasto, zaangażowanie w sprawy
społeczne. Mierzalnym wskaźnikiem aktywności społeczeństwa jest frekwencja wyborcza,
czy udział w konsultacjach społecznych. W Kwidzynie jest ona wciąż na zbyt niskim poziomie,
dlatego konieczne są działania mające na celu włączenie mieszkańców w życie publiczne
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i społeczne, sprzyjające wzrostowi poczucia powinności i odpowiedzialności za sprawy
lokalne.
Istotnym elementem walki z wykluczeniem społecznym jest aktywizacja zawodowa. Bierność
zawodowa, bezrobocie wpływają na pogorszenie jakości życia, a także kondycję lokalnej
gospodarki i finansów publicznych. Działania stymulujące wzrost zatrudnienia,
przedsiębiorczości, ułatwienia w dostępie do szkoleń podnoszących kwalifikacje, czy
rozwiązania zmierzające do rozwoju opieki nad małymi dziećmi ułatwią osobom
wykluczonym zawodowo odnaleźć się na rynku pracy. Szczególnie ważna jest aktywizacja
zawodowa kobiet, osób po 50 roku życia oraz niepełnosprawnych.
Aktywność kulturalna odgrywa ważną rolę w rozwoju jednostki, kształtując wrażliwość
estetyczną i emocjonalną, postawy moralne oraz system wartości. Uczestnictwo w kulturze
bywa często postrzegane jako dobro luksusowe, wyższego rzędu, zarezerwowane dla
określonych grup społecznych. Jest jednak wiele sposobów korzystania z kultury przez osoby
w różnym wieku i o różnym poziomie percepcji. Kultura wykazuje efekt terapeutyczny, daje
radość i odprężenie, przyczyniając się do rozwoju życia społecznego.
Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego towarzyszy zjawisko wykluczenia cyfrowego.
Powszechny dostęp do Internetu4, rozwój i popularyzacja e-administracji, e-handlu i innych
e-usług wymaga umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Wykluczenie cyfrowe
dotyczy w szczególności pokolenia 50+, a także osób w trudnej sytuacji materialnej, które nie
posiadają sprzętu komputerowego i oprogramowania. Technologie informatyczne
zrewolucjonizowały życie gospodarcze, naukę, kulturę, rozrywkę i inne dziedziny. Wygoda
płynąca z nowych rozwiązań spowodowała, iż sprawne posługiwanie się nowymi narzędziami
ułatwia wykonywanie wielu zadań, co jest szczególnie ważne dla osób o ograniczonej
sprawności. Aby przezwyciężyć wykluczenie cyfrowe konieczny jest dostęp do infrastruktury
informatycznej, nabycie umiejętności aktywnego korzystania i ciągła motywacja do
korzystania z nowych technologii.
Ważnym elementem poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności miasta
dla inwestorów i turystów jest poprawa jakości relacji społecznych i integracja mieszkańców
miasta, zwiększenie społecznej spójności, solidarności lokalnej społeczności. Tworzenie
i wzmacnianie więzi społecznych, doskonalenie stosunków międzyludzkich jest możliwe
poprzez dobór odpowiednich form animowania, które prowadzącą do rozwoju wzajemnych
sympatii, przywiązania itp.
Przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym w obszarze rewitalizacji wpłynie przede wszystkim
na podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Odpowiadając na problemy wskazane
w diagnozie, działania w ramach celu głównego będą koncentrować się na grupach
społecznych, w których stwierdzono największe zagrożenie wykluczeniem. Przewiduje
4

Projekt "Szerokopasmowe pomorskie - budowa sieci szkieletowo - dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego"
realizowany przez Orange Polska obejmie zasięgiem prawie całe województwo pomorskie.
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się działania zwiększające szanse rozwojowe oraz edukacyjne dzieci i młodzieży, zwiększenie
uczestnictwa seniorów i osób z niepełnosprawnościami w życiu społeczno-kulturalnym,
wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji osób bezrobotnych.

5.2. Cele szczegółowe i kierunki działań
Zgodnie z logiką opracowania dokumentu szczegółowe cele rewitalizacji odnoszą się do
zidentyfikowanych problemowych rozwojowych obszaru rewitalizacji, określonych na
podstawie analiz, warsztatów oraz konsultacji społecznych. Ponadto istotną rolę w procesie
formułowania celów odegrały zapisy lokalnych dokumentów strategicznych głównie
Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020 roku.
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna zbudowany został w oparciu o
hierarchiczną strukturę celów, w tym celu głównego, celów szczegółowych oraz
podlegających im kierunków działań. Hierarchiczna struktura celów porządkuje sposób
działań związanych z rewitalizacją, wskazując poszczególnym kierunkom działań ich
nadrzędny cel. W odpowiedzi na sformułowany w wizji obraz obszaru rewitalizacji,
zdefiniowano 3 szczegółowe cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami
działań.
CEL GŁÓWNY:
„Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Budowa trwałego kapitału
społecznego poprzez działania
edukacyjne i kulturalne.

2. Wspieranie osób
potrzebujących, wykluczonych
oraz zagrożonych wykluczeniem.

3. Tworzenie atrakcyjnego,
funkcjonalnego i tętniącego
życiem centrum miasta,
stwarzającego warunki dla
szerokiej aktywności
mieszkańców.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1:
Budowa trwałego kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne i kulturalne

KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH CELU NR 1
tworzenie i rozwój instytucji kultury,
organizacja działań edukacyjnych i integrujących społeczność lokalną.
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CEL SZCZEGÓŁOWY 2:
Wspieranie osób potrzebujących, wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem

KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH CELU NR 2
wspieranie dzieci i młodzieży w procesie wychowawczym,
specjalistyczne poradnictwo dla rodzin z problemami wychowawczymi,
aktywizacja społeczna osób starszych,
wpieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3:
Tworzenie atrakcyjnego, funkcjonalnego i tętniącego życiem centrum miasta,
stwarzającego warunki dla szerokiej aktywności mieszkańców

KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH CELU NR 3
wzmacnianie funkcji centrotwórczych,
tworzenie przestrzeni miejskiej na cele wypoczynku, rekreacji i integracji społecznej,
kompleksowe remonty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
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6. Lista podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Zgodnie z logiką interwencji w ramach RPO WP5, rewitalizacja jest
kompleksowym, skoordynowanym procesem przemian społecznych,
gospodarczych i przestrzennych zachodzących na obszarach dotkniętych
zjawiskami kryzysowymi w przestrzeni miast. Narzędziem służącym realizacji
tego procesu w ramach RPO WP 2014-2020 jest zintegrowany projekt
rewitalizacyjny łączący interwencję EFS oraz EFRR.W ramach zintegrowanych
projektów rewitalizacyjnych realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia
partnerskie i kompleksowe, uzgodnione pomiędzy samorządem miasta a IZ
RPO WP.
W niniejszej części Programu przedstawione zostały przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które
obejmują przede wszystkim działania o charakterze społecznym (tzw. działania miękkie) oraz
uzupełniające je zadania infrastrukturalne (tj. inwestycyjne). Na przedsięwzięcie
rewitalizacyjne składa się projekt lub grupa projektów i innych działań w szczególności
o charakterze społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym,
konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, wynikających
z programu rewitalizacji i logicznie powiązanym z treścią oraz jego celami i kierunkami
działań. Ponadto przedsięwzięcia rewitalizacyjne co do zasady zlokalizowane są na obszarze
rewitalizacji i w sposób bezpośredni na nie oddziałują.
Ponadto lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawiera
przedsięwzięcia, które wykazują zbieżność z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działań
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zaplanowane
do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna. Są to
przedsięwzięcia, bez których realizacja celów rewitalizacji miasta nie jest możliwa i obszar
rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z sytuacji kryzysowej. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
ujęte zostały w formie karty działania rewitalizacyjnego, zawierającego możliwie
szczegółową ich charakterystykę. Wypracowane zostały one z szerokim udziałem
interesariuszy, biorących udział w partycypacyjnym procesie opracowywania niniejszego
Programu.

5

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
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Przedsięwzięcie nr 1
Nazwa przedsięwzięcia

Utworzenie placówki „Centrum RAZEM”
Cel przedsięwzięcia
Cel szczegółowy 2: Wspieranie osób potrzebujących, wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem
Lokalizacja przedsięwzięcia
Budynek przy Placu Plebiscytowym 2, działka nr 86/4
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
„Centrum RAZEM” to zdeinstytucjonalizowana placówka, która zgodnie z identyfikowanymi
potrzebami obszaru rewitalizacji w Kwidzynie przybierać będzie dwie formy:
1. Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego.
2. Poradni dla rodziców/członków rodziny/opiekunów dzieci uczęszczających do placówki wsparcia
dziennego.
Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego oferować będzie pomoc w formie:
a) zajęć
socjoterapeutycznych,
terapeutycznych,
korekcyjnych,
kompensacyjnych,
logopedycznych na podstawie indywidualnych programów korekcyjnych, programów
psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, w szczególności poprzez terapię
pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
b) ponadto zostaną wykorzystane innowacyjne metody wsparcia tj.: praca społecznością
korekcyjną oraz praca metodą mini projektów na rzecz lokalnej społeczności sąsiedzkiej
(„kultura w terapii”, „tożsamość w terapii”, „kompetencje cyfrowe w terapii”)
Rodzice dzieci uczęszczających do specjalistycznej placówki wsparcia dziennego będą mogli
skorzystać z różnego rodzaju pomocy, m.in.:
a) psychologicznej,
b) terapeutycznej i prawnej,
c) psychoedukacyjnej (w postaci indywidualnych konsultacji oraz warsztatów grupowych.)
d) innowacyjnych metod „kultura w terapii” „jestem obywatelem mojego miasta/świata” oraz
„tożsamość w terapii”.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
Do placówki będą rekrutowane dzieci, których rodzice, nauczyciele lub opiekunowie zgłaszają
trudności z dostosowaniem do reguł grupy, koncentracją uwagi, trudności w nawiązywaniu
i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami, trudności w relacjach z osobami reprezentującymi
autorytet. Placówka organizować będzie pomoc w kryzysach rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych i
osobistych. Osoby, do których dedykowane jest wsparcie cechują się niską samoświadomością i
albo już są w obszarze wykluczenia społecznego albo są nim zagrożone w sposób bezpośredni.
Dodatkowo osoby objęte przedsięwzięciem posiadają niską wiedzę w zakresie praw i obowiązków
oraz samoświadomości obywatelskiej, włączania się we wspólnotę miejską.
Dzieci i młodzież objęte wsparciem posiadają problemy z wyrażaniem własnych emocji, akceptacji
w towarzystwie, wspólnego działania z rodzicami oraz uczestniczenia w wydarzeniach publicznych,
budujących poczucie kreacji, stwórstwa i uczestniczenia w partycypacji obywatelskiej. Osoby te nie
są zaznajomione z podstawowymi pojęciami dotyczącymi rozwoju osobistego nie koniecznie
związanego z pracą lub otrzymywanymi świadczeniami (np. wolontariat). Większość z nich nigdy nie
włączała się w działania społeczne, miejskie, obywatelskie lub inicjatywy sąsiedzkie.
Analiza potrzeb na usługi społeczne wynika ze wstępnej analizy zrealizowanej w ramach procesu
aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kwidzyna (uchwała nr
XVIII/140/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012 r., m.in. str. 61-67, 80-82) – termin
ukończenia aktualizacji strategii przewidywany jest na I kwartał 2017 r.
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Grupą docelową przedsięwzięcia będzie 120 osób z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka
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Pomocy Społecznej, w których zdiagnozowano problem niewydolności wychowawczej.
Przedsięwzięcie obejmie w tym także rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym/wykluczone
w ramach wspólnot mieszkaniowych przewidzianych do rewitalizacji.
Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego, dedykowana jest dzieciom i młodzieży w wieku:
6-12 lat – 30 osób,
13-18 lat – 30 osób (formuła Klubu Młodzieżowego).
Poradnia dla rodziców/członków rodziny/opiekunów dzieci uczęszczających do placówki wsparcia
dziennego swoim wsparciem obejmie łącznie 60 osób, pochodzących głównie z obszaru rewitalizacji.
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania
Miasto Kwidzyn

120 osób x 20 000 = 2 400 000 zł

Środki własne, środki w
ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
Projekt będzie realizowany w formie zdeinstytucjonalizowanego, kompleksowego,
wielosektorowego i systemowego cyklu działań, realizowanego w formule partnerstwa
wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych (NGO) z instytucjami publicznymi integracji i
pomocy społecznej, wykorzystujące animację środowiskową i wolontariat, z wykorzystaniem
podejścia oddolnego w oparciu o wspólną strategię (program rewitalizacji) dzięki czemu zapewniona
zostanie trwałość efektów projektu poprzez utrzymanie przez beneficjentów (wspartych w ramach
projektu) miejsc świadczenia usług społecznych.
Partnerami w ramach realizacji przedsięwzięcia będą:
1. Organizacje pozarządowe z obszaru miasta a w szczególności obszaru rewitalizacji,
2. Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie – Biblioteka udostępni miejsce na cykl zajęć
rozwojowych „Multicentrum” i będzie nim zarządzać. Organizowane będą specjalistyczne
zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży (uczęszczających do placówki) oraz ich
rodziców/opiekunów (poradnia dla rodziców) w oparciu o innowacyjne technologie
informacyjne, cyfrowe, podnoszące kompetencje cyfrowo-technologiczne uczestników zajęć
przydatnych w życiu społeczno-zawodowym w ramach projektu.
3. Kwidzyńskie Centrum Kultury – prowadzenie (innowacyjna metoda) zajęć dla dzieci
i młodzieży (podopiecznych placówki wsparcia dziennego) oraz rodziców (w ramach poradni
dla rodziców) z zakresu tożsamości lokalnej i włączenia społecznego. Będą to cykliczne
zajęcia zwiększające wiedzę na temat historii regionu i przynależności do niego, budowania
więzi (i odpowiedzialności) z miejscem w którym żyją ci młodzi ludzie i ich rodzice. Zajęcia
będą miały zatem charakter aktywizujący.
Inne podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia to:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Zadaniem ww. jednostek będzie udział w rekrutacji uczestników przedsięwzięcia oraz
określenie ścieżki wsparcia.
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
ograniczenie występowania trudności wychowawczych dzieci i młodzieży,
poprawa umiejętności interpersonalnych dzieci i młodzieży,
wzrost znaczenia autorytetów w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży,
eliminacja i rozwiązywanie kryzysów i najważniejszych problemów w naturalnym rozwoju
dzieci i młodzieży,
rozwój wiedzy i świadomości w zakresie praw i obowiązków oraz samoświadomości
obywatelskiej, włączenia we wspólnotę miejską,
rozwój personalny dzieci i młodzieży poprzez szerokie określone działania edukacyjno –
wychowawcze,
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kreowanie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej,
budowa społeczeństwa zaangażowanego w życie miasta.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu:
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie
liczba działających placówek wsparcia dziennego świadczących usługi społeczne i
poradnictwo
Wskaźniki rezultatu:
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły ścieżki
wsparcia w ramach Placówki
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze wzrostem samooceny i
efektywności społeczno – zatrudnieniowej
liczba dzieci i młodzieży korzystających z środowiskowych form aktywizacji społecznej

Sposób pomiaru wskaźników
Dokumentacja wewnętrzna placówki Centrum RAZEM, listy uczestnictwa w programie, opinie
terapeutów ex post i ex ante, lista placówek wsparcia dziennego dostępna na stronie internetowej
beneficjenta
Czas realizacji przedsięwzięcia
od 01.2018 do 12.2021
Trwałość przedsięwzięcia wykracza poza założony okres jego trwania i zachowana będzie
przynajmniej do 2023 roku.
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Przedsięwzięcie nr 2
Nazwa przedsięwzięcia

„Moje Miejsce” – międzypokoleniowa rewaloryzacja parków na obszarze rewitalizacji
Cel przedsięwzięcia
Cel szczegółowy 3: Tworzenie atrakcyjnego, funkcjonalnego i tętniącego życiem centrum miasta
stwarzającego warunki dla szerokiej aktywności mieszkańców
Lokalizacja przedsięwzięcia
Przestrzenie publiczne na obszarze rewitalizacji przy (między) ulicami Kopernika, Konopnickiej i 15go Sierpnia.
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie obejmuje urządzenie publicznej przestrzeni miejskiej (w tym terenów zieleni
publicznej) o powierzchni 0,173 ha i 0,148 ha wraz z posadowieniem obiektów małej architektury.
Przestrzeń publiczna, która powstanie w ramach przedsięwzięcia będzie ogólnie dostępna i posiadać
będzie elementy wydzielonych obszarów dla rodzin, młodzieży i seniorów, połączone wspólną
przestrzenią do integracji międzypokoleniowej. Planowane parki znajdują się w bezpośrednim
sąsiedztwie zabytkowych kamienic wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (obręb 10 działki nr
(fragmenty) 234/13, 460/6, 241/3, 244/8, 243/6, cała 244/9 – Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, Obszar śródmiejski II, nr uchwały – uchwała RM w Kwidzynie nr XX/130/16 z dnia
30.06.2016 r., Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z dnia 22.08.2016 r., poz. 3026)
Przedsięwzięcie obejmuje zagospodarowanie istniejących już obszarów niezabudowanych,
w szczególności w zakresie: małej architektury, nowego oświetlenia, ścieżek, zieleni urządzonej.
W ramach przedsięwzięcia zrealizowany będzie cykl zajęć ze społecznością lokalną, których celem
będzie zaangażowanie lokalnych wspólnot w powstanie ww. przestrzeni publicznych. Przestrzenie
publiczne w znaczącym stopniu dedykowane będą mieszkańcom obszaru rewitalizacji, stąd działania
infrastrukturalne uzupełnione będą o działania społeczne i edukacyjne. Planowe jest
przeprowadzenie zajęć pn. „Zaplanuj swoje miasto/podwórko”, polegających na pracy warsztatowej
przy uczestnictwie architektów, urbanistów i animatorów (również praca terenowa) nad
zaplanowaniem przestrzeni wspólnej przez dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na terenach
przewidzianych do rewitalizacji. Uczestnicy warsztatów samodzielnie zaplanują przestrzenie dla
wybranych grup społecznych, przez co będą one bardziej akceptowane przez społeczeństwo i
spełniające oczekiwania różnych grup społecznych. Działanie wskaże osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, że są możliwości realizowania własnych pomysłów poprzez pracę,
poświęcenie własnego czasu i zaangażowanie społeczne. Osoby w ramach warsztatów (mieszkańcy
obszaru rewitalizowanego) będą mogły urzeczywistnić swoją wizję przestrzeni publicznych, co
wzmocni poczucie przynależności do miejsca zamieszkania.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
deficyt ogólnodostępnych przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji,
brak miejsc publicznych służących spotkaniom społeczności lokalnej, rekreacji, budowaniu
więzi społecznych,
brak miejsc mających wpływ na tworzenie tzw. „klimatu śródmieścia” i poprawę jakości
życia mieszkańców,
niska aktywność społeczna m.in. w zakresie zaangażowania się w proces odnowy miasta,
obojętność społeczna,
roszczeniowość mieszkańców dotycząca inwestycji publicznych,
niski poziom odpowiedzialności za dobro wspólne,
poczucie braku sprawczości mieszkańców w sprawach dotyczących miasta, czego wynikiem
jest niski poziom zaangażowania w życie publiczne.
Grupa docelowa przedsięwzięcia
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Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
mieszkańców całego miasta Kwidzyna,
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
osób przyjezdnych, turystów.
Realizator
Szacowana
wartość
Miasto Kwidzyn

300 000 zł

Potencjale źródła
finansowania
Środki własne, środki
w ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
Partnerami przedsięwzięcia będą:
organizacje pozarządowe (NGO) - przedsięwzięcie zrealizowane będzie w formule zlecenia
realizacji zadań publicznych (na podst. Ust. o dział. Pożytku Publicznego i wolontariatu.)
placówki edukacyjne z obszaru rewitalizacji,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie - udział w zapraszaniu/ rekrutacji
uczestników, wspieranie uczestników projektu w zakresie motywowania do udziału
w projekcie.
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
stworzenie nowych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji,
wzrost atrakcyjności centrum miasta,
poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego, poprzez zwiększenie
dostępności do terenów zielonych,
poszerzenie form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta,
zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie miasta,
budowa społecznej odpowiedzialności za dobro wspólne,
wzrost wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
i pracy samorządu lokalnego.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu:
liczba zrewaloryzowanych przestrzeni publicznych,
powierzchnia nowopowstałych obszarów zielonych na obszarze rewitalizacji
Wskaźniki rezultatu:
powierzchnia urządzonych , zrewaloryzowanych i istniejących obszarów zielonych (m2)
liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem korzystających z nowej przestrzeni
publicznej
Sposób pomiaru wskaźników
Dokumentacja projektowa, protokoły odbioru robót budowlanych, dokumentacja zdjęciowa
Czas realizacji przedsięwzięcia
od 01.2018 do 9.2018 r.
Przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką trwałością, poprzez zamianę zagospodarowania
przestrzeni publicznych, stanowiących integralną część struktury funkcjonalno – przestrzennej
obszaru rewitalizowanego.
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Przedsięwzięcie nr 3
Nazwa przedsięwzięcia
Adaptacja lokalu przy Placu Plebiscytowym na działalność „Centrum RAZEM”, z przystosowaniem
dla osób niepełnosprawnych
Cel przedsięwzięcia
Cel szczegółowy 2: Wspieranie osób potrzebujących, wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem
Lokalizacja przedsięwzięcia
Budynek przy Placu Plebiscytowym 2, działka nr 86/4
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie polegać będzie na przystosowaniu pomieszczeń (ok. 160 m2) w budynku przy Placu
Plebiscytowym nr 2 na cele związane z działalnością „Centrum RAZEM”. Zakres prac dotyczyć będzie:
remontu części wspólnych budynku (klatek schodowych i wejść do budynku)
przystosowania budynku oraz pomieszczeń Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych,
zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń Centrum,
adaptacji pomieszczeń budynku na działalność specjalistycznej placówki wsparcia dziennego,
adaptacji pomieszczeń (ok. 15 m2) do pracy psychoterapeutycznej indywidualnej (dzieci i rodzice) i
pomocy prawnej,
utworzenia sali warsztatowo-szkoleniowej (ok. 45 m2) na zajęcia grupowe dla rodziców i dzieci
uczestników projektu,
adaptacji pomieszczeń budynku na cele administracyjno – socjalne tj.: pomieszczenia socjalnego
z aneksem kuchennym (ok. 10m2), toalety (ok. 10 m2), pomieszczenie biurowe – sekretariat (ok.
10m2).
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest komplementarne w stosunku do przedsięwzięcia nr 1 i zasadniczo koncentruje się na
rozwiązaniu problemów lokalowych w funkcjonowaniu placówki Centrum RAZEM. Realizacja
przedsięwzięcia odpowiada na deficyt placówek świadczących kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży
z licznymi problemami wychowawczymi na obszarze rewitalizacji.
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do mieszkańców całego miasta Kwidzyna oraz mieszkańców obszaru
rewitalizacji (w szczególności dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów).
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania
Miasto Kwidzyn

400 000 zł

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
Nie dotyczy
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
stworzenie dogodnych warunków do realizacji wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin
w szerokorozumianych problemach wychowawczych,
poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej na obszarze rewitalizacji,
zwiększenie dostępności budynku i usług Centrum RAZEM dla osób niepełnosprawnych,
poprawa estetyki budynku w przestrzeni śródmiejskiej.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu:
Powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń na cele działalności Centrum
Liczba utworzonych miejsc integrujących społeczność lokalną
Wskaźniki rezultatu:
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Powierzchnia istniejących po zakończeniu programu miejsc integrujących społeczność lokalną
Liczba osób korzystających z oferty placówki
Sposoby pomiaru wskaźników
Dokumentacja techniczna, protokoły odbioru, listy obecności, dokumentacja fotograficzna, lista
placówek wsparcia dziennego na stronie internetowej beneficjenta
Czas realizacji przedsięwzięcia
od 01.2018 do 9.2018
Przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką trwałością, poprzez trwałą zmianę użytkowania budynku.
Nowa infrastruktura budynku stanowić będzie stały zasób w realizacji przedsięwzięć prospołecznych
w przyszłości.

Przedsięwzięcie nr 4
Nazwa przedsięwzięcia

Zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia „Multicentrum”
Cel przedsięwzięcia
Cel szczegółowy 1: Budowa trwałego kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne i kulturalne
Lokalizacja przedsięwzięcia
Budynek Biblioteki Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie
(aktualny adres Biblioteki ul. Piłsudskiego 21. Planowana zmiana adresu Biblioteki – nowy adres ul.
Kościuszki 51, budynek Dworca PKP)
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie polegać będzie na zakupie wyposażenia na potrzeby utworzenia Multicentrum –
ośrodka nowoczesnej nauki, zabawy, które będzie wykorzystane do wspierania kompetencji
cyfrowych dzieci i młodzieży z placówki specjalistycznej i ich rodziców oraz osób z obszaru
rewitalizacji. Wyposażenie w ramach Multicentrum nazywane jest modułami i obejmuje odrębne
narzędzia wspomagania rozwoju zainteresowań czy nauki.
W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup sprzętu do następujących modułów:
MODUŁ MULTIMUZYKA - zakup urządzeń, programów i mikserów umożliwiających
prowadzenie warsztatów i zajęć z zakresu rozwoju ekspresji muzycznej. Urządzenia
umożliwią komponowanie i aranżowanie piosenek, poznanie budowy piosenki oraz technik
aranżacji i miksowania stosowanych przy współczesnych produkcjach muzycznych,
MODUŁ MULTINAUKA I MULTITECHNIKA – zakup urządzeń i modeli wspierających
innowacyjne przybliżanie inżynierii, robotyki, animacji czy historii architektury. Dzięki
klockom, modelom i urządzeniom tego modułu korzystający z Multicentrum w łatwy sposób
zrozumieją mechanizmy działania zautomatyzowanych urządzeń wykorzystywanych
w przemyśle i życiu codziennym, zapoznają się z otoczeniem technologicznym
zaawansowanych urządzeń, samodzielnie stworzą robota, generatory, przekładnie,
jednocześnie sami stworzą animacje, filmy, komiksy,
MODUŁ MULTIPRZYRODA I MULTIEKOLOGIA – zakup modeli, programów, klocków i
urządzeń umożliwiających partnerom z NGO prowadzenie zajęć i warsztatów przybliżających
poznanie flory i fauny, gatunków chronionych. W formie zabawy, partnerzy z NGO będą
mogli przybliżać uczestnikom projektu zasady działania odnawialnych źródeł energii,
rozwiązań architektonicznych i technologicznych z wykorzystaniem zielonej energii:
generatory solarne, ruchome konstrukcje zasilane energią słońca. Dzięki zakupowi
wyposażenia warsztaty nie tylko rozwijać będą talenty konstruktorskie, ale i logiczne
myślenie, wyobraźnię przestrzenną, współpracę w grupie.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
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zniwelowanie wykluczenia cyfrowego mieszkańców obszaru rewitalizacji,
deficyt pozaszkolnych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych,
braki w zagospodarowaniu wolnego czasu pozaszkolnego mieszkańców obszaru rewitalizacji
(w szczególności dzieci i młodzieży).
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
mieszkańców całego miasta Kwidzyna,
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
głównie dzieci i młodzieży z obszaru śródmieścia – obszaru objętego rewitalizacją.

Realizator

Szacowana
wartość

Potencjale źródła
finansowania

Biblioteka Miejsko – Powiatowa
w Kwidzynie

1 000 000 zł

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
Nie dotyczy
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
W wyniku zakupu niezbędnych dla funkcjonowania Multicentrum urządzeń w celu realizacji
warsztatów i zajęć rozwijane będą umiejętności w korzystaniu z najnowszych zdobyczy
technologicznych, poruszanie się w skomputeryzowanym środowisku, zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu i edukacyjnemu, jak i umożliwienie rozwoju zainteresowań kulturalnych dzieci i
młodzieży.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu:
liczba zakupionego, specjalistycznego wyposażenia Multicentrum w podziale na moduły
liczba utworzonych miejsc oferty kulturalno – edukacyjnej
liczba utworzonych miejsc aktywizujących i integrujących społeczność lokalną wykluczoną lub
zagrożoną wykluczeniem cyfrowym
Wskaźniki rezultatu:
liczba osób korzystających z oferty kulturalno – edukacyjnej
liczba osób korzystających z ogólnodostępnych pracowni multimedialnych
Sposoby pomiaru wskaźników
Rejestr korzystania ze środków multimedialnych i Internetu, dokumentacja zdjęciowa
Czas realizacji przedsięwzięcia
od 09.2018 do 06.2019
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Przedsięwzięcie nr 5
Nazwa przedsięwzięcia

Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji
Cel przedsięwzięcia
Cel szczegółowy 3: Tworzenie atrakcyjnego, funkcjonalnego i tętniącego życiem centrum miasta,
stwarzającego warunki dla szerokiej aktywności mieszkańców
Lokalizacja przedsięwzięcia
Obszar rewitalizacji
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Na obszarze rewitalizacji działa 169 wspólnot mieszkaniowych, w tym 8 wspólnot mieszkaniowych
w których mieszkają rodziny objęte wsparciem MOPS Kwidzyn. Budynki wymagają wsparcia
w zakresie remontów, które dotyczą części wspólnych (tj. elewacje, klatki schodowe, izolacja ścian
fundamentowych, remonty dachów, stolarka okienna i drzwiowa, domofony, oświetlenie).
W celu zwiększenia włączenia mieszkańców i wspólnot modernizowanych kamienic oraz wszystkich
mieszkańców obszaru rewitalizacji planowane jest zrealizowanie (3-krotnie – 2019, 2020 i 2021) „dni
mieszkańca”. W ramach imprezy przeprowadzone zostaną akcje promocyjno – informacyjne
dotyczące działań rewitalizacyjnych. Jednym z działań promocyjnych będzie gra miejska, polegającą
na uaktywnieniu miejsc rewitalizowanych, zwróceniu na nie uwagi i włączeniu ich w obieg miejski.
Dodatkową formułą promocyjną kwestię remontów na obszarze rewitalizacji będą festyny lokalne
oraz stworzenie „oferty wspólnych służb publicznych i usług publicznych” na terenie miasta. Pozwoli
to w łatwiejszy sposób uzyskać wiedzę mieszkańcom terenu zdegradowanego o możliwościach
i obszarach ewentualnego wsparcia.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynków zlokalizowanych na
obszarze rewitalizacji i w bezpośredni sposób do poprawy estetyki obszaru rewitalizacji,
zwiększona zostanie relatywnie niska aktywność wspólnot mieszkaniowych w zakresie prac
remontowych,
zwiększenie wiedzy wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji
w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na prace modernizacyjne
i remontowe,
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
mieszkańców całego miasta Kwidzyna,
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,
właścicieli nieruchomości z terenu miasta i obszaru rewitalizacji.
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania
Miasto Kwidzyn

800 000 zł

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
Partnerami przedsięwzięcia będą:
wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji,
organizacje społeczne, które będą realizatorami działań promocyjnych (na podstawie
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
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Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
zwiększenie skali remontów budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji,
poprawa estetyki budynków mieszkalnych oraz przestrzeni publicznej obszaru miasta,
a przede wszystkim obszaru rewitalizacji,
zwiększenie świadomości i wiedzy wśród mieszkańców i właścicieli nieruchomości w zakresie
możliwości pozyskania środków na ich remonty i modernizacje,
wzrost atrakcyjności turystycznej śródmieścia, poprzez estetyzację budynków w centrum
miasta.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu:
liczba wyremontowanych części wspólnych obiektów mieszkaniowych
powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Wskaźniki rezultatu:
liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem
liczba mieszkańców budynków z wyremontowanymi częściami wspólnymi
powierzchnia budynków mieszkalnych poddanych renowacji
Sposób pomiaru wskaźników
Dokumentacja projektowa, protokoły odbioru robót budowlanych, dokumentacja zarządców
nieruchomości
Czas realizacji przedsięwzięcia
od 01.2018 do 09.2019
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Przedsięwzięcie nr 6
Nazwa przedsięwzięcia

Działania edukacyjno – informacyjne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji
Cel przedsięwzięcia
Cel szczegółowy 1: Budowa trwałego kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne i kulturalne
Lokalizacja przedsięwzięcia
Obszar rewitalizacji
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie zakłada organizację wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych towarzyszących
realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na obszarze rewitalizacji w mieście Kwidzynie.
Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań:
Organizacja warsztatów architektonicznych pn. „Zaplanuj swoje miasto”, jako wydarzenia
towarzyszącego w ramach przedsięwzięcia nr 2. Zadanie ma na celu integrację społeczności
lokalnej oraz budowanie odpowiedzialności za dobro wspólne. Poza tym realizacja zadania
przyczyni się wzrostu wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie planowania
przestrzennego i współuczestniczenia w działaniach samorządu lokalnego.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
niska aktywność społeczna m.in. w zakresie zaangażowania się w proces odnowy miasta,
obojętność społeczna,
roszczeniowość mieszkańców dotycząca inwestycji publicznych,
niski poziom odpowiedzialności za dobro wspólne,
poczucie braku sprawczości mieszkańców w sprawach dotyczących miasta, czego wynikiem
jest niski poziom zaangażowania w życie publiczne.
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
mieszkańców całego miasta Kwidzyna,
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,
właścicieli nieruchomości z terenu miasta i obszaru rewitalizacji.
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania
Miasto Kwidzyn

100 000 zł

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
organizacje pozarządowe (NGO) - przedsięwzięcie zrealizowane będzie w formule zlecenia
realizacji zadań publicznych (na podst. Ust. o dział. Pożytku Publicznego i wolontariatu.),
placówki edukacyjne z obszaru rewitalizacji,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie - udział w zapraszaniu/ rekrutacji
uczestników, wspieranie uczestników projektu w zakresie motywowania do udziału
w projekcie,
wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji.
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
zwiększenie zaangażowania mieszańców w życie miasta,
budowa społecznej odpowiedzialności za dobro wspólne,
wzrost wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
i pracy samorządu lokalnego,
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zdobycie przez mieszkańców nowej wiedzy w zakresie możliwości finansowania remontów.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu:
liczba osób uczestniczących w organizowanych akcjach społecznych,
liczba podjętych inicjatyw aktywizujących i zwiększających partycypację społeczną
Wskaźniki rezultatu:
liczba osób objętych działaniami z zakresu aktywnej integracji i partycypacji społecznej
Sposoby pomiaru wskaźników
Umowa z wykonawca zadania, listy obecności, dokumentacja fotograficzna
Czas realizacji przedsięwzięcia
w 2019, 2020, 2021

Przedsięwzięcie nr 7
Nazwa przedsięwzięcia

Rewitalizacja budynku po byłym kinie „Tęcza”
Cel przedsięwzięcia
Cel szczegółowy 3: Tworzenie atrakcyjnego, funkcjonalnego i tętniącego życiem centrum miasta,
stwarzającego warunki dla szerokiej aktywności mieszkańców
Lokalizacja przedsięwzięcia
Obszar rewitalizacji
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie zakłada rewitalizację i adaptację na cele kulturalne budynku po byłym kinie „Tęcza”.
Od roku 1994 była własnością prywatną. Był niszczejącym pustostanem zlokalizowanym przy
reprezentacyjnym deptaku w centrum Starego Miasta. Od roku 2018 Miasto stało się jego
właścicielem. Obiekt wymaga generalnego remontu, który przywróci mu funkcje kulturalne.
Budynek jest murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku 879
m2, kubatura 3423 m3.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
niska atrakcyjność centrum miasta – niezagospodarowane pustostany
zdekapitalizowana i niszczejąca staromiejska zabudowa,
deficyt działań integrujących mieszkańców obszaru rewitalizacji,
niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
niska aktywność społeczna na obszarze rewitalizacji i na terenie reszty miasta
niska aktywność organizacji pozarządowych,
brak miejsc służących integracji sąsiedzkiej,
niski komfort życia na obszarze rewitalizacji.
nieutożsamianie się mieszkańców obszaru rewitalizacji z miejscem zamieszkania – odpływ
ludności z centrum miasta, niska atrakcyjność miejsca zamieszkania, pustoszejąca dzielnica
w godzinach popołudniowych
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
mieszkańców całego miasta Kwidzyna,
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania

72

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023

Miasto Kwidzyn

7 000 000 zł

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
organizacje pozarządowe (NGO) działające w dziedzinie szeroko pojętej kultury i animacji
społecznej
instytucje kultury z terenu Miasta Kwidzyn
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
wzrost atrakcyjności estetycznej i funkcjonalnej centrum miasta
poprawa stanu technicznego staromiejskiej zabudowy
uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu wolnego na obszarze rewitalizacji
zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie
przestrzeni/miejsca do spotkań i aktywności kulturalnej oraz społecznej,
podniesienie standardu życia na obszarze dzielnicy Stare Miasto
zwiększenie dostępności mieszkańców do działań kulturalnych na obszarze rewitalizacji
zwiększenie integracji społecznej i zwiększenie poczucia utożsamiania się mieszkańców z
miejscem zamieszkania,
udział mieszkańców w tworzeniu nowej oferty kulturalnej
wzmocnienie centrotwórczej funkcji dzielnicy Stare Miasto,
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu:
liczba zrewitalizowanych obiektów na cele kulturalne,
liczba nowych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego na obszarze rewitalizacji
Wskaźniki rezultatu:
liczba osób korzystających z nowej oferty kulturalno – społecznej na obszarze rewitalizacji
Sposoby pomiaru wskaźników
Protokoły odbioru robót, liczba sprzedanych biletów, harmonogram wydarzeń kulturalnych na
obszarze rewitalizacji, dokumentacja fotograficzna
Czas realizacji przedsięwzięcia
w 2019, 2020, 2021

Przedsięwzięcie nr 8
Nazwa przedsięwzięcia
Budowa nowego kwartału kamienic na obszarze rewitalizacji

Cel przedsięwzięcia
Cel szczegółowy 3: Tworzenie atrakcyjnego, funkcjonalnego i tętniącego życiem centrum miasta,
stwarzającego warunki dla szerokiej aktywności mieszkańców
Lokalizacja przedsięwzięcia
Obszar rewitalizacji
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie zakłada budowa nowego kwartału kamienic w bezpośrednim sąsiedztwie kwidzyńskiej
katedry. Planowane budynki pełnić będą funkcje mieszkalne i usługowe. W ramach zadania powstanie:
71 lokali mieszkalnych oraz 14 usługowych.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
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deficyt atrakcyjnych lokali mieszkalnych na terenie rewitalizacji
niska atrakcyjność osiedleńcza obszaru rewitalizacji
deficyt atrakcyjnych lokali usługowych na obszarze rewitalizacji
proces wyludniania się rejonu Stare Miasto
duża rotacja w zakresie podejmowania i zamykania działalności gospodarczych w obszarze
rewitalizacji
znikoma ilość działalności gospodarczych w sferze okołoturystycznej
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
mieszkańców całego miasta Kwidzyna,
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
potencjalnych nowych przedsiębiorców zainteresowanych działalnością gospodarczą w
nowych lokalach usługowych
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, Miasto Kwidzyn

16 500 000 zł

Środki własne

Partnerzy przedsięwzięcia
Partnerami przedsięwzięcia będą:
organizacje społeczne, które będą realizatorami działań partycypacyjnych zwiększających
współodpowiedzialność mieszkańców za przestrzenie publiczne w obszarze rewitalizacji
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
wzrost atrakcyjności osiedleńczej i usługowej rejonu Starego Miasta poprzez powstanie nowej
jakości zabudowy oraz przestrzeni publicznych
wzrost atrakcyjności centrum miasta, w tym atrakcyjności turystycznej Kwidzyna,
poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego
zahamowanie wyludniania się centrum miasta
wzrost zainteresowania lokalami mieszkalnymi i usługowymi w centrum miasta,
poprawa warunków sprzyjających zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej i
inwestowania w obszarze
Wzrost zainteresowania zakładaniem działalności gospodarczych w sferze około turystycznej
(bezpośrednia bliskość katedry i muzeum Zamkowego)
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu:
liczba nowych budynków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji,
liczba nowych lokali usługowych na obszarze rewitalizacji

Wskaźniki rezultatu:
powierzchnia nowej zabudowy mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji,
powierzchnia nowej zabudowy usługowej na obszarze rewitalizacji,
liczba nowych punktów handlowych /usługowych na obszarze rewitalizacji,
liczba mieszkańców nowych budynków na obszarze rewitalizacji

Sposób pomiaru wskaźników
Dokumentacja projektowa, protokoły odbioru robót budowlanych, CEIDG, ewidencja ludności
Czas realizacji przedsięwzięcia
od 2017 do 2019
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Przedsięwzięcie nr 9
Nazwa przedsięwzięcia
Modernizacja parku między ulicami Słowiańską - Targową - Braterstwa Narodów

Cel przedsięwzięcia
Cel szczegółowy 3: Tworzenie atrakcyjnego, funkcjonalnego i tętniącego życiem centrum miasta,
stwarzającego warunki dla szerokiej aktywności mieszkańców
Lokalizacja przedsięwzięcia
Obszar rewitalizacji
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie zakłada rewaloryzację istniejącego już parku (skweru), której głównym celem będzie
znaczące poprawienie estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w tej
części miasta. Przedsięwzięcie zakłada:
wymianę nawierzchni chodnika na obszarze parku i w jego najbliższym otoczeniu,
montaż nowego oświetlenia na terenie parku,
budowa nowego murku na granicy parku w miejscu istniejącego (będącego w złym stanie
technicznym),
budowa nowych podjazdów dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych,
wymianę ławek i niezbędnych obiektów małej architektury,
rekultywację trawnika wraz z kompleksowym zaprojektowaniem nowych form zieleni urządzonej
(zieleń dekoracyjna, np. w formie klombów) według projektu sporządzonego przez projektanta ds.
terenów zielonych.
Instalację (budowę) miniatury zespołu katedralno – zamkowego w Kwidzynie wraz z montażem
tablicy informacyjnej o zabytku.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
zbyt mała ilość urządzonych terenów zielonych na obszarze rewitalizacji służących
spotkaniom społeczności lokalnej, rekreacji, budowaniu więzi społecznych,
duża koncentracja zanieczyszczeń powietrza i wysoki poziom hałasu na terenie dzielnicy
Stare Miasto
brak miejsc mających wpływ na tworzenie tzw. „klimatu śródmieścia” i poprawę jakości
życia mieszkańców,
niska aktywność społeczna m.in. w zakresie zaangażowania się w proces odnowy miasta,
obojętność społeczna,
niski poziom odpowiedzialności za dobro wspólne,
mała atrakcyjność turystyczna miasta
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
mieszkańców całego miasta Kwidzyna,
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,
właścicieli nieruchomości z terenu miasta i obszaru rewitalizacji.
Realizator
Szacowana
wartość
Miasto Kwidzyn

700 000 zł

Potencjale źródła
finansowania
Środki własne, środki
w ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
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Partnerami przedsięwzięcia będą:
organizacje społeczne, które będą realizatorami działań partycypacyjnych zwiększających
współodpowiedzialność mieszkańców za przestrzenie publiczne w obszarze rewitalizacji
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
stworzenie nowych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji,
wzrost atrakcyjności centrum miasta, w tym atrakcyjności turystycznej Kwidzyna,
poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego, poprzez zwiększenie dostępności
do wysokiej jakości terenów zielonych,
poszerzenie form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta,
zwiększenie dostępności parków dla osób niepełnosprawnych, starszych i osób z dziećmi,
zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i turystów na temat najważniejszego zabytku
Kwidzyna (zespołu katedralno – zamkowego)
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu:
liczba zrewaloryzowanych przestrzeni publicznych,
powierzchnia nowopowstałych obszarów zielonych na obszarze rewitalizacji

Wskaźniki rezultatu:
powierzchnia urządzonych , zrewaloryzowanych i istniejących obszarów zielonych (m2)
liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem korzystających z nowej przestrzeni publicznej

Sposób pomiaru wskaźników
Dokumentacja projektowa, protokoły odbioru robót budowlanych
Czas realizacji przedsięwzięcia
od 01.2018 do 09.2019

Przedsięwzięcie nr 10
Nazwa przedsięwzięcia
Przebudowa ulicy Braterstwa Narodów

Cel przedsięwzięcia
Cel szczegółowy 3: Tworzenie atrakcyjnego, funkcjonalnego i tętniącego życiem centrum miasta,
stwarzającego warunki dla szerokiej aktywności mieszkańców
Lokalizacja przedsięwzięcia
Obszar rewitalizacji
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań

Przedsięwzięcie zakłada przebudowę ulicy w istniejącym pasie drogowym. W części od ul.
Piłsudskiego do ul. Słowiańskiej planuje się zwężenie jezdni i wprowadzenie ciągów pieszych
oraz małej architektury.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
zły stan techniczny infrastruktury drogowej w obszarze rewitalizacji, niejednolita
nawierzchnia
zły stan techniczny chodników i ciągów pieszych niedostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
niebezpieczeństwa związane z dużym natężeniem ruchu kołowego w obszarze rewitalizacji,
korkowanie się centrum miasta
mała estetyka przestrzeni publicznych w rejonie Starego Miasta
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koncentracja zanieczyszczeń komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji

Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
mieszkańców całego miasta Kwidzyna,
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
Realizator
Szacowana
wartość
Miasto Kwidzyn

2 500 000 zł

Potencjale źródła
finansowania
Środki własne

Partnerzy przedsięwzięcia
Partnerami przedsięwzięcia będą:
organizacje społeczne, które będą realizatorami działań partycypacyjnych zwiększających
współodpowiedzialność mieszkańców za przestrzenie publiczne w obszarze rewitalizacji
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
wzrost estetyki obszaru rewitalizacji,
zagwarantowanie bezpiecznej eksploatacji miejskiej infrastruktury drogowej, upłynnienie ruchu
kołowego
ograniczenie koncentracji zanieczyszczeń komunikacyjnych w obszarze rewitalizacji
stworzenie nowych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji,
wzrost atrakcyjności centrum miasta, w tym atrakcyjności turystycznej Kwidzyna,
poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego, poprzez zwiększenie dostępności
do wysokiej jakości infrastruktury technicznej i przestrzeni publicznych,
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu:
długość przebudowanych dróg
długość zmodernizowanych ciągów pieszych

Wskaźniki rezultatu:
powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na obszarze rewitalizacji

Sposób pomiaru wskaźników
Dokumentacja projektowa, protokoły odbioru robót budowlanych
Czas realizacji przedsięwzięcia
2019
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7. Pozostałe przedsięwzięcia
rewitalizacyjne
Do pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaliczyć należy takie, których
realizacja pozytywnie wpłynie na rozwiązywanie problemów społecznych
występujących na obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcia te wpisują
się w kierunki działań rewitalizacyjnych i mają na celu eliminację lub
ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na
obszarze rewitalizacji. W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały
przedsięwzięcia, które na etapie tworzenia programu rewitalizacji nie zostały
szczegółowo zaplanowane. Ich realizatorami mogą być różne grupy
interesariuszy procesu tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele
instytucji społecznych, pozarządowych i publicznych itp.
Wykaz pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawarty został w poniższej tabeli. 16
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Tabela 16. Zestawienie przedsięwzięć uzupełniających do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata
2017-2023
Nazwa
przedsięwzięcia
1. Ośrodek
aktywizacji osób
w podeszłym wieku

Opis przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zakłada stworzenie ośrodka na
potrzeby aktywnego spędzania czasu przez osoby
starsze, często samotne. Przedsięwzięcie dotyczy
utworzenia świetlicy, pomieszczenia relaksacyjnego
dla odpoczynku, zaplecza socjalnego i sanitarnego
wraz z wyposażeniem.
W Ośrodku organizowane będą również spotkania,
prelekcje i wykłady na tematy profilaktyki
zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku oraz
zagrożeń natury przestępczej. Ośrodek realizować
będzie działania z zakresu rozpoznawania
i profilaktyki osób chorych na Alzheimera.
Działalność Ośrodka Aktywizacji Osób w Podeszłym
Wieku zorientowana będzie też na działania
integracyjne, między innymi z młodzieżą szkolną
objętą opieką świetlic socjoterapeutycznych.
Wskaźniki produktu:
- liczba działających miejsc aktywizacji, reintegracji
oraz świadczących usługi dla osób w podeszłym wieku
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- liczba osób w podeszłym wieku objętych wsparciem
ośrodka,
- liczba działań z zakresu środowiskowych form
aktywizacji i reintegracji dla osób w podeszłym wieku
Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób starszych zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym korzystających z
środowiskowych form aktywizacji i reintegracji

Planowane efekty realizacji
przedsięwzięcia
wzrost aktywności osób w
podeszłym wieku, przede
wszystkim osób
zamieszkujących obszar
rewitalizacji w mieście
Kwidzynie,
podniesienie poziomu
wiedzy beneficjentów oraz
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
oraz zapewnienie dziennej
opieki,
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu,
zwłaszcza w przypadku osób
samotnych,
ochrona przed skutkami
samotności oraz
skuteczniejsze wykrywanie
choroby Alzheimera i
profilaktyka zdrowotna,
poszerzona zostanie wiedza
osób starszych w zakresie
aktualnych zagrożeń
kryminalnych w tej grupie
społecznej (wyłudzenia,
grabieże itp.).

Podmiot realizujący

Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich
Diecezji Elbląskiej p.w.
św. Józefa w
Kwidzynie
Potencjalne źródła
finansowania: środki
RPO WP, środki
własne NGO

Cele i kierunki działań,
w które wpisuje się
przedsięwzięcie
CEL SZCZEGÓŁOWY 2:
Wspieranie osób
potrzebujących,
wykluczonych oraz
zagrożonych
wykluczeniem
KIERUNEK DZIAŁAŃ:
Aktywizacja społeczna
osób starszych.
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Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Planowane efekty realizacji
przedsięwzięcia

Podmiot realizujący

Cele i kierunki działań,
w które wpisuje się
przedsięwzięcie

Sposoby pomiaru wskaźników: protokoły odbioru,
dokumentacja ośrodka, listy obecności, lista
działających placówek wsparcia dziennego na stronie
internetowej JST

2. Ośrodek wsparcia
dla ubogich

Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie Ośrodka
Wsparcia dla Ubogich w budynku stanowiącego
własność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji
Elbląskiej p.w. św. Józefa w Kwidzynie. Zaplanowane
w ramach przedsięwzięcia zadania dotyczą
zasadniczo prac w zakresie adaptacji pomieszczeń i
dostosowania ich do potrzeb Ośrodka. Powierzchnia
obiektu przewidzianego na projektowany Ośrodek
wynosi 200 m2.
Wskaźniki produktu:
- liczba utworzonych miejsc wsparcia, aktywizacji i
reintegracji dla osób ubogich
- liczba osób ubogich objętych wsparciem ośrodka,
- liczba działań z zakresu środowiskowych form
reintegracji dla osób ubogich
Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób ubogich korzystających z środowiskowych
form reintegracji oraz wsparcia,
- powierzchnia pomieszczeń zaadoptowanych na
potrzeby ośrodka wsparcia dla ubogich

poprawa warunków
egzystencji osób
wykluczonych społecznie i
zagrożonych wykluczeniem,
stworzenie dla tej grupy
społecznej perspektywy
lepszego życia i codziennego
funkcjonowania
zmniejszenie liczby
przestępstw względem osób
starszych,
działalność Ośrodka
skierowana też będzie na
odnajdywanie
potencjalnych nowych
obszarów biedy i ich
dostosowywanie
adekwatnych narzędzi
interwencji.

Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich
Diecezji Elbląskiej p.w.
św. Józefa w
Kwidzynie
Potencjalne źródła
finansowania: środki
własne NGO

CEL SZCZEGÓŁOWY 2:
Wspieranie osób
potrzebujących,
wykluczonych oraz
zagrożonych
wykluczeniem.
KIERUNEK DZIAŁAŃ:
Wpieranie osób
ubogich i zagrożonych
ubóstwem.

Sposoby pomiaru wskaźników: protokoły odbioru,
dokumentacja ośrodka, lista działających placówek
wsparcia na stronie internetowej JST
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Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Planowane efekty realizacji
przedsięwzięcia

Podmiot realizujący

3. Centrum Świetlic
Socjoterapeutycznych

Przedsięwzięcie zakłada przeniesienie dwóch
aktualnie funkcjonujących świetlic: z ulicy Miłosnej
(20 dzieci) i przy ulicy Warszawskiej (40 dzieci) do
nowowydzielonych pomieszczeń w budynku przy
ulicy Braterstwa Narodów 59. Koncepcja powstania
Centrum Świetlic Socjoterapeutycznych zakłada
utworzenie pięciu odrębnych świetlic, w tym trzech
na bazie dotychczasowych grup oraz dwie nowe.
Świetlice funkcjonować będą w odrębnych
przystosowanych salach. Dodatkowo w ramach
Centrum stworzona zostanie sala komputerowa na
20 stanowisk do rotacyjnego korzystania przez
poszczególne świetlice oraz wspólny plac zabaw na
terenie istniejącego obiektu przy ul. Braterstwa
Narodów 59. Założenia przedsięwzięcia opartego na
utworzeniu Centrum Świetlic Socjoterapeutycznych
w Kwidzynie spełnione zostaną dzięki:
objęciu opieką szerszej niż dotychczas grupy
dzieci,
zapewnieniu właściwych warunków
funkcjonowania świetlic, pomocy w odrabianiu
lekcji, zajęciom aktywizacyjnym, rozwijaniu
relacjom świetlic z placówkami oświatowymi
podopiecznych i poprawie relacji z rodzicami
oraz opiekunami dzieci.

Przedsięwzięcie
zorientowane jest na pomoc
wychowawczą dzieci szkół
stopnia podstawowego z
obszaru rewitalizacji.
Realizacja przedsięwzięcia
przyczyni się do:
wyrównania dysproporcji
w wykształceniu dzieci,
ograniczenia i eliminacji
przypadków przestępstw
przeciwko rodzinie,
spadku przestępczości,
przeciwdziałania
zagrożeniu najmłodszych
narkomanią i innymi
patologiami społecznymi,
pobudzenia aspiracji
społecznych u
najmłodszych,

Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich
Diecezji Elbląskiej p.w.
św. Józefa w
Kwidzynie
Potencjalne źródła
finansowania: środki
RPO WP, środki
własne NGO

Cele i kierunki działań,
w które wpisuje się
przedsięwzięcie
CEL SZCZEGÓŁOWY 2:
Wspieranie osób
potrzebujących,
wykluczonych oraz
zagrożonych
wykluczeniem
KIERUNEK DZIAŁAŃ:
wspieranie dzieci i
młodzieży w procesie
wychowawczym,

Wskaźniki produktu:
- liczba miejsc/ centrów wsparcia środowiskowego,
terapeutycznego i aktywizacji dla dzieci i młodzieży,
- liczba nowych ofert spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży,
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Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Planowane efekty realizacji
przedsięwzięcia

Podmiot realizujący

Cele i kierunki działań,
w które wpisuje się
przedsięwzięcie

stworzenie Centrum
spowoduje wzrost
odwiedzin miasta Kwidzyna
przez turystów krajowych
i zagranicznych,
budowanie turystycznej
marki Kwidzyna,
pozytywny wpływ na
integrację społeczną
mieszkańców Kwidzyna
z uwzględnieniem różnych
grup społecznych,
wzmocnienie tożsamości
lokalnej.

Sektor pozarządowy
(NGO) we współpracy
z samorządem miasta

CEL SZCZEGÓŁOWY 1:
Budowa trwałego
kapitału społecznego
poprzez działania
edukacyjne i kulturalne

Wskaźniki rezultatu:
- liczba dzieci i młodzieży korzystających z oferty
pozalekcyjnej spędzania czasu wolnego,
- liczba dzieci i młodzieży korzystającej z oferty
wsparcia terapeutycznego
Sposoby pomiaru wskaźników: protokoły odbioru,
dokumentacja centrum, listy obecności, lista
działających placówek wsparcia dziennego dla dzieci i
młodzieży na stronie internetowej JST

4. „Centrum OKaP” –
Ośrodek Kultury
Powiśla

W ramach Centrum powstanie duża wystawa
multimedialna oraz interaktywna, poświęcona
historii miasta Kwidzyna i Powiśla, której centralną
atrakcją stanie się makieta przedwojennego rynku
miasta, w obrębie przebiegu dawnych murów
miejskich. Makieta zostanie wyposażona
w multimedia oraz stanowiska interaktywne.
Konstrukcja poszczególnych stanowisk będzie
przewidywała uczenie się poprzez doświadczenie,
obserwację, żywy obraz.
W skład Centrum wchodzić będzie sala
multimedialno - konferencyjno - warsztatowa, w
której będą odbywały się różnego rodzaju spotkania
aktywizujące i edukacyjne. Poprzez projekt
zainicjowany zostanie również cykl zajęć dla osób
starszych z terenu miasta, które pozwoliłyby
odnaleźć się tym osobom w obecnej rzeczywistości
rozwoju społeczeństwa informatycznego. Stąd też
głównym celem jest wprowadzenie innowacyjnych
form spędzania wolnego czasu, oraz zakłada
zwiększenie zaangażowania w życiu społecznym,

Potencjalne źródła
finansowania: środki
własne NGO oraz JST

KIERUNEK DZIAŁAŃ:
Tworzenie i rozwój
instytucji kultury
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Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Planowane efekty realizacji
przedsięwzięcia

Podmiot realizujący

Cele i kierunki działań,
w które wpisuje się
przedsięwzięcie

publicznym, gospodarczym, kulturalnym.
Każdy tydzień działalności Centrum zostanie
podzielony na panele tematyczne np.:
poniedziałek – „budujemy własną tożsamość –
mieszkamy na Powiślu”,
wtorek – „Starsi kontra młodsi” – cykl spotkań
międzypokoleniowych,
środa – „Eurosenior” – panel poświęcony nauce
obsługi nowoczesnych urządzeń elektronicznych,
czwartek – „Obiady czwartkowe” – jak zdrowo
się odżywiać, jak szybko i tanio gotować, smaki
Powiśla, tradycje kulinarne,
piątek – „Zaczynamy weekend”. Spotkania z serii
podróże po Europie; „Cudze chwalicie, swego
nie znacie” – organizacja małych wyjazdów po
okolicach czyli po Powiślu, Żuławach i Kociewiu;
soboty i niedziele – dzień dla turystów.
Interaktywna, multimedialna sala historii
Kwidzyna – zwiedzanie z przewodnikiem
Wskaźniki produktu:
- liczba utworzonych miejsc oferty kulturalnej i
edukacyjnej
- liczba wydarzeń kulturalnych skierowanych do
mieszkańców
- liczba miejsc integrujących społeczność lokalną
Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób korzystających z oferty kulturalno –
edukacyjnej,
- liczba osób starszych biorących udział w zajęciach
oferowanych przez centrum
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Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Planowane efekty realizacji
przedsięwzięcia

Podmiot realizujący

Cele i kierunki działań,
w które wpisuje się
przedsięwzięcie

Konsorcjum
kwidzyńskich
organizacji
pozarządowych:
Stowarzyszenie
Akwedukt,
Stowarzyszenie
Scena Lalkowa im.
Jana
Wilkowskiego,
Kwidzyńskie
Towarzystwo
Kulturalne,
Fundacja FLOW,
Fundacja M.A.P.A.
Obywatelska.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1:
Budowa trwałego
kapitału społecznego
poprzez działania
edukacyjne i kulturalne

Sposoby pomiaru wskaźników: protokoły odbioru,
dokumentacja centrum, listy obecności

5. „CENTRUM
OTWARTE” Kompleksowe
wsparcie
mieszkańców
obszarów
zdegradowanych na
terenie Miasta
Kwidzyna

Przedsięwzięcie będzie polegać na skumulowaniu
działań i wsparcia w różnych obszarach aktywizacji
społeczno-zawodowej i skierowaniu ich do
mieszkańców Starego Miasta, w tym do:
dzieci i młodzieży, w tym wymagających
wsparcia psychospołecznego i edukacyjnego,
osób bezrobotnych/ nieaktywnych zawodowo,
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
seniorów i osób starszych,
lokalnej społeczności,
turystów (pobudzając gospodarczo-społecznie
obszar rewitalizowany).
Zadanie polegać będzie na połączeniu w jednym
miejscu wielu różnych usług społecznych (efekt
synergii). Pozwoli to na efektywne wykorzystanie
przestrzeni oraz realizację wielu projektów/działań
o charakterze interdyscyplinarnym oraz łączące
potencjały różnych grup społecznych na rzecz
rewitalizacji społeczno- przestrzennej obszaru
Starego Miasta.
Wskaźniki produktu:
- liczba utworzonych interdyscyplinarnych miejsc
wsparcia dla mieszkańców obszaru rewitalizacji
- liczba miejsc integrujących społeczność lokalną,
- liczba zajęć integrujących, terapeutycznych i
wspierających skierowanych do mieszkańców
obszarów zdegradowanych
Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób korzystających z oferty wsparcia centrum
Sposoby pomiaru wskaźników: protokół odbioru,

zminimalizowanie skali
problemów społecznych na
terenie śródmieścia,
aktywizacja społeczno –
zawodowo mieszkańców
miasta,
aktywizacja (w tym poprzez
wolontariat) środowisk
seniorskich,
ograniczenie występujących
problemów
psychospołecznych dzieci i
młodzieży z terenu
śródmieścia, poprzez
działania profilaktycznoterapeutyczne, aktywizację
poprzez wolontariat oraz
warsztaty kreatywne
i międzypokoleniowe,
poprawa atrakcyjności
turystycznej centrum
Kwidzyna, poprzez aktywne
włączenia się w działania
środowisk pozarządowych,
powstanie miejsca, gdzie
mogłyby się łączyć
potencjały różnych
instytucji, organizacji
pozarządowych, inicjatyw
nieformalnych oraz
poszczególnych
mieszkańców. Centrum
Otwarte stałoby się

KIERUNEK DZIAŁAŃ:
Organizacja działań
edukacyjnych i
integrujących
społeczność lokalną

Potencjalne źródła
finansowania: środki
własne NGO
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Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

dokumentacja centrum, listy obecności

6. Środowiskowy Klub
Samopomocy
z zaburzeniami
psychicznymi

Klub (grupa wsparcia) stanowić będzie
zdeinstytucjolanalizowaną formę działalności na
rzecz osób dorosłych w zakresie
szerokorozumianego wsparcia społeczno –
zawodowego.
Wskaźniki produktu:
- liczba utworzonych miejsc wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
- liczba zajęć terapeutycznych skierowanych do osób z
zaburzeniami psychicznymi
Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób z zaburzeniami psychicznymi
korzystających z oferty placówki

Planowane efekty realizacji
przedsięwzięcia
miejscem wzajemnego
łączenia potencjałów
i rozwiązywania problemów
społeczno- zawodowych.
Poprawa dostępności osób z
problemami psychicznymi do
specjalistycznej
i kompleksowej pomocy
i wsparcia w trudnych
sytuacjach życiowych.

Podmiot realizujący

Sektor pozarządowy
(NGO) we współpracy
z samorządem miasta
Potencjalne źródła
finansowania: środki
własne NGO oraz JST

Cele i kierunki działań,
w które wpisuje się
przedsięwzięcie

CEL SZCZEGÓŁOWY 2:
Wspieranie osób
potrzebujących,
wykluczonych oraz
zagrożonych
wykluczeniem
KIERUNEK DZIAŁAŃ:
Specjalistyczne
poradnictwo dla rodzin
z problemami
wychowawczymi
i niepełnosprawnością

Sposoby pomiaru wskaźników: dokumentacja
placówki, lista miejsc wsparcia dziennego publikowana
na stronie JST

7. Centrum
Obywatelskie

Centrum obywatelskie stanowić będzie połączenie
trzech narzędzi:
1. Centrum wpierania dla sektora obywatelskiego
i wolontariatu (kompleksowe wsparcie sektora
obywatelskiego).
2. Centrum Ekonomii Społecznej (budowania
systemu ekonomii społecznej).
3. Dom Sąsiedzki połączony z innowacjami
społecznymi.
Wskaźniki produktu:
- liczba utworzonych miejsc aktywizacji obywatelskiej
- liczba wydarzeń i inicjatyw społeczno - obywatelskich

Poprawa jakości współpracy
parterów społecznych w
zakresie rozwoju sektora
obywatelskiego w mieście
Kwidzynie.

Sektor pozarządowy
(NGO) we współpracy
z samorządem miasta
i biznesem
Potencjalne źródła
finansowania: środki
RPO WP, środki
własne NGO

CEL SZCZEGÓŁOWY 1:
Budowa trwałego
kapitału społecznego
poprzez działania
edukacyjne i kulturalne
KIERUNEK DZIAŁAŃ:
Organizacja działań
edukacyjnych i
integrujących
społeczność lokalną
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Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Planowane efekty realizacji
przedsięwzięcia

Podmiot realizujący

Cele i kierunki działań,
w które wpisuje się
przedsięwzięcie

Aktywizacja kulturalna
lokalnego środowiska
artystycznego oraz tworzenie
warunków.

Sektor pozarządowy
(NGO) we współpracy
z samorządem miasta
i biznesem

CEL SZCZEGÓŁOWY 1:
Budowa trwałego
kapitału społecznego
poprzez działania
edukacyjne i kulturalne

skierowanych do mieszkańców i sektora
pozarządowego
Wskaźniki rezultatu:
- liczba organizacji pozarządowych korzystających z
oferty wsparcia centrum,
- liczba mieszkańców biorących udział w inicjatywach
obywatelskich
Sposoby pomiaru wskaźników: dokumentacja
centrum, listy obecności

8. Offowe Centrum
Kultury

skupienie niezależnych twórców i podmiotów
kultury z terenu Kwidzyna,
działania artystyczne i aktywizacyjne.
Wskaźniki produktu:
- liczba utworzonych centrów kulturalnych
- liczba wydarzeń i inicjatyw kulturalnych skierowanych
do mieszkańców
Wskaźniki rezultatu:
- liczba mieszkańców biorących udział w wydarzeniach
kulturalnych
Sposoby pomiaru wskaźników: dokumentacja
centrum, liczba sprzedanych biletów

Potencjalne źródła
finansowania: środki
własne NGO, JST,
lokalny biznes

KIERUNEK DZIAŁAŃ:
Tworzenie i rozwój
instytucji kultury
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Nazwa
przedsięwzięcia
9.Przestrzenie
publiczne na cele
społeczne

Opis przedsięwzięcia

Planowane efekty realizacji
przedsięwzięcia

Podmiot realizujący

W ramach przedsięwzięcia zakłada się utworzenie w
istniejących lub projektowych budynkach lub
przestrzeniach publicznych miejsc na cele związane
z działalnością obywatelską i społeczną a także
rekreacyjno – sportową. Przedsięwzięcie możliwe
będzie to realizacji w ramach planowanego, nowego
kwartału zabudowy mieszkalno – usługowej w
sąsiedztwie Katedry.

Wzrost aktywności społecznej
mieszkańców obszaru
rewitalizacji, tworzenie
nowych przestrzeni dla
nowych inicjatyw społecznych

Sektor pozarządowy
(NGO) we współpracy
z samorządem miasta
i biznesem

Wskaźniki produktu:
- liczba nowych przestrzeni publicznych na cele
społeczne na obszarze rewitalizacji
- liczba nowych przestrzeni na cele rekreacyjno –
sportowe na obszarze rewitalizacji
- liczba inicjatyw społecznych i rekreacyjno –
sportowych zorganizowanych na bazie nowych
przestrzeni publicznych

Potencjalne źródła
finansowania: środki
własne NGO, lokalny
biznes, środki własne
NGO

Cele i kierunki działań,
w które wpisuje się
przedsięwzięcie
CEL SZCZEGÓŁOWY 1:
Budowa trwałego
kapitału społecznego
poprzez działania
edukacyjne i kulturalne
KIERUNEK DZIAŁAŃ:
Organizacja działań
edukacyjnych i
integrujących
społeczność lokalną

Wskaźniki rezultatu:
- powierzchnia nowych przestrzeni publicznych na cele
społeczne na obszarze rewitalizacji
- powierzchnia nowych przestrzeni publicznych na cele
rekreacyjno – sportowe na obszarze rewitalizacji
- liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji korzystająca
z nowych przestrzeni publicznych,
- liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji biorąca
udział w inicjatywach społecznych i rekreacyjno –
sportowych zorganizowanych na bazie nowych
przestrzeni publicznych
Sposoby pomiaru wskaźników: protokoły odbioru,
dokumentacja techniczna, listy obecności
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Nazwa
przedsięwzięcia
10. Elewacje
budynków

Opis przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe
wspólnot mieszkaniowych w zakresie remontów
elewacji budynków mieszkalnych. Finansowa
partycypacja miasta Kwidzyna w kosztach remontów
realizowane będzie na rzecz wspólnot w których
Miasta posiada swoje udziały własnościowe.
Dbałość o estetykę centrum miasta, m.in. poprzez
stale realizowane prace modernizacyjne stanowi
jedno założeń Miasta w zakresie jego estetyzacji.
Wskaźniki produktu:
liczba wyremontowanych części wspólnych
obiektów mieszkaniowych
powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Wskaźniki rezultatu:
liczba mieszkańców na obszarach objętych
wsparciem
liczba mieszkańców budynków z
wyremontowanymi częściami wspólnymi
powierzchnia budynków mieszkalnych
poddanych renowacji
Sposób pomiaru wskaźników: protokoły
odbioru, ewidencja ludności

Planowane efekty realizacji
przedsięwzięcia
Poprawa estetyki
przestrzeni miejskiej,
Zwiększenie atrakcyjności
śródmieścia, jako miejsca
zamieszkania i rozwoju
usług centrotwórczych,
Poprawa
energooszczędności
budynków,

Podmiot realizujący

Wspólnoty
mieszkaniowe, Miasto
Kwidzyn
Potencjalne źródła
finansowania: środki
własne wspólnot,
środki własne JST,

Cele i kierunki działań,
w które wpisuje się
przedsięwzięcie
CEL SZCZEGÓŁOWY 3:
Tworzenie
atrakcyjnego,
funkcjonalnego i
tętniącego życiem
centrum miasta,
stwarzającego warunki
dla szerokiej
aktywności
mieszkańców
KIERUNEK DZIAŁAŃ:

kompleksowe
remonty budynków
mieszkalnych i
użyteczności
publicznej.

Źródło: Opracowanie własne
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W katalogu przedsięwzięć wskazano 10 podstawowych oraz 10 uzupełniających. Wybrano te
przedsięwzięcia, które na okres obowiązywania GPR są najbardziej potrzebne i które staną
się motorem do kolejnych zmian/przedsięwzięć. Warto zaznaczyć iż okres realizacji
kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych w ramach działania 6.2.2
to 4 lata, kolejne 4 lata jako okres trwałości projektu. Jest to czas, w którym działała będzie
zdeinstytucjonalizowana placówka wsparcia dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, zajdą
także zmiany przestrzenne w postaci zadań inwestycyjnych. Będzie to czas wystarczający, by
zaistniały również przedsięwzięcia uzupełniające, których realizatorami w większości są
organizacje pozarządowe. Spowoduje to iż oba rodzaje przedsięwzięć będą się czasowo i
sektorowo przenikać, zapewniając jednocześnie kompleksowość całego procesu zmian
społecznych i infrastrukturalnych na obszarze rewitalizacji miasta Kwidzyna. Reasumując
warto ponadto dodać, ze rewitalizacja jest procesem ciągłym, zatem mimo ram czasowych
obowiązywania Programu, proces zmian społecznych i infrastrukturalnych nie będzie w
żaden sposób ograniczony. Odpowiedzialnymi za jego ciągłość będą wszyscy zaangażowani w
jego realizację – Miasto Kwidzyn, partnerzy społeczni i gospodarczy a także interesariusze.

8. Komplementarność Programu
Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów
rewitalizacyjnych, które mogą być współfinansowane ze środków EFRR, EFS oraz innych
publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego
lub przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego, środowiskowego związanego zarówno
z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna złożony jest różnorodnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, wykazujących wzajemne powiązania oraz synergię. Komplementarność nie
oznacza w każdym przypadku obowiązku jednoczesnej realizacji projektów, lecz
synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. Wytyczne w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wskazują na następujące rodzaje
komplementarności

pomiędzy

poszczególnymi

projektami/

przedsięwzięciami

rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze
objętym programem rewitalizacji:
komplementarność przestrzenna,
komplementarność problemowa,
komplementarność proceduralno-instytucjonalna,
komplementarność międzyokresowa,
komplementarność źródeł finansowania.
W tabeli 10. zestawione zostały najważniejsze cechy komplementarności Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023.

89

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023

Tabela 17. Najważniejsze cechy komplementarności Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Kwidzyna na lata 2017-2023
Rodzaj
komplementarności

Uzasadnienie

Komplementarność Komplementarność
przestrzenna
planowanych
przedsięwzięć
przestrzenna
rewitalizacyjnych zapewniona jest poprzez ich przestrzenną koncentrację na
obszarze rewitalizacji oraz w jego najbliższym otoczeniu. Trafność ich
umiejscowienia w przestrzeni miasta to wynik wieloaspektowej diagnozy
funkcjonowania miasta oraz konsultacji z jednostkami planującymi działania
rewitalizacyjne. Najważniejszą kwestią jest zapewnienie w toku realizacji
przedsięwzięć ich efektywnego oddziaływania przestrzennego bezpośrednio
na obszar rewitalizacji jak również w sposób pośredni na pozostałe obszary
miasta.
Z uwagi na dominujący społeczny charakter planowanych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych na obszarze Starego Miasta w Kwidzynie nie przewiduje
się zagrożenia segregacji społecznej lub przenoszenia problemów
społecznych w inną część miasta. Komplementarność przestrzenna przejawi
się zatem w przeciwdziałaniu genetryfikacji społecznej poprzez przestrzenne
dopełnianie się przedsięwzięć, głównie ukierunkowane na aktywizację
i integrację społeczną mieszkańców obszaru rewitalizacji. Planowane
przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie wpływają na ogólną strukturę
przestrzenno – funkcjonalną miasta. Nie zmieniają struktury przestrzennej,
jedynie poprawiają aspekty funkcjonalne.
Podejmowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały tak zaprojektowane
aby łącznie oddziaływały na cały obszar rewitalizacji i wszystkich jego
mieszkańców. Przykładem takich projektów jest powołanie placówki
wsparcia Centrum RAZEM, która będzie prowadziła działania dla wszystkich
potrzebujących mieszkańców tego obszaru. Działania „miękkie” a także
infrastrukturalne wspierane będą również działaniami edukacyjno –
informacyjnymi dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ich celem jest
bowiem zwiększenie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne czyli
przestrzenie publiczne i prywatne a także zwiększających więzi między
sąsiadami. Bez zmian mentalnych i świadomościowych w mieszkańcach
obszaru rewitalizacji, zadania inwestycyjne nie przyniosą spodziewanego
efektu. Dlatego też oba rodzaje zadań będą się przenikać powodując efekt
synergii.
Działania infrastrukturalne związane z poprawą warunków życia
mieszkańców m.in. związane z remontami części wspólnych budynków
mieszkalnych, rewaloryzacją dwóch parków czy zakupem wyposażenia do
Multicentrum - będą równomiernie rozłożone na terenie obszaru co
przyczyni się do ich przestrzennego dopełnienia i zwiększenia spójności.
Spójność społeczna obszaru w połączeniu ze spójnością przestrzenną
spowoduje efekt synergii obu działań. Dodatkowo działania inwestycyjne i
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Rodzaj
komplementarności

Uzasadnienie
społeczne
realizowane w obszarze rewitalizacji wspierane będą i
uzupełniane przez projekty realizowane poza nim. Wspomnieć tu należy
m.in. o budowie węzła integracyjnego oraz rewitalizacji zabytkowego
budynku dworca PKP w Kwidzynie (okres realizacji 2017 – 2018) czy
adaptacji budynku należącego do miasta na cele utworzenia dziennego
domu seniora (realizacja 2017).
Wszystkie zaplanowane działania wspierają się zatem sektorowo i
tematycznie ponieważ są niezbędne aby w perspektywie czasu mogły być
realizowane zarówno jedne, jak i drugie. Oba rodzaje zadań warunkują się
wzajemnie i przenikają.

Komplementarność Przedsięwzięcia ujęte w Programie Rewitalizacji wzajemnie dopełniają
problemowa
się tematycznie. Odpowiadają one głównie na zidentyfikowane problemy
społeczne obszaru rewitalizacji ale także techniczne i funkcjonalno –
przestrzenne. Dzięki temu możliwe jest skuteczne i kompleksowe
przeciwdziałanie zaistniałym problemom we wszystkich niezbędnych
wymiarach, w tym przede wszystkim zdiagnozowanym problemom
społecznym.
W wymiarze społecznym – planowane przedsięwzięcia nakierowane są na
wzmacnianie integracji mieszkańców oraz rozwiązanie zdiagnozowanych
problemów społecznych poprzez wsparcie osób znajdujących się w trudnych
sytuacjach życiowych i wykluczonych społecznie. W szczególności
zaplanowane są przedsięwzięcia wspierające dzieci, młodzież oraz ich
rodziny w realizowaniu funkcji wychowawczej – utworzenie placówki
Centrum RAZEM. Wymiar społeczny programu rewitalizacji dotyczy również
realizacji działań w obszarze kultury i edukacji.
W wymiarze technicznym – przedsięwzięcia dotyczą modernizacji
zdegradowanych technicznie obiektów i przestrzeni publicznych, poprzez
m.in. wzmocnienie ich funkcji społecznej i kulturalnej Dotyczy to takich
przedsięwzięć jak: adaptacja lokalu na potrzeby placówki wsparcia Centrum
RAZEM, rewaloryzacji parków a także remontów części wspólnych
budynków mieszkalnych. Prace techniczne dotyczą zarówno obiektów
mieszkalnych jak również użyteczności publicznej – budynek po byłym kinie
„tęcza”, przebudowa ulicy. Najważniejszą kwestią jest łączenie
przedsięwzięć infrastrukturalnych z działaniami społecznymi.
W wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym – Program rewitalizacji kładzie
silny nacisk na poprawę funkcjonalno – przestrzennych aspektów działania
obszaru rewitalizacji. Mowa tu o poprawie wizerunku i estetyki przestrzeni
publicznych poprzez utworzenie i rewaloryzację (modernizacje) parków
i skwerów na obszarze rewitalizacji. Komplementarność w tym aspekcie
wypełnia również zadanie związanie z remontem części wspólnych
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komplementarności

Uzasadnienie
budynków mieszkalnych.
W wymiarze gospodarczym program kładzie nacisk na podniesienie
atrakcyjności centrum miasta poprzez poprawę estetyki budynków
wspólnotowych a także rewaloryzację i tworzenie miejsc zielonych. W
założeniu poprawa atrakcyjności i estetyki centrum miasta przyczyni się do
ożywienia turystycznego i stworzenia nowej oferty turystycznej, a w
dłuższym efekcie ma zachęcić mieszkańców do podejmowania tu
działalności gospodarczej, w tym ukierunkowanej pod turystę, np. małe
kawiarnie. Komplementarność gospodarczą wypełniają zarówno wskazane
przedsięwzięcia podstawowe, ale także przedsięwzięcia uzupełniające –
m.in. budowa nowego kwartału kamienic w sąsiedztwie katedry, który
będzie pełnił funkcje mieszkalne, ale powstaną tam również lokale usługowe
przeznaczone na działalność gospodarczą. GPR proponuje zatem
mieszkańcom obszaru rewitalizacji potencjał gospodarczy, z którego mogą
korzystać.
W aspekcie środowiskowym – program przewiduje poprawę estetyki
przestrzeni publicznej poprzez remonty budynków wspólnotowych a także
działania związane z rewaloryzacją parków na obszarze rewitalizacji.
Powstaną nowe, urządzone miejsca zielone do odpoczynku dla całych
rodzin. Zadania te wspierane będą również działaniami informacyjno –
edukacyjnymi, które mają spowodować zmiany mentalne powodujące
zwiększenie odpowiedzialności za wygląd i stan środowiska, zarówno w
obszarze
przestrzeni
publicznych,
ale
również
prywatnych.
Komplementarność środowiskowa wypełniona zostanie również poprzez
modernizację parku między ulicami Słowiańską – Targową – Braterstwa
Narodów a także kolejne inwestycje związane z remontami elewacji
budynków wspólnotowych.

Komplementarność Komplementarność w wymiarze proceduralno-instytucjonalnym oznacza
proceduralnozapewnienie współpracy różnych podmiotów działających na rzecz realizacji
instytucjonalna
Programu. W realizację Programu rewitalizacji zaangażowana będzie przede
wszystkim Miasto Kwidzyn, ale także partnerzy wskazami w szczegółowym
opisie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proces rewitalizacji ma charakter
uspołeczniony, z jednej z strony z uwagi na włączenie partnerów
zewnętrznych w proces jego realizacji, a z drugiej strony poprzez
angażowanie mieszkańców w działania rewitalizacyjne.
Zarządzanie Programem określone zostało w rozdziale nr 10. „System
zarządzania realizacją Programu oraz system budowania i wspierania
partnerstwa”. Podział obowiązków w realizacji Programu podzielony został
pomiędzy Burmistrza Miasta Kwidzyn, Komitet ds. Rewitalizacji, Zespół ds.
Rewitalizacji oraz interesariuszy.
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Komplementarność Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna cechuje silna
międzyokresowa
komplementarność międzyokresowa. Działania z zakresu odnowy miasta
realizowane były w Kwidzynie już poprzednich latach i dotyczyły one
zasadniczo inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Aktualnie
zaplanowane przedsięwzięcia stanowią dopełnienie rozwoju miasta w
aspekcie społecznym.
Komplementarność międzyokresową wypełniają zarówno projekty
realizowane przez samo miasto, ale także organizacje pozarządowe
działające na obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcia te ze względu na swój
charakter mogą stanowić podstawę do czerpania doświadczeń z realizacji
bądź być uzupełnieniem i kontynuacją wcześniej wdrażanych projektów.
Zaznaczyć należy jednak, iż projekty realizowane w poprzedniej
perspektywie finansowej, jak również obecnie, dotyczyły nie tylko obszaru
rewitalizacji, także całego miasta. Wskazać tu należy projekt pn. „Cyfrowy
Kwidzyn – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Jego celem
było zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród
mieszkańców Kwidzyna. Zasięgiem realizacji projektu był również obszar
rewitalizacji.
W latach 2017 – 2018 Miasto Kwidzyn realizuje projekt związany z budową
węzła integracyjnego oraz rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP
w Kwidzynie współfinansowany z RPO WP na lata 20014 – 2020. Inwestycja
realizowana jest na obszarze rewitalizacji i zapewni miastu spójność
komunikacyjną.
W okresie 2016 – 2017 Miasto zakończyło realizację inwestycji związanej
remontem budynku na potrzeby utworzenia dziennego domu pobytu dla
seniorów. Celem tego zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu wśród osób starszych a także odpowiedź na zjawisko starzenia
się społeczeństwa i pojawienia się nowych potrzeb tej części społeczeństwa.
Dom seniora funkcjonuje poza obszarem rewitalizacji jednak jego
pensjonariuszami są przede wszystkim osoby z obszaru rewitalizacji.
Rok 2011, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt
pn. Realizacja zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych w
ramach projektu systemowego indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania dzieci w klasach I-III w kwidzyńskich szkołach podstawowych.
Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, zadanie
skierowane do wszystkich kwidzyńskich szkół, w tym również tych
znajdujących się na obszarze rewitalizacji.
Rok 2006 – 2007 – remont dachu katedry, dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – realizacja obszar rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna zachowuje zatem
ciągłość programową w kontekście obowiązującej strategii rozwoju miasta
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Uzasadnienie
„Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do
2020 roku”. Natomiast działania infrastrukturalne i społeczne z poprzedniej
perspektywy finansowej uzupełniają i wspierają tematycznie przedsięwzięcia
zaplanowane w GPR.

Komplementarność Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna wykazuje
źródeł
komplementarność w zakresie źródeł finansowania. W ramach
poszczególnych przedsięwzięć wpisanych do Programu wykazano możliwe
finansowania
źródła ich finansowania, zgodnie z założeniami Narodowego Planu
Rewitalizacji. Przewidziano możliwość wykorzystania następujących
funduszy:
Publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych
i Inwestycyjnych: EFRR, EFS i Funduszu Spójności, w ramach RPO
WP): Utworzenie placówki Centrum Razem – RPO WP 2014 – 2020,
poddziałanie 6.2.2 i środki własne; „Moje miejsce –
międzypokoleniowa rewaloryzacja parków na obszarze rewitalizacji”
– RPO WP 2014 – 2020, poddziałanie 8.1.2 i środki własne;
Adaptacja lokalu przy Placu Plebiscytowym na działalność Centrum
RAZEM z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - RPO WP
2014 – 2020, poddziałanie 8.1.2 i środki własne; Zakup wyposażenia
dla potrzeb utworzenia Multicentrum - RPO WP 2014 – 2020,
poddziałanie 8.1.2 i środki własne, Modernizacja wybranych
elementów części wspólnych budynków mieszkalnych - RPO WP
2014 – 2020, poddziałanie 8.1.2 i środki własne; Centrum Świetlic
Socjoterapeutycznych – RPO WP 2014 - 2020, środki własne NGO;
Ośrodek aktywizacji osób w podeszłym wieku – środki RPO WP 2014
– 2020, poddziałanie 6.1.2, środki własne NGO.
Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł
(poprzez- terytorialne profilowanie - ukierunkowywanie na obszary
zdegradowane istniejących instrumentów różnych polityk
dotyczących
m.in.:
wykluczenia
społecznego,
edukacji,
infrastruktury, środowiska, kultury, zabytków, mieszkalnictwa itd.)
oraz sukcesywnie tworzonych nowych (w tym obejmujących
instrumenty inżynierii finansowej): Budowa nowego kwartału
kamienic na obszarze rewitalizacji – środki JST i Towarzystwa
Budownictwa Społecznego; Przebudowa wieży katedralnej oraz
udostępnienie jej do zwiedzania – środki własne JST; Modernizacja
parku między ulicami Słowiańską – Targową i Braterstwa Narodów –
środki własne JST, Remont elewacji budynków wspólnotowych –
środki własne wspólnot, środki własne JST; OFFowe Centrum Kultury
– środki własne NGO oraz JST; Środowiskowy Klub Samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi – środki własne NGO oraz JST;
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Centrum Otwarte – środki własne NGO, Centrum OKaP Ośrodek
Kultury Powiśla – środki własne NGO oraz JST; Ośrodek wsparcia dla
ubogich – środki własne NGO
Prywatnych, m.in. poprzez tworzenie zachęt do inwestowania na
obszarach zdegradowanych oraz poprzez upowszechnianie formuły
PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne): Przestrzenie publiczne na
cele społeczne – lokalny biznes, środki NGO oraz środki JST; Centrum
Obywatelskie – lokalny biznes, środki własne JST oraz NGO,
Miasto zakłada wykorzystanie w pierwszej kolejności zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym funduszy europejskich dedykowanych rewitalizacji.
Ponadto, w trakcie trwania Programu, zakłada się prowadzenie działań
edukacyjno - informacyjnych dla różnych podmiotów z zakresu możliwości
włączenia się w proces rewitalizacji. W ramach dbałości o zróżnicowanie
źródeł finansowania dla poszczególnych zadań, samorząd lokalny realizując
Program, będzie starał się pozyskać Partnerów partycypujących w kosztach
realizacji działań i projektów służących wyprowadzaniu obszaru ze stanu
kryzysowego poprzez współpracę z tymi partnerami.
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9. Indykatywne ramy finansowe
W celu zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych konieczne jest znalezienie odpowiednich źródeł ich
finansowania. Wytyczne Ministerialne w zakresie rewitalizacji, a także
Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, wskazują na
konieczność zapewnienia komplementarności źródeł finansowania. Oznacza
to, że w celu uzyskania jak najlepszych efektów programu rewitalizacji należy
zdywersyfikować finansowanie programu, w tym m.in. łączyć publiczne środki
z prywatnymi.
Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją niniejszego Programu stanowią
przede wszystkim środki budżetowe miasta Kwidzyn. Jednakże środki własne miasta
wspomagane będą środkami zewnętrznymi pochodzącymi m.in. ze środków Unii
Europejskiej. Do najważniejszych potencjalnych pozabudżetowych źródeł finansowania
programów rewitalizacji zaliczyć należy:
środki Unii Europejskiej – m.in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności,
Instrument Łącząc Europę,
środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów, jak i jako
niezależne źródło finansowania,
środki budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych
współfinansowanie projektów lub jako niezależne źródło finansowania,

–

na

inne środki publiczne – np. fundusze celowe,
środki prywatne – np. środki organizacji pozarządowych,
kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe
kierowane do JST.
W tabeli 11 określone zostały szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji
w odniesieniu do przedsięwzięć ujętych na liście podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł ich finansowania.
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Tabela 18. Plan finansowy przedsięwzięć podstawowych planowanych do realizacji w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023
Nr

Nazwa przedsięwzięcia

Szacunkowa wartość

Potencjale źródła finasowania

1

Utworzenie placówki „Centrum
RAZEM”

120 osób x 20 000 =
2 400 000 zł

Środki własne, środki w ramach
RPO WP

2

„Moje Miejsce” –
międzypokoleniowa
rewaloryzacja parków
na obszarze rewitalizacji

300 000 zł

Środki własne, środki w ramach
RPO WP

3

Adaptacja lokalu przy Placu
Plebiscytowym na działalność
„Centrum RAZEM”,
z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych

400 000 zł

Środki własne, środki w ramach
RPO WP

4

Zakup wyposażenia dla potrzeb
utworzenia „Multicentrum”

1 000 000 zł

Środki własne, środki w ramach
RPO WP

5

Modernizacja wybranych
elementów części wspólnych
budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w obszarze
rewitalizacji

800 000 zł

Środki własne, środki w ramach
RPO WP

6

Działania edukacyjno –
informacyjne dla mieszkańców
obszaru rewitalizacji

31 000 zł – dotyczy działań
w ramach przedsięwzięcia
nr 2

Środki własne, środki w ramach
RPO WP

69 000 zł – dotyczy
działań w ramach
przedsięwzięcia nr 5
= 100 000 zł
7.

Rewitalizacja budynku po byłym
kinie „Tęcza”

7 000 000

Środki własne, środki w ramach
RPO WP

8.

Budowa nowego kwartału
kamienic w obszarze
rewitalizacji

16 500 000

Środki własne

9.

Modernizacja parku między
ulicami Słowiańską, Targową i
Braterstwa Narodów

700 000,00

Środki własne

10.

Przebudowa ulicy Braterstwa
Narodów

2 500 000

Środki własne

ŁĄCZNIE

31 700 000 zł

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 19. Plan finansowy przedsięwzięć uzupełniających
Nr

Nazwa przedsięwzięcia

Szacunkowa wartość

Potencjale źródła
finansowania

1

Ośrodek aktywizacji osób w
podeszłym wieku

400 000 zł

Środki własne NGO, środki
w ramach RPO WP

2

Ośrodek wsparcia dla
ubogich

400 000 zł

Środki własne NGO

3

Centrum Świetlic
Socjoterapeutycznych

280 000 zł

Środki własne NGO, środki
w ramach RPO WP

4

Centrum Okap – Ośrodek
Kultury Powiśla

300 000 zł

Środki własne NGO oraz JST

5

Centrum Otwarte
Kompleksowe wsparcie
obszarów zdegradowanych
na terenie Miasta Kwidzyna

200 000 zł

Środki własne NGO

6

Środowiskowy Klub
Samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

200 000 zł

Środki własne NGO oraz JST

7

Centrum Obywatelskie

300 000 zł

8

Offowe Centrum Kultury

300 000 zł

Środki własne NGO i JST,
lokalny biznes

9

Przestrzenie publiczne na
cele społeczne

300 000 zł

Środki własne NGO, lokalny
biznes

10

Elewacje budynków

620 000 zł

Środki własne JST, środki
własne wspólnot

ŁĄCZNIE

Środki własne NGO i JST,
środki RPO WP

3 300 000 zł

Tabela 20. Szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania
(w zł)
Środki finansowe:
Pochodzące ze
Pochodzące ze
Pochodzące z
Pochodzące z
Suma
źródeł
źródeł własnych,
funduszy UE, EFRR
innych źródeł
krajowych
publicznych,
publicznych
prywatnych
0,00 zł
19 000 000
16 000 000
0,00 zł
35 000 000
Źródło: Opracowanie własne
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10. System monitoringu i oceny
skuteczności działań rewitalizacyjnych
Bieżący monitoring oraz ewaluacja Programu Rewitalizacji przez podmioty
i instytucje zaangażowane w jego realizację to jeden z podstawowych
elementów
dających
gwarancję
osiągnięcia
założonych
celów.
Monitorowanie i ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Kwidzyna na lata 2017-2023 służy z jednej strony weryfikacji stopnia jego
realizacji w czasie, a z drugiej dostarcza przesłani do formułowania
potencjalnych kierunków zmian planowej interwencji.
Monitoring i ewaluacja
Integralnym elementem Programu jest konsekwentnie i systematycznie prowadzony
monitoring. Celem monitorowania procesów rewitalizacyjnych w mieście jest ocena postępu
prowadzonych działań oraz weryfikacja tempa i kierunku zmian, do których proces ten
zmierza. System monitoringu musi opierać się o możliwie wiarygodne i obiektywne metody.
W tym celu stosuje się zarówno podejście ilościowe, jak i jakościowe. Podejście ilościowe
zakłada wykorzystanie skwantyfikowanych miar będących wskaźnikami celu lub
przedsięwzięcia, które chcemy monitorować. Natomiast podejście jakościowe opiera się
głównie o opis, czy stwierdzenie faktu powstania/realizacji (lub nie) jakiegoś obiektu,
inwestycji, przedsięwzięcia.
Monitoring na potrzeby niniejszego Programu prowadzony będzie na poziomie celów
rewitalizacji na podstawie wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu. Zamieszczona
poniżej lista wskaźników nie wyczerpuje wszystkich parametrów, jakie mogą być
zastosowane w procesie monitorowania. W zależności od potrzeb mogą być stosowane
również inne miary oceny. System monitorowania uszczegóławiany i uzupełniany może być
np. przez systemy monitorowania innych dokumentów o charakterze strategicznym lub
operacyjnym, obowiązujących w mieście Kwidzyn.
Monitoring Programu będzie odbywać się w dwóch etapach:
dwuletnie sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na
temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów
końcowych tych projektów.
analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych
działań

z

osiąganymi

wynikami

społeczno-gospodarczymi

miasta.

Analiza
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wskaźnikowa dokonana zostanie przynajmniej dwukrotnie w czasie obowiązywania
Programu.
Dzięki informacjom zebranym w trakcie monitoringu procesu rewitalizacji możliwe będzie
przeprowadzenie oceny (ewaluacji) skuteczności podejmowanych działań oraz
realizowanych projektów. Ocena będzie możliwa zarówno po przeprowadzeniu
zaplanowanych czynności (ewaluacja ex-post) jak i w trakcie ich realizacji (ewaluacja midterm).
Zakłada się, że dokonywana ocena będzie miała charakter zarówno instrumentalny jak i
koncepcyjny. W wymiarze instrumentalnym dokonywana ocena będzie podstawą
dokonywania niezbędnych korekt, w drugim pozwoli na stworzenie okazji do gromadzenia
niezbędnej wiedzy o procesie rewitalizacji. Równocześnie zarówno ewaluacja mid-term jak i
ex-post będą podstawą do dyskusji na temat skuteczności realizowanych działań oraz
tworzenia bazy wiedzy i dobrych praktyk.
Za zbieranie wymaganych do monitoringu danych odpowiedzialne będą podmioty
realizujące poszczególne przedsięwzięcia, w tym interesariusze, oraz Zespół ds. rewitalizacji.
Posiłkować się będą także danymi pochodzącymi od podmiotów zewnętrznych
prowadzących swoje statystyki jak np. Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie czy Komenda Policji.
Ocena w ramach przyjętego systemu monitorowania będzie dokonywana okresowo tj. nie
rzadziej niż co dwa lata. Każdy z podmiotów odpowiedzialnych za zbieranie i dostarczanie
danych zobowiązany będzie do przekazania do Zespołu ds. rewitalizacji informacji dot.
realizacji projektu wraz z danymi dot. poziomu osiągniętych wskaźników produktu i
rezultatów. Za gromadzenie i weryfikację danych będzie odpowiadał Zespół ds. rewitalizacji,
który dokona oceny i sporządzi na tej podstawie Raport z monitorowania GPR zawierający
wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych czynności. Raporty z monitorowania GPR
związane z realizacją procesu rewitalizacji będą podawane do wiadomości Komitetowi ds.
Rewitalizacji i Burmistrzowi Miasta.
Procedura monitorowania i oceny GPR Kwidzyn
1. Zakres monitoringu: pozyskanie i dokumentowanie danych, gromadzenie danych i
weryfikacja, porównywanie danych ze wskaźników z zakładanymi planowanymi wartościami.
2. Zakres oceny: opracowanie wniosków na podstawie wskaźników monitoringu,
udostępnienie wniosków z oceny.
3. Wykorzystanie wyników oceny: weryfikacja i aktualizacja programu w tym działań
rewitalizacyjnych, przeprowadzenie konsultacji aktualizacji programu i realizacja działań
rewitalizacyjnych określonych w GPR.
Harmonogram poszczególnych ocen zakłada iż pierwsza ocena dokonana zostanie po dwóch
latach od daty uchwalenia GPR. Wyciągnięte z oceny wnioski uwzględni się podczas
aktualizacji dokumentu w roku 2020. Kolejna ocena zostanie dokonana w roku 2023.
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Tabela 21. Wskaźniki monitorowania i ewaluacji celów programu
Rodzaj
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Częstotliwość oceny
/źródło danych

Wartość Orientacyjna
bazowa
Wartość
2017 r.
docelowa
Cel 1. Budowa trwałego kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne i kulturalne
Wskaźnik
Liczba przedsięwzięć społecznych i
Raz na 2 lata/
1
12
produktu
(edukacyjnych i kulturalnych),
Urząd Miasta
ukierunkowanych na integrację
Kwidzyna,
społeczną mieszkańców obszaru
Partnerzy społeczni
rewitalizacji (szt)
Liczba zakupionego specjalistycznego Raz na 2 lata/Urząd
0
1
wyposażenia na potrzeby
Miasta Kwidzyna,
funkcjonowania placówek
Instytucje edukacyjne i
edukacyjnych i kulturalnych (kpl)
kulturalne
Wskaźnik
Liczba osób uczestniczących w
Raz na 2 lata/Urząd
0
2500
rezultatu
przedsięwzięciach/ inicjatywach
Miasta Kwidzyna,
społecznych i edukacyjnych
Instytucje edukacyjne i
kulturalne, Partnerzy
społeczni
Liczba organizacji pozarządowych
Raz na 2 lata/Urząd
0
5
zaangażowanych w działania
Miasta Kwidzyna,
społeczne i kulturalne (szt)
Instytucje edukacyjne i
kulturalne, Partnerzy
społeczni
Liczba osób korzystających ze
Raz na 2 lata/Urząd
0
1000
wspartej infrastruktury edukacyjnej i
Miasta Kwidzyna,
kulturalnej
Instytucje edukacyjne i
kulturalne
Cel 2. Wspieranie osób potrzebujących, wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem
Wskaźnik
Liczba wybudowanych/
Raz na 2 lata/Urząd
0
1
produktu
przebudowanych/
Miasta Kwidzyna,
wyremontowanych obiektów na
Partnerzy społeczni
rzecz osób potrzebujących
Liczba inicjatyw/ wydarzeń
Raz na 2 lata/Urząd
0
12
dedykowanych grupom z problemami Miasta Kwidzyna,
społecznymi
Partnerzy społeczni
Liczba utworzonych świetlic
Raz na 2 lata/Urząd
0
1
socjoterapeutycznych
Miasta Kwidzyna,
Partnerzy społeczni
Liczba zajęć socjoterapeutycznych (i
Raz na 2 lata/Urząd
0
bd
innych) dedykowanych dzieciom i
Miasta Kwidzyna,
rodzicom z problemami
Partnerzy społeczni
wychowawczymi
Wskaźnik
Liczba osób (dzieci i dorosłych)
Raz na 2 lata/Urząd
0
120
rezultatu
korzystających ze wsparcia powstałej Miasta Kwidzyna,
świetlicy
Partnerzy społeczni
Liczba instytucji sektora
Raz na 2 lata/Urząd
0
2
pozarządowego realizująca działania
Miasta Kwidzyna,
społeczne (w tym edukacyjne i
Partnerzy społeczni
kulturalne)
Cel 3. Tworzenie atrakcyjnego, funkcjonalnego i tętniącego życiem centrum miasta, stwarzającego warunki
dla szerokiej aktywności mieszkańców
Wskaźnik
Liczba nowo urządzonych przestrzeni Raz na 2 lata/Urząd 0
2
produktu
publicznych (parków, placów,
Miasta Kwidzyna
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skwerów)
Liczba zmodernizowanych przestrzeni
publicznych
Liczba wyremontowanych części
wspólnych w obiektach
mieszkaniowych
Liczba oddanych do użytku nowych
lokali mieszkalnych na obszarze
rewitalizacji
Liczba wyremontowanych obiektów
przeznaczonych na cele kulturalne
Liczba przebudowanych ulic/dróg na
obszarze rewitalizacji
Liczba obiektów publicznych
dostosowanych do osób
niepełnosprawnych
Wskaźniki
Liczba mieszkańców obszaru
rezultatu
rewitalizacji korzystających z nowo
urządzonych przestrzeni publicznych
Liczba osób korzystających z
wyremontowanych obiektów
przeznaczonych na cele kulturalne
Długość przebudowanych dróg
gminnych na obszarze rewitalizacji w
mb
Źródło: Opracowanie własne

Raz na 2 lata/Urząd
Miasta Kwidzyna
Raz na 2 lata/Urząd
Miasta Kwidzyna

0

2

0

5

Raz na 2 lata/Urząd
Miasta Kwidzyna

0

71

Raz na 2 lata/Urząd
Miasta Kwidzyna,
Instytucje kultury
Raz na dwa lata/Urząd
Miasta Kwidzyna
Raz na dwa lata/Urząd
Miasta Kwidzyna

0

1

0

1

Raz na dwa lata/Urząd
Miasta Kwidzyna

0

3000

Raz na dwa lata/Urząd
Miasta Kwidzyna

0

3000

Raz na dwa lata/Urząd
Miasta Kwidzyna

0

300

2

Zmiany i modyfikacje dokumentu
Program rewitalizacji do dokument o otwartej formule, podlegający w sposób elastyczny
koniecznym zmianom. Zmiany dokonywane w Programie mogą wynikać z kilku przesłanek:
1. Postępujące zmiany społeczne, gospodarcze, przestrzenne, funkcjonalne, dokonujące
się na obszarze rewitalizacji w mieście.
2. Identyfikacja nowych potrzeb rewitalizacyjnych, następująca w wyniku ewaluacji
Programu.
3. Wzrost lub spadek zaangażowania parterów Programu.
4. Konieczność dostosowania przedsięwzięć do zmieniających się uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych.
Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, w przypadku stwierdzenia, że Program wymaga
zmiany, Burmistrz występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku
załącza się opinię Komitetu Rewitalizacji. Zmiana Programu następuje w trybie, w jakim
został on uchwalony. Zmiana GPR nie wymaga uzyskania opinii ani przeprowadzania
konsultacji społecznych jeżeli nie dotyczy przedsięwzięć zawartych na liście podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych ani nie wymaga zmiany uchwały w sprawie ustanowienia na
obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Rycina 3. Procedura wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji
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Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza, po uzyskaniu opinii Komitetu
Rewitalizacji podejmuje uchwałę o zmianie GPR
Burmistrz ogłasza informację o podjęciu uchwały o zmianie GPR
Przygotowanie projektu zmiany GPR

Konsultacje społeczne projektu zmiany GPR (jeśli zmiana dot. listy podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych)
Wniosek o zaopiniowanie projektu zmiany GPR do podmiotów wymienionych w art. 17
ustawy o rewitalizacji (jeśli zmiana dot. listy podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych
i uzyskanych opinii
Uchwała Rady Miejskiej o przyjęciu zmiany GPR

11. System zarządzania realizacją
Programu oraz system budowania
i wspierania partnerstwa
Złożoność procesu rewitalizacji miasta wymaga właściwego zarządzania jego
realizacją w celu uzyskania zamierzonych efektów rewitalizacji oraz
odpowiadających im kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu
zidentyfikowanych negatywnych zjawisk. Proces wdrażania niniejszego
programu zależny będzie od podejmowanych działań, a proces realizacji od
procedur, organizacji prac i podziału obszarów odpowiedzialności za
realizację pomiędzy struktury/jednostki organizacyjne Miasta Kwidzyna.
11.1. System zarządzania
W świetle zapisów art. 3 ust. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także
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jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Na podstawie
niniejszej ustawy głównymi podmiotami, na których spoczywa obowiązek sprawnego
przygotowania, wdrożenia, monitoringu i ewaluacji Programu są: Burmistrz Miasta Kwidzyn,
Rada Miejska i Komitet Rewitalizacji, organizacje pozarządowe i – realizatorzy projektów
oraz interesariusze Programu.
Tabela 22. Zadania podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie i realizację Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023
Podmiot
zaangażowany w
zarządzanie i
realizację Programu

Zakres zadań

prowadzenie analiz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, sporządzeniu lub zmianie GPR, ocenie aktualności
i stopnia jego realizacji,
ogłaszanie informacji o podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
ogłaszanie informacji o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia GPR,
występowanie do instytucji wskazanych w art. 17 ustawy o rewitalizacji
o zaopiniowanie projektu GPR,
prowadzenie konsultacji społecznych,
powoływanie w drodze zarządzenia Komitetu Rewitalizacji,
zapewnienie obsługi organizacyjnej Komitetu Rewitalizacji,

Burmistrz

Poza tym:
mobilizuje zasoby na rzecz realizacji działań zapisanych w GPR,
koordynuje działania i współpracę dotycząca wdrażania i realizacji
Programu
identyfikuje i nawiązuje współpracę z podmiotami społeczno –
gospodarczymi
w
celu
realizacji
wspólnych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
nadzoruje i kontroluje realizowane projekty pod kątem jakości
wykonania, zakładanych terminów i optymalizacji kosztów,
dba o upowszechnienie założeń GPR wśród mieszkańców,
odpowiada za aktualizację zapisów GPR,
zbiera propozycje zmian do GPR,
diagnozuje sytuację na obszarze objętym rewitalizacją,
monitoruje realizację polityki rewitalizacyjnej Miasta,
wspiera Partnerów Programu w poszukiwaniu zewnętrznych środków
na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
przyjmuje i analizuje opinie zgłaszane przez Komitet ds. Rewitalizacji i
Zespół ds. Rewitalizacji Miasta Kwidzyna dotyczące GPR
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Podmiot
zaangażowany w
zarządzanie i
realizację Programu

Zakres zadań

Komitet ds.
Rewitalizacji

opiniuje dokumenty opracowane do przyjęcia w drodze uchwały
dotyczące m.in. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz
GPR
upowszechnia wśród lokalnej społeczności informacje na temat
postępów w realizacji GPR,
rekomenduje zmiany do GPR,
opiniuje sprawozdania z realizacji Programu,
tworzy warunki do współpracy i koordynacji działań rewitalizacyjnych,
stanowi forum wymiany opinii nt. obszaru rewitalizacji, potrzeb i zmian
zachodzących na jego terenie,
diagnozuje zaistniałe problemy w obszarze rewitalizacji,
poszukuje nowych Partnerów do realizacji istotnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych,
inicjuje partnerstwa do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zespół ds.
Rewitalizacji Miasta
Kwidzyna

przygotowuje wnioski o dofinansowanie w przypadku projektów
realizowanych przez Miasto Kwidzyn,
pomaga w pozyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w
przypadku projektów realizowanych przez partnerów społeczno –
gospodarczych,
monitoruje możliwości pozyskania dofinansowania na realizację
przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
realizuje proces zamówień publicznych w ramach wdrażanych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wspiera procesy rewitalizacji poprzez przygotowanie, koordynowanie i
tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji
współpracuje przy realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
prowadzi bazę wskaźników monitorujących zmiany w obszarze
rewitalizacji
określa standardy bieżącego monitorowania wdrażania GPR
monitoruje wskaźniki produktu i rezultatu danego projektu oraz całego
GPR
przekazuje do Komitetu oraz Burmistrza swoje opinie nt. dokumentów
związanych z prowadzonym procesem rewitalizacji, sprawozdań
okresowych oraz ocenia stopień realizacji i aktualności GPR
ocenia propozycje nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
angażuje oraz zachęca osoby ze swojego otoczenia do włączenia się w
działania rewitalizacyjne,
zapewnia dostęp do informacji dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego,
sporządza okresowe sprawozdania z realizacji GPR,
przygotowuje niezbędne informacje dotyczące przedsięwzięć do
umieszczenia na stronie internetowej Miasta
obsługuje administracyjnie Komitet ds. Rewitalizacji
promuje Program oraz tworzy system informacji o nim i jego zasadach
przeprowadza ewaluację Programu
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Podmiot
zaangażowany w
zarządzanie i
realizację Programu

Realizatorzy
projektów –
organizacje
pozarządowe oraz
interesariusze

Zakres zadań

współpracują z komórkami, jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta
w Kwidzynie oraz Komitetem ds. Rewitalizacji podczas realizacji
projektów rewitalizacyjnych
sygnalizują i zgłaszają propozycje projektów dotyczących rewitalizacji
realizują projekty rewitalizacyjne we współpracy z Urzędem Miasta
uczestniczą w procesach konsultacji i partycypacji społecznej dotyczącej
realizacji, zmiany bądź aktualizacji GPR,
monitorują wskaźniki produktu i rezultatu danego projektu,
angażują się oraz zachęcają osoby ze swojego otoczenia do włączenia się
w działania rewitalizacyjne
prowadzą działania aktywizujące włączające mieszkańców w
przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji
przekazują dane i informacje do Zespołu ds. Rewitalizacji niezbędne do
przeprowadzenia procesu monitorowania oraz ewaluacji Programu
przygotowują bądź współpracują przy opracowaniu wniosków o
dofinansowanie
realizują projekty, finansują i rozliczają

Źródło: Opracowanie własne

Koordynatorem procesu zarządzania rewitalizacją w Kwidzynie będzie Zespół ds.
Rewitalizacji Miasta Kwidzyna powołany Zarządzeniem Nr 175/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.
przez Burmistrza Miasta Kwidzyna, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Miejskiego w
Kwidzynie wraz z reprezentantami jednostek podległych.
Proces zarządzania Programem nie generuje dodatkowych kosztów, nie został powierzony
podmiotowi zewnętrznemu. Zadania związane z realizacją Programu podzielone zostały
pomiędzy pracowników Urzędu Miejskiego w Kwidzynie (Zespół ds. Rewitalizacji) i jednostek
podległych w ramach ich struktury organizacyjnej.
Dodatkowym elementem systemu zarządzania Programem jest powołany Komitet ds.
Rewitalizacji, którego zasady wyznaczania oraz zasady działania określiła w drodze uchwały
Rada Miejska Kwidzyna (Uchwała Nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30
czerwca 2016 r.). Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z
organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji
oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Powołany został na czas
przygotowania i przeprowadzenia procesu rewitalizacji w mieście Kwidzynie. Członkowie
Komitetu ds. Rewitalizacji pełnią swoje funkcje społecznie w związku z czym organ nie
generuje kosztów zarządzania.
Powołane do koordynacji i zarządzania Programem struktury posiadają harmonogram prac
oparty o ramy czasowe wyznaczone na lata 2017 – 2023. Jednocześnie przyjmuje się iż
proces rewitalizacji jest procesem ciągłym, w związku z tym przewiduje się stałą pracę nad
aktualizacją założeń Programu oraz procesu rewitalizacji w nawiązaniu do obowiązujących
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polityk miasta komplementarnych do odpowiednich dokumentów strategicznych powiatu,
województwa i całego kraju.
Zasadniczo Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna wdrażany będzie w oparciu
o trzy zasady:
1. Zasada partnerstwa i partycypacji – współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy
procesu, w tym przede wszystkim mieszkańcami obszaru rewitalizacji oraz podmiotami
sektora społecznego i gospodarczego, będącymi Partnerami Programu. Działania
związane z zarządzaniem programem będą realizowane w oparciu o założenie
współdecydowania o kształcie wprowadzanych zmian na każdym z etapów (zgłaszania
problemów, projektów aż po ich wdrażanie i ewaluację). Na etapie wdrażania
Programu interesariusze i organizacje pozarządowe będą włączani w proces poprzez
m.in. zgłaszanie i sygnalizowanie propozycji realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
samodzielnie bądź w ramach projektów partnerskich z Miastem, przygotowanie i
współpracę przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie, realizację projektów
zgodnych z Programem, uczestniczenie w procesie konsultacji społecznych dotyczących
np. aktualizacji i zmiany GPR. Ponadto interesariusze i realizatorzy projektów są
odpowiedzialni za przekazywanie niezbędnych danych z realizacji własnych projektów
do Zespołu ds. Rewitalizacji koniecznych do prowadzenia procesu monitoringu oraz
ewaluacji Programu. Interesariusze i realizatorzy projektów odpowiedzialni są również
za aktywizowanie i włączanie społeczności lokalnej w działania rewitalizacyjne poprzez
np. włączanie mieszkańców w organizację drobnych inicjatyw obywatelskich na
obszarze rewitalizacji, prezentację dobrych praktyk, promocję efektów realizacji
danego projektu itp. Interesariusze będą także realizować przedsięwzięcia – w
szczególności te, których potrzeba została zasygnalizowana w postaci przedsięwzięć
uzupełniających ujętych w GPR.
2. Zasada kompleksowości – realizacji przedsięwzięć dotyczących różnych sfer i typów
problemów dostrzegalnych w obszarze rewitalizacji, poszukiwania różnych możliwości
i źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wspierania
i zachęcania do realizacji przedsięwzięć w ramach środków prywatnych, czy
z wykorzystaniem pracy społecznej.
3. Zasada komplementarności proceduralno-instytucjonalnej ukierunkowana na
efektywne współdziałanie różnych podmiotów w oparciu o jasny podział ról i procedur.
Prace nad realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinny rozpocząć się natychmiast po
przyjęciu niniejszego Programu. Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie programu
rewitalizacji wymagać będzie szeregu działań: koordynacyjnych, organizacyjnych,
koncepcyjnych, kontrolnych i informacyjnych
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11.2. Proces partycypacji Społecznej w Gminnym Programie Rewitalizacji dla
miasta Kwidzyna

publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi
społeczeństwo obywatelskie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w trakcie całego
cyklu
programowania
rewitalizacji,
obejmującego
przygotowanie,
wdrożenie,
monitorowanie oraz ocenę program rewitalizacji.
Istotną rolę w procesie rewitalizacji miasta Kwidzyn pełnić powinni partnerzy. Do partnerów
rewitalizacji zaliczają się interesariusze procesu rewitalizacji, wśród których znajdują się m.in.
podmioty takie jak:
mieszkańcy,
przedsiębiorcy,
właściciele nieruchomości,
spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości,
instytucje zarządzające infrastrukturą techniczną,
instytucje społeczne, w tym kościoły, parafie, związki wyznaniowe,
instytucje edukacyjne,
organizacje pozarządowe, kluby sportowe,
media lokalne,
oraz inne wykazujące dobrowolną chęć współpracy.
Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd miasta i poddawany dyskusji
w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzennofunkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu, bądź
jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze
wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów
rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób
zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach
społecznych oraz w pracach Komitetu ds. Rewitalizacji.
Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polegają w szczególności na:
poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych
działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami,
prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych
o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji,
wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu,
inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji,
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zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących
rewitalizacji, w szczególności gminnego programu rewitalizacji,
wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy
w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji,
zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości
wypowiedzenia się przez interesariuszy.
Działania z zakresu partycypacji społecznej w procesie opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna realizowane były na wszystkich etapach jego tworzenia,
zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. Partycypacja
społeczna obejmowała przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób
zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach
społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.
Najważniejszymi etapami dotyczącymi działań z zakresu partycypacji społecznej
w procesie sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kwidzyna były:
11.03.2016 r. - spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie
planowanych działań wymaganych Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji w celu opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna,
31.03.2016 r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dla projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna oraz
projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna w ramach prac nad Programem
Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna,
30.06.2016 r. – podjęcie Uchwały Nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie w
sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla
Miasta Kwidzyna raz Uchwały Nr XX/126/16 w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna,
24.09.2016 r. – identyfikacja najważniejszych problemów obszaru rewitalizacji
z punktu widzenia programowania przyszłych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Badanie ankietowe oraz spotkania bezpośrednie z mieszkańcami miasta Kwidzyna
miały miejsce podczas cyklicznej imprezy plenerowej „Smaki Jesieni”, podczas której
zorganizowany został punkt informacyjno – konsultacyjny w zakresie rewitalizacji
obszaru starego miasta Kwidzyna (Fot.1.). Wynik konsultacji w syntetyczny sposób
zostały zaprezentowane w załączniku nr 2,
28.10.2016 r. – powołanie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna składu Komitetu
Rewitalizacji Miasta Kwidzyna, na mocy Zarządzenia Nr 221/2016
Na etapie tworzenia programu rewitalizacji przeprowadzone zostały konsultacje
społeczne z mieszkańcami miasta oraz z Zespołem ds. Rewitalizacji w formie spotkań
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bezpośrednich. Efektem tych działań było uzupełnienie diagnozy o dane jakościowe,
wypracowanie analizy SWOT, wizji obszaru rewitalizacji oraz zestawów celów. Diagnoza
została uzupełniona o wyniki badań ankietowych, które przeprowadzone zostały
z mieszkańcami gminy.
W kolejnym kroku zbierane były karty projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
które w zależności od szczegółowości oraz charakteru ujęte zostały na liście podstawowych
lub pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Projekt programu rewitalizacji został udostępniony do konsultacji społecznych, poprzez jego
publikację na stronie internetowej Miasta wraz z formularzem uwag.
Na etapie realizacji programu rewitalizacji powołany został Komitet ds. Rewitalizacji, który
jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie rewitalizacji.
Jego głównym zadaniem będzie tworzenie warunków do współpracy i koordynacji działań
rewitalizacyjnych, będzie stanowił forum wymiany opinii nt. obszaru rewitalizacji, potrzeb
i zmian zachodzących na jego terenie. Komitet ds. rewitalizacji powinien odbywać cykliczne
spotkania, w trakcie których omawiane będą poszczególne etapy prac nad wdrażaniem
Programu rewitalizacji. Pracę zespołu wspomagać będzie Zespół ds. Rewitalizacji oraz Urząd
Miasta, w szczególności poprzez zapewnienie miejsc do spotkań oraz przygotowanie
stosownych informacji, w szczególności o charakterze monitorującym (wskaźniki produktu,
rezultatu) jak też ewaluacyjnym. Istotną rolą Komitetu będzie przekazywanie informacji
uzyskanych w trakcie spotkań środowiskom, które reprezentuje i odwrotnie, przekazywanie
Burmistrzowi oczekiwań i opinii tych środowisk. Zakłada się więc, że Komitet ds. Rewitalizacji
będzie swoistym łącznikiem pomiędzy Burmistrzem a interesariuszami rewitalizacji.
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Fot. 1. Badanie wśród mieszkańców Kwidzyna w zakresie identyfikacji problemów obszaru
rewitalizacji połączone z akcją informacyjno – promocyjną działań rewitalizacyjnych w Kwidzynie

Źródło: Urząd Miasta Kwidzyna

Kolejnym etapem włączenia interesariuszy w proces sporządzania Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023 były konsultacje społeczne
w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z zapisami Ustawy
o rewitalizacji po sporządzeniu projektu Programu, Burmistrz zobowiązany jest do
przeprowadzenia konsultacji społecznych. O ich rozpoczęciu i o formach, w jaki
później
w terminie 7 dni przed dniem ich
przeprowadzenia, w sposób zapewniający udział w nich możliwie szerokiego grona
interesariuszy. W Kwidzynie informacja o miejscu, terminie i formach konsultacji społecznych
na projektem GPR zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miasta Kwidzyna.
Spośród proponowanych form konsultacji wskazane zostały dwie:
1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za
komunikacji elektronicznej, spotkanie, debata i zbieranie uwag ustnych.

środków

2. Warsztaty i spotkania (debaty publiczne) z mieszkańcami i interesariuszami procesu
rewitalizacji w mieście Kwidzynie.
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawarte zostały w Zarządzeniu Nr 272/2017
Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 2 lutego w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023.
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Fot. 2. Prezentacja Gminnego Programu
zorganizowanych w dniu 21.02.2017 r.

Rewitalizacji

podczas

konsultacji

społecznych

Źródło: Urząd Miasta Kwidzyna

Fot. 3. Dyskusja podczas konsultacji społecznych GPR w dniu 21.02.2017 r.

Źródło: Urząd Miasta Kwidzyna

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące etapów prac nad Gminnym Programem
Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023 umieszczane były na stronie
internetowej Urzędu Miasta Kwidzyna, na specjalnie przygotowanej podstronie
„Rewitalizacja” (http://www.kwidzyn.pl/pl/statyczne/rewitalizacja.html). Strona internetowa
stanowi swoiste kalendarium prac nad Programem, od momentu rozpoczęcia procedury jego
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sporządzania, aż do ostatecznego przyjęcia. Ponadto strona internetowa stanowi
najważniejszą platformę informacyjną w zakresie rewitalizacji na terenie miasta.
Rycina 4. Podstrona internetowa Urzędu Miasta Kwidzyna, poświęcona zagadnieniom rewitalizacji
miasta

Źródło: http://www.kwidzyn.pl/pl/statyczne/rewitalizacja.html
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12. Określenie niezbędnych zmian
w uchwałach
Gminy Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023 nie przewiduje
dokonania niezbędnych zmian w:
uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz 2015 r. poz. 1322),
uchwale o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października
2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1777) dotyczącej zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji został powołany w drodze
uchwały Nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 roku, czyli
przed uchwaleniem niniejszego Programu. Komitet Rewitalizacji zgodnie z art. 7 ust.
1 stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach
dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję
opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Podjęcie uchwały poprzedzone było
konsultacjami społecznymi.

12.1. Specjalna Strefa Rewitalizacji
Ustawa o rewitalizacji daje możliwość utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze
rewitalizacji, którą to strefę powołuje Rada Miasta. Strefę ustanawia się w celu zapewnienia
sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, na okres nie dłuższy niż 10 lat, bez
możliwości przedłużenia. Uchwała w sprawie ustanowienia strefy stanowi akt prawa
miejscowego.
Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji w mieście Kwidzynie, bądź jego części
nie przewiduje się utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i zastosowania instrumentów
prawnych dedykowanych Strefie, w myśl art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9
października 2015 roku.
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13. Wskazanie sposobu realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta Kwidzyn w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego
13

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W wyniku realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017202
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna, przyjętego na mocy
uchwały nr XXXIV/226/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2013r. o zmianie
uchwały Nr XXXVII/222/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Kwidzyna. W GPR Miasta Kwidzyna zapisano możliwość realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych z określeniem ich typów. Są to głównie działania o charakterze społecznym
i gospodarczym a działania dotyczące sfery przestrzennej dotyczą zmian sposobu
zagospodarowania w przestrzeniach publicznych, bez zmiany ich przeznaczenia, a także
remontów istniejącej zabudowy. Tego typu działania realizowane będą w ramach
istniejącego zainwestowania i zabudowy terenów. W związku z tym nie wymagają zmian w
Studium, zatem GPR jest z nim zgodny.

13.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Założenia i proces wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna nie
przewidują konieczności wprowadzenia zmian w obowiązujących na terenie obszaru
rewitalizacji i jego bezpośrednim sąsiedztwie miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji nie wymaga również
przystąpienia do sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze rewitalizacji.

13.3. Miejscowy Plan Rewitalizacji
W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 20172023 nie przewiduje się uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w art.
37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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13.4. Podstawowe informacje dotyczące strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017 – 2023 nie stanowi
dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub w art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, zatem nie było wymagane przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Takie stanowisko w tej sprawie zajął Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

13.5. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych obszaru
rewitalizacji
Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji w mieście Kwidzynie
przedstawia załącznik nr 6, opracowany na mapie w skali 1:5000.
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Załącznik 1. Wzór ankiety konsultacyjnej

„Stare Miasto”
Ankieta związana z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna

Szanowni Mieszkańcy,
pragniemy poznać Państwa opinię na temat poprawy jakości życia oraz ożywienia obszaru Stare Miasto. Obszar
ten obejmuje ulice:
11-go Listopada, 15-go Sierpnia, Basztowa, Batalionów Chłopskich, Błogosławionej Doroty, Braterstwa
Narodów, Chełmińska, Chopina, Dębowa, Gdańska, Górna, Grudziądzka, Katedralna, Kolejowa, Konopnickiej,
Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Magazynowa, Mostowa, Ogrodowa, Piłsudskiego, Pl. Plebiscytowy,
Podjazdowa, Słowiańska, Starozamkowa, Szkolna, Targowa, Tęczowa, Wiślana, Zamkowa Góra, Zbożowa,
Żwirki i Wigury.
Rewitalizacja to działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, odtworzenie więzi społecznych
oraz ożywienie gospodarcze prowadzone na obszarze, na którym skupiają się negatywne zjawiska społeczne
(takie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość).
Badanie jest anonimowe, a informacja uzyskana od Państwa umożliwi opracowanie programu rewitalizacji. W
dalszym etapie prac pozwoli na podjęcie starań o pozyskanie funduszy europejskich na realizację projektów.
I. Jakie problemy techniczne, związane z jakością życia Pani/Pana zdaniem występują na obszarze Starego Miasta?
Wskaż max 3 odpowiedzi?
zły stan dróg i chodników
brak ścieżek rowerowych
brak placów zabaw, boisk
brak terenów zielonych, spacerowych
niska jakość elementów małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, wiaty autobusowe)
niedostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób o ograniczonej mobilności
niewystarczająca ilość połączeń komunikacji miejskiej
niewystarczająca ilość miejsc parkingowych
zły stan techniczny obiektów
chaos reklamowy
inne (jakie) ………………………………………………………………………….
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II. Jakie problemy społeczne, związane z jakością życia Pani/Pana zdaniem występują na obszarze Starego Miasta?
Wskaż max 3 odpowiedzi.
chuligaństwo, wandalizm, agresywne zachowania młodzieży
uciążliwe sąsiedztwo
słaba integracja lokalnej społeczności
uzależnienie (alkoholizm, narkomania)
przemoc w rodzinie
bezdomność
inne ……………………………………………………………………………
III. Jakich miejsc i form aktywności brakuje Pani/Pana zdaniem na obszarze Starego Miasta? Wskaż max 3
odpowiedzi.
imprezy integrujące lokalną społeczność
miejsca do spędzania czasu wolnego (np. plac zabaw, park, świetlice dla dzieci
i młodzieży, klub osiedlowy)
placówki opieki medycznej
sklepy branżowe (np. odzieżowy, meblowy, RTV-AGD, księgarnia)
lokale gastronomiczne
placówki obsługi finansowej, placówki pocztowe
inne ……………………………………………………………………….
IV. Czy byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowana/y udziałem w działaniach organizowanych w ramach programu
rewitalizacji?
TAK

NIE

V. Metryczka
Płeć

K
M

Wiek
do 18

Zawód

Wykształcenie

Związek z obszarem rewitalizacji

uczeń/student

podstawowe / gimnazjalne

miejsce zamieszkania

19-30

pracujący

zawodowe

miejsce pracy/prowadzenia działalności

31-50

bezrobotny

średnie

miejsce rekreacji, wypoczynku

51-60

emeryt / rencista

wyższe

klient instytucji/firm z obszaru

pow. 60

inne …………………………………
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Załącznik nr 2. Wyniki konsultacji społecznych w ramach pogłębionej analizy obszaru rewitalizacji
Liczba zebranych ankiet - 190
Jakie problemy techniczne, związane z jakością życia Pani/Pana zdaniem występują na obszarze Starego Miasta?

zły stan dróg i
chodników
64

brak ścieżek
rowerowych
60

brak placów
zabaw, boisk
43

niedostosowanie
niska jakość
infrastr. miejskiej do
elementów małej
potrzeb osób o
architektury
ogran. mobilności
50
53

brak terenów
zielonych,
spacerowych
67

niewystarczająca
ilość połączeń
komunikacji
miejskiej
16

niewystarczająca
ilość miejsc
parkingowych
60

zły stan
techniczny
obiektów
48

chaos
reklamowy
38

inne (jakie)
14

Jakie problemy społeczne, związane z jakością życia Pani/Pana zdaniem występują na obszarze Starego Miasta?
chuligaństwo, wandalizm,
agresywne zachow.
młodzieży
uciążliwe sąsiedztwo
114
21

słaba integracja
lokalnej społeczności
77

uzależnienie
(alkoholizm,
narkomania)

przemoc w
rodzinie

bezdomność
46

inne
7

placówki obsługi
finansowej, placówki
lokale gastronomiczne
pocztowe
80
9

inne
9

60

14

Jakich miejsc i form aktywności brakuje Pani/Pana zdaniem na obszarze Starego Miasta?
imprezy
integrujące lokalną
społeczność
120

miejsca do spędzania
czasu wolnego (np.
plac zabaw, park,
świetlice dla dzieci)
119

placówki opieki
medycznej
37

sklepy branżowe (np.
odzieżowy, meblowy,
RTV-AGD, księgarnia)
13

Czy byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowana/y udziałem w działaniach organizowanych w ramach programu rewitalizacji?
Tak

Nie
129

Płeć

Wiek

Zawód

41
Wykształcenie

Związek z obszarem

klient
miejsce pracy miejsce
instytucji
do 19- 31- 51- pow. uczeń
emeryt podstawowe
miejsce
prowadzenia
rekreacji,
/ firm z
K
M 18 30
50
60
60
student pracujący bezrobotny rencista gimnazjalne zawodowe średnie wyższe zamieszkania działalności
wypoczynku obszaru inne
92 64 39
15
95
21
20
44
113
5
24
36
12
56
86
84
28
61
20
14
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Załącznik nr 3.Szczegółowy opis i wyniki narzędzi partycypacyjnych pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji

1. SPACER BADAWCZY:
Czas trwania spaceru: 2 h
Grupa badawcza: spacer międzypokoleniowy, 5 osób + prowadzący
Scenariusz spaceru: załącznik nr 1
Cel: badanie przestrzeni, mapowanie konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji, badanie odczuć, potrzeb badanych
osób na temat różnych aspektów przestrzeni
Wnioski: Uczestnicy wśród najważniejszych, ale i strategicznych działań, podkreślili kwestię uregulowania systemów komunikacji
samochód-rower-pieszy (w kontekście bezpieczeństwa, ale i drożności i przepustowości, potrzeba nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze).
Mocno artykułowana została w tym zakresie potrzeba stworzenia „parkingu centralnego” wielopoziomowego, rozładowującego problem miejsc
parkingowych w centrum ale i też pozwalającego np. zwiększyć obszar pieszej przestrzeni (takiej jak ul Piłsudskiego i tereny wokół nowej
„Starówki” Kwidzyna). Dużo miejsca uczestnicy poświecili problemowi „pustoszejącego centrum”, które co jakiś czas „przenosi się” w inne
miejsce zamiast budować potencjał „prawdziwego centrum” (mającego aspekty turystyczne, społeczne, kawiarniano-kulturalne, itd.).
Podkreślane były również kwestie tworzenia miejsc spędzania czasu różnych grup społecznych (w tym obszarów dla rodzin, seniorów,
młodzieży) – jakkolwiek place zabaw na terenie delimitowanym są, to np. centralny plac zabaw przy ulicy Piłsudskiego nie jest zanadto
bezpieczny.
Uczestnicy podkreślali aspekt zadbanej infrastruktury publicznej (takiej jak ulice, chodniki, place, parki i skwery) i zdecydowanie gorzej
wypadającej na tym tle infrastruktury prywatnej (więcej do naprawy, odremontowania). Wśród drobnych zmian należałoby dokonać dokładnej
analizy „małej architektury” każdej ulicy, placu, skweru na terenie miasta i uzupełnienie braków. Potrzeba również mechanizmu szybkiej
naprawy drobnych miejsc problemowych (np. poprzez wdrożenie i upowszechnienie aplikacji NaprawMyTo.pl lub podobnych). Mocno
podkreślony został również aspekt dużego zmniejszania się obszarów zieleni w mieście kosztem „polbrukowej kostki”.
Wśród kwestii wymagających absolutnego uporządkowania jest kwestia braku dostępu do toalet publicznych (praktyczny brak jakichkolwiek)
oraz zwierzęcych nieczystości (zapewne problem złożony, wymagający wielopłaszczyznowego działania).
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2. WARSZTATY REWITALIZACYJNE
Czas trwania warsztatu: 2,5 h
Grupa badawcza: mieszkańcy 2 podwórek znajdujących się na terenie rewitalizowanym – łącznie 7 osób
Scenariusz warsztatu: załącznik nr 2
Cel: badanie odczuć, potrzeb badanych osób na temat różnych aspektów tego obszaru,
Wnioski: wnioski z warsztatu podzielić można na 2 grupy: wnioski odnośnie poprawy przestrzeni publicznej i związanych z tym
oczekiwań oraz działania o charakterze społeczno-animacyjnym mającym poprawić jakość życia i współżycia sąsiedzkiego.
W obszarze działań poprawy przestrzeni publicznej uczestnicy podkreślali fakt, że miasto jest zadbane (również na tle innych znanych i
porównywanych miast) oraz fakt, że widać „rękę dobrego gospodarza”. Wśród obszarów, które absolutnie powinny zostać naprawione,
zmienione padła kwestia toalet publicznych, drobnej architektury oraz sprawa zmniejszającej się ciągle przestrzeni otwartych i zielonych a
widać coraz bardziej „ciasną” zabudową i coraz więcej kostki polbrukowej.
W zakresie działań społeczno-animacyjnych mieszkańcy podkreślali kilka różnych potrzeb: większych zarobków , większego wsparcia dla rodzin
„trudnych” (również tych mieszkających po sąsiedzku) w kwestiach edukacyjno-wychowawczych, działań edukacyjnych w kwestii
współodpowiedzialności za np. części wspólne budynków. Artykułowano również potrzebę animowania spotkań mieszkańców i „premiowania
tych, którym się chce i którzy się starają a nie tylko głośno krzyczą”, większej ilości różnego rodzaju imprez (zarówno ogólno-miejskich jak i
lokalnych). Uczestnicy warsztatów podkreślali również kwestię potrzeby „tanich kawiarni, lokali – dostępnych dla każdego a nie tylko dla osób
(względnie) bogatych”.
Mieszkańcy sygnalizowali również zauważalny efekt „pustoszenia” centrum miasta – zarówno w sensie wyprowadzania się z niego
mieszkańców jak i braku wydarzeń w godzinach popołudniowych czy wieczornych.
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3. BADANIA FOCUSOWE:

Czas trwania badania: 2 h (każdorazowo)
Grupa badawcza: I – „eksperci” pracownicy socjalni MOPS Kwidzyn (pracujący na obszarze m.in. Starego miasta), pracownicy Ośrodka
Interwencji Kryzysowej, pracownicy stowarzyszenia realizującego m.in. projekty „arte-terapeutyczne”:
II – „mieszkańcy” obszaru Stare Miasto, w tym zagrożeni wykluczeniem społecznym,
Scenariusze badań: załącznik nr 3 i 4
Cel: poszerzenie wiedzy na temat tej części miasta, badanie potrzeb grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, badanie postrzegania
pewnych procesów zachodzących w tej części miasta przez pryzmat osób je tworzących („eksperci”) oraz z nich korzystających („mieszkańcy”)
Prowadzenie: dr Beata Nessel-Łukasik
Wnioski z badań: Stare Miasto zaczyna wymierać (koncentracja pustostanów, brak aktywności po godz. 18:00, mała ilość bezpłatnych i
ogólnodostępnych wydarzeń), tworzą się „getta” (np. nowe osiedle Kopernika – dla bogatych i głównie młodych ludzi, osiedle przy katedrze –
dla starszych i biedniejszych; oprócz tego koncentracja mieszkań socjalnych zamiast ich równomiernego rozłożenia po mieście).
W trakcie badania ustalono również istnienie efektu „falowania” centrum miasta (brak stałego punktu ciężkości centrum miasta, przenoszenie
się centrum, excentrum, exitcentrum). Związane to może być m.in. z wyparciem drobnego handlu przez centra handlowe.
Podnoszono również problem widocznego „starzenia się” centrum miasta (Starego Miasta) i niezbędnego dostosowania do tego procesu
elementów infrastruktury miejskiej. Artykułowano również potrzebę stworzenia czegoś na miarę „kawiarni społecznej” – gdzie ceny
pozwalałyby również osobom mniej zamożnym skorzystać z oferty spotkania w takim miejscu. W tym kontekście mówiono również o tym, że
centrum powinno być obszarem możliwie najbardziej społecznym i turystycznym – biznes i handel powinny jedynie uzupełniać ten obszar a nie
go dominować. Jako elementy konieczne w tym zakresie wymieniono ożywienie deptaku i Kina Tęcza (jako centrum działań kulturalnych
i społecznych). Mówiono o efekcie „turysty przyjeżdżającego na 2 h” do miasta.
Podkreślano estetykę tego obszaru, ale wspominano o braku toalet publicznych oraz powszechnym polbruku i coraz mniejszej liczbie zieleni –
parków, skwerów, obszarów niezagospodarowanych zielonych.
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Podkreślano ten obszar jako dosyć problemowy, ze sporą ilością osób wymagających wsparcia (szczególnie rodzin w zakresie ich funkcji
edukacyjno-socjalizujących) ale również absolutnie niewystarczającej ilości mechanizmów uczenia kompetencji społecznych (odnoszących się
bezpośrednio do jednej z przyczyn pewnej bierności społecznej na tym obszarze).

4. ANKIETA:
Liczba przeprowadzonych ankiet: łącznie 55 ( w tym 30 kobiety, 25 mężczyźni)
Scenariusz ankiety: załącznik nr 5
Cel: poszerzenie wiedzy na temat tej części miasta, badanie różnych aspektów Starego Miasta, uzyskanie wiedzy w zakresie konieczności
podjęcia odpowiednich działań na obszarze zdegradowanym
Wnioski z badań:
Kobiety (30 osób): Zdecydowana większość kobiet wyrażało ogólne zadowolenia z życia oraz warunków, w jakich żyją (11 odpowiedzi „raczej
zadowolony”, 13 „zdecydowanie zadowolony” lub „bardzo zadowolony”). Zadowolenie z miasta, w którym żyją wyraziło aż 25 kobiet na 30
badanych (14 „raczej zadowolony” 11 „zdecydowanie zadowolony”) a zadowolenie z najbliższej okolicy odpowiedni 14 „raczej”, 7
„zdecydowanie” i 2 „bardzo zadowolony”. Również z osobistej sytuacji materialnej zadowolonych było 24 na 30 kobiet.
Dobrze ocenianymi aspektami na obszarze rewitalizacji były kwestie związane z edukacją, ofertą kulturalną, ofertą rekreacyjno-sportową oraz
dostępnością do obiektów handlowo-usługowych a także parków, skwerów i kwestie estetyki i małej architektury.
Najsłabiej ocenione zostały możliwość spędzania czasu wolnego przez osoby starsze oraz młodzież (a także dostosowanie przestrzeni
publicznych do ich potrzeb), dostępność i jakość usług ochrony zdrowia, dostępność oraz jakość usług pomocy społecznej oraz warunki do
aktywności obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych. Wzmocnienia wymagają również kwestie związane z dostępnością i stan miejsc
parkingowych.
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Mężczyźni (25 osób): Wśród mężczyzn odpowiedni 20 wyrażało zadowolenie z życia (10 „raczej”, 4 „zdecydowanie” i 6 „bardzo”) oraz 19 z
warunków, w jakich żyją (5 „raczej”, 12 „zdecydowanie” oraz 2 „bardzo”). 19 mężczyzn wyrażało zadowolenie z miasta w którym żyją (6
„raczej”, 9 „zdecydowanie” i 4 „bardzo”) a 18 z najbliższej okolicy (odpowiedni 9, 5 i 4). Co ciekawe – ocena osobistej sytuacji materialnej u
mężczyzn wyglądała zdecydowanie gorzej niż u kobiet – tylko 12 mężczyzn było zadowolonych (7 „raczej, 3 „zdecydowanie” i 2 „bardzo”), aż 8
nie było „ani zadowolonych, ani niezadowolonych” a 5 było niezadowolonych „3 „zdecydowanie”, 2 „raczej”).
Mężczyźni również jako słabe aspekty miasta oceniali dostępność i jakość usług dla starszych, możliwość spędzania czasu wolnego przez
młodzież i osoby starsze, dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Również dostępność i stan
miejsc parkingowych zostały ocenione dość słabo.
Dobrze ocenianymi aspektami na obszarze rewitalizacji były kwestie związane z edukacją, ofertą kulturalną, ofertą rekreacyjno-sportową oraz
dostępnością do obiektów handlowo-usługowych a także parków, skwerów i kwestie estetyki i małej architektury.
Co zastanawiające – mężczyźni nieco lepiej niż kobiety ocenili warunki do aktywności obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych oraz
dostępność i jakość usług w zakresie pomocy społecznej.
W pytaniu otwartym pojawiały się często kwestie dotyczące toalet publicznych, poprawy i zwiększenia ilości drobnej architektury (szczególnie
ławek), potrzeba stworzenia miejsca spędzania wolnego czasu dla seniorów i młodzieży, uporządkowania terenu po dawnym kinie tęcza i
terenów dookoła oraz stworzenia większej ilości „kawiarenek pod chmurką” a także małych barów bistro.
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Załącznik nr 4. Uproszczony plan rzeczowo – finansowy dla potrzeb procesu rewitalizacji
NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje

Zakres
czasowy
realizacji

.

Planowany koszt
wraz z podziałem
na źródła
finansowania

Potencjalne partnerstwa
wraz z określeniem roli
Podmiotów

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE
Utworzenie placówki
„Centrum RAZEM”

„Centrum RAZEM” to
zdeinstytucjonalizowana
placówka, która zgodnie
z identyfikowanymi potrzebami
obszaru rewitalizacji w Kwidzynie
przybierać będzie dwie formy:
1. Specjalistycznej placówki
wsparcia dziennego.
2. Poradni dla rodziców/członków
rodziny/opiekunów dzieci
uczęszczających do placówki
wsparcia dziennego.

Miasto
Kwidzyn

problemy wychowawcze
dzieci i młodzieży,
niska świadomość społeczna
dzieci i młodzieży,
niezaradność wychowawcza
rodziców,
patologie społeczne w śród
dzieci i młodzieży.

od 01.2018
do 12.2021.

2 400 000 zł.
Środki własne,
środki w ramach
RPO WP

organizacje
pozarządowe z obszary
miasta a w szczególności
obszaru rewitalizacji,
Biblioteka MiejskoPowiatowa w Kwidzynie,
Kwidzyńskie Centrum
Kultury,
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.

„Moje Miejsce” –
międzypokoleniowa
rewaloryzacja
parków na obszarze
rewitalizacji

Przedsięwzięcie obejmuje
urządzenie (utworzenie)
publicznej przestrzeni miejskiej
(w tym terenów zieleni
publicznej) o powierzchni 0,173
ha i 0,148 ha wraz z
posadowieniem obiektów małej
architektury. Przestrzeń
publiczna, która powstanie w
ramach przedsięwzięcia będzie
publicznie dostępna i posiadać

Miasto
Kwidzyn

deficyt ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych
w obszarze rewitalizacji,
brak miejsc publicznych
służących spotkaniom
społeczności lokalnej,
rekreacji, budowaniu więzi
społecznych,
brak miejsc mających wpływ
na tworzenie tzw. „klimatu

od 01.2018
do 9.2018 r.

300 000 zł. Środki
własne, środki
w ramach RPO WP

organizacje
pozarządowe (NGO),
placówki edukacyjne
z obszaru rewitalizacji,
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kwidzynie.
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NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem
na źródła
finansowania

od 01.2018
do 9.2018

400 000 zł. Środki
własne, środki
w ramach RPO WP

.
będzie elementy wydzielonych
obszarów dla rodzin, młodzieży i
seniorów, połączone wspólną
przestrzenią do integracji
międzypokoleniowej.
Adaptacja lokalu
przy Placu
Plebiscytowym na
działalność
„Centrum RAZEM”,
z przystosowaniem
dla osób
niepełnosprawnych

Przedsięwzięcie polegać będzie
na przystosowaniu pomieszczeń
(ok. 100 m2) w budynku przy
Placu Plebiscytowym 2 na cele
związane z działalnością
„Centrum RAZEM”.
Przedsięwzięcie ma charakter
infrastrukturalny

Miasto
Kwidzyn

śródmieścia” i poprawę
jakości życia mieszkańców,
niska aktywność społeczna
m.in. w zakresie
zaangażowania się w proces
odnowy miasta.
Przedsięwzięcie jest
komplementarne w stosunku
do przedsięwzięcia nr 1
i zasadniczo koncentruje się na
rozwiązaniu problemów
lokalowych w funkcjonowaniu
placówki Centrum RAZEM.
Realizacja przedsięwzięcia
odpowiada na deficyt placówek
świadczących kompleksowe
wsparcie dzieci i młodzieży z
licznymi problemami
wychowawczymi na obszarze
rewitalizacji.

Potencjalne partnerstwa
wraz z określeniem roli
Podmiotów

Nie dotyczy
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NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem
na źródła
finansowania

.
Zakup wyposażenia
dla potrzeb
utworzenia
„Multicentrum”

Przedsięwzięcie polegać będzie
na zakupie wyposażenia na
potrzeby utworzenia
Multicentrum – ośrodka
nowoczesnej nauki, zabawy,
które będzie wykorzystane do
wspierania kompetencji
cyfrowych dzieci i młodzieży
z placówki specjalistycznej i ich
rodziców oraz osób z obszaru
rewitalizacji. Wyposażenie w
ramach Multicentrum nazywane
jest modułami i obejmuje
odrębne narzędzia wspomagania
rozwoju zainteresowań czy nauki.

Modernizacja
wybranych
elementów części
wspólnych
budynków
mieszkalnych
zlokalizowanych w
obszarze
rewitalizacji

Na obszarze rewitalizacji działa
169 wspólnot mieszkaniowych,
w tym 8 wspólnot
mieszkaniowych w których
mieszkają rodziny objęte
wsparciem MOPS Kwidzyn.
Przedsięwzięcie przyczyni się do
wsparcia wspólnot w zakresie
remontów, które dotyczą części
wspólnych (tj. elewacje, klatki
schodowe, izolacja ścian
fundamentowych, remonty
dachów, stolarka okienna i

Biblioteka
Miejsko –
Powiatowa
w
Kwidzynie

zniwelowanie wykluczenia
cyfrowego mieszkańców
obszaru rewitalizacji,
deficyt pozaszkolnych zajęć
rozwijających
zainteresowania dzieci,
młodzieży i dorosłych,
barki w zagospodarowaniu
wolnego czasu pozaszkolnego
mieszkańców obszaru
rewitalizacji (w szczególności
dzieci i młodzieży),

Od 09.2018
do 06.2019

1 000 000 zł. Środki
własne, środki
w ramach RPO WP

Miasto
Kwidzyn

przedsięwzięcie przyczyni się
do poprawy stanu
technicznego budynków
zlokalizowanych na obszarze
rewitalizacji i w bezpośredni
sposób do poprawy estetyki
obszaru rewitalizacji,
zwiększona zostanie
relatywnie niska aktywność
wspólnot mieszkaniowych
w zakresie prac
remontowych,
zwiększenie wiedzy wspólnot

Od 01.2018
do 09.2019

800 000 zł. Środki
własne, środki
w ramach RPO WP

Potencjalne partnerstwa
wraz z określeniem roli
Podmiotów

Nie dotyczy

wspólnoty
mieszkaniowe z obszaru
rewitalizacji,
organizacje społeczne,
które będą realizatorami
działań promocyjnych
(na podstawie Ustawy
o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie).
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NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem
na źródła
finansowania

2019-2021

100 000 zł. Środki
własne, środki
w ramach RPO WP

organizacje
pozarządowe (NGO),
placówki edukacyjne
z obszaru rewitalizacji,
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kwidzynie,
wspólnoty
mieszkaniowe z obszaru
rewitalizacji.

7 000 000, środki
własne oraz w
ramach RPO WP

organizacje
pozarządowe, instytucje
kultury

.
drzwiowa, domofony,
oświetlenie).

Działania edukacyjno
– informacyjne dla
mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Przedsięwzięcie zakłada
organizację wydarzeń
edukacyjnych i promocyjnych
towarzyszących realizacji
przedsięwzięć infrastrukturalnych
na obszarze rewitalizacji
w mieście Kwidzynie.

Miasto
Kwidzyn

Rewitalizacja
budynku po byłym
kinie „Tęcza”

Przedsięwzięcie zakłada
rewitalizację i adaptację na
cele kulturalne budynku po

Miasto
Kwidzyn

mieszkaniowych
i mieszkańców z obszaru
rewitalizacji w zakresie
możliwości pozyskania
środków finansowych na
prace modernizacyjne
i remontowe.
niska aktywność społeczna
m.in. w zakresie
zaangażowania się w proces
odnowy miasta,
obojętność społeczna,
roszczeniowość mieszkańców
dotycząca inwestycji
publicznych,
niski poziom
odpowiedzialności za dobro
wspólne,
poczucie braku sprawczości
mieszkańców w sprawach
dotyczących miasta, czego
wynikiem jest niski poziom
zaangażowania w życie
publiczne.

niska atrakcyjność 2019 - 2021
centrum miasta,

Potencjalne partnerstwa
wraz z określeniem roli
Podmiotów

128

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023

NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
.

byłym kinie „Tęcza”. Obiekt
wymaga generalnego
remontu, który przywróci mu
funkcje kulturalne.

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem
na źródła
finansowania

Potencjalne partnerstwa
wraz z określeniem roli
Podmiotów

zdekapitalizowana i
niszczejąca
staromiejska
zabudowa,
deficyt
działań
integrujących
mieszkańców
obszaru rewitalizacji,
niewystarczająca
oferta
spędzania
czasu wolnego dla
dzieci, młodzieży i
dorosłych
niska
aktywność
społeczna
na
obszarze rewitalizacji
i na terenie reszty
miasta
niska
aktywność
organizacji
pozarządowych,
brak
miejsc
służących integracji
sąsiedzkiej,
niski komfort życia
na
obszarze
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NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
.

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem
na źródła
finansowania

Potencjalne partnerstwa
wraz z określeniem roli
Podmiotów

rewitalizacji.
Modernizacja parku
między ulicami
Słowiańską Targową Braterstwa
Narodów

Przedsięwzięcie zakłada
rewaloryzację istniejącego już
parku (skweru), której głównym
celem będzie znaczące
poprawienie estetyki
przestrzeni publicznej oraz
zwiększenie bezpieczeństwa
publicznego w tej części miasta.

Miasto
Kwidzyn

zbyt
mała
ilość
urządzonych
terenów zielonych
na
obszarze
rewitalizacji
służących
spotkaniom
społeczności
lokalnej, rekreacji,
budowaniu
więzi
społecznych,
duża koncentracja
zanieczyszczeń
powietrza i wysoki
poziom hałasu na
terenie
dzielnicy
Stare Miasto
brak miejsc mających
wpływ na tworzenie
tzw.
„klimatu
śródmieścia”
i
poprawę
jakości
życia mieszkańców,
niska
aktywność

700 000, środki
własne

Organizacje
pozarządowe
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NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
.

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem
na źródła
finansowania

Potencjalne partnerstwa
wraz z określeniem roli
Podmiotów

społeczna m.in. w
zakresie
zaangażowania się w
proces
odnowy
miasta,
obojętność
społeczna,
niski
poziom
odpowiedzialności za
dobro wspólne,
mała
atrakcyjność
turystyczna miasta
Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik nr 5. Kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych - mapa przedsięwzięć rewitalizacyjnych w mieści
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