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WSTĘP 
Przemiany społeczno-gospodarcze jakie zachodzą na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane 

procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej 

spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu takich jak 

degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferach społecznej i gospodarczej. W takiej 

sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych 

projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową 

i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów, 

czynników i zjawisk kryzysowych występujących na danym obszarze. 

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otwiera nowy rozdział w programowaniu 

procesów rewitalizacji w Polsce. Poprzednio, jedynie miasta otrzymały możliwość prowadzenia 

rewitalizacji. Obecnie również obszary wiejskie mają szansę na zmianę znaczenia przestrzeni oraz 

rozwiązywanie problemów społecznych z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

przeznaczonych na rewitalizację. 

Pod pojęciem rewitalizacji należy rozumieć 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, które związane są z procesem 

wychodzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. 

 Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy. Powinien 

nie tylko rozwiązywać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, ale także 

wykorzystywać potencjały rozwoju obszaru rewitalizowanego, całej gminy jak i otoczenia 

zewnętrznego. Program rewitalizacji powinien również zapewnić komplementarność w pięciu 

aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, 

międzyokresowym oraz źródeł finansowania. 

 Proces rewitalizacji powinien być po drugie prowadzony w sferze społecznej, przestrzennej 

oraz gospodarczej. Wybór kluczowych obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony 

rzetelną diagnozą. Analiza zagadnień społecznych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych i techniczno-budowlanych pozwoli dokonać pełnej diagnozy problemów  

i zagrożeń oraz wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych,  

a w konsekwencji wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Ostateczny wybór 
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obszarów do rewitalizacji powinien być wyborem najefektywniejszej ścieżki działań, 

w kontekście oczekiwanych rezultatów. 

 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. Aktywowanie i udział mieszkańców oraz 

włączenie, organizacja i formowanie miejscowej sieci interesariuszy w danym obszarze są 

warunkami koniecznymi powodzenia długofalowego rozwoju obszarów kryzysowych oraz 

wyprowadzenia ich z tego stanu. 

Horyzont czasowy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask obejmuje lata 2016-2023. 

Przekazany dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask został przygotowany 

i opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz.U. 2016 poz. 

446 z późń. zm.), a także wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020 Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 roku. Tym samym zarówno jego struktura, jak i zawartość 

merytoryczna koresponduje wprost z zaleceniami dla tego typu opracowań. 

Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023 stanowi spójny dokument 

strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowane obszary 

gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, 

przestrzenny, środowiskowy i kulturowy), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany. W związku z tym Program wyznacza jako cel nadrzędny dla obszaru 

rewitalizacji Gminy Łask: 

Rewitalizacja obszarów problemowych w kierunku wewnętrznej 

i zewnętrznej integracji. 
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Cele operacyjne dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji: 

Podobszar 1: 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-ekonomicznemu poprzez wzmocnienie aktywności 
społecznej mieszkańców.  

2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz funkcjonalności budynków.  

3. Wzrost jakości powietrza. 

 

Podobszar 2: 

1. Budowanie społeczeństwa zintegrowanego poprzez wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz 
wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców.  

2. Wzrost bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, funkcjonalności budynków oraz atrakcyjności 
turystycznej gminy 

3. Wzrost jakości powietrza. 

4. Budowanie społeczeństwa aktywnego zawodowo 

Podobszar 3: 

1. Budowanie społeczeństwa zintegrowanego i zdrowego poprzez wzrost aktywności społecznej 
oraz fizycznej mieszkańców. 

2. Kreowanie środowiska sprzyjającego powstawaniu nowych miejsc pracy. 

3. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych spełniających potrzeby mieszkańców gminy. 

Podobszar 4: 

1. Budowanie społeczeństwa zintegrowanego i gotowego do współpracy na rzecz budowania 
wspólnej przyszłości oraz dobrobytu. 

2. Kreowanie środowiska sprzyjającego powstawaniu nowych miejsc pracy. 

3. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, dobrze skomunikowanych spełniających 
potrzeby mieszkańców gminy oraz potencjalnych turystów. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego Kolumny jako Miasta Ogrodu o wysokich walorach 
urbanistycznych oraz przyrodniczych. 

Podobszar 5: 

1. Budowanie społeczeństwa aktywnego, zintegrowanego i zaangażowanego społecznie. 

2. Kreowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi dzieci i młodzieży. 

3. Tworzenie atrakcyjnych miejsc publicznych, spełniających potrzeby mieszkańców gminy oraz 
potencjalnych turystów. 

Podobszar 6: 

1. Budowanie społeczeństwa aktywnego zawodowo oraz społecznie. 

2. Tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych miejsc publicznych, spełniających potrzeby 
mieszkańców gminy. 
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1. POWIĄZANIA LOKALNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

ORAZ PLANISTYCZNYMI GMINY 

1.1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020 (przyjęta Uchwałą Nr XIX/201/2016  

Rady Miejskiej w Łasku  z dnia 20 kwietnia 2016 r.) jest dokumentem obejmującym swoim zakresem 

obszar całej gminy. Czas realizacji zadań, o których mowa w dokumencie, zawiera się w latach 2014 – 

2020 i jest on kontynuację zadań realizowanych i zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Łask 

na lata 2009-2013 oraz Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Łask uchwalonej w styczniu 2004r. 

Niniejsze opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji skorelowane jest ze wskazanym 

dokumentem zarówno w wytyczonych celach dla rozwoju społecznego jak również ekonomicznego 

i środowiskowego. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w programie stanowią odpowiedź dla 

celów zrównoważonego rozwoju wytyczonych w strategii. Celem ogólnym wskazanym w strategii jest 

zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój przedsiębiorczości, 

infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów środowiska 

naturalnego. Szczegółowe cele wyznaczone dla rozwoju gminy, stanowiące wyznacznik dla wszelkiego 

rodzaju podejmowanych przedsięwzięć powiązane są z niniejszym dokumentem, a ich zakres jest 

następujący: 

Cel I. Wsparcie rozwoju gospodarczego w Gminie Łask  

 SZGR I.1.   Rozbudowa infrastruktury turystycznej. 

 SZGR I.2.   Promocja walorów turystycznych gminy.  

 SZGR I.3.   Kształtowanie w społeczności gminy postaw przedsiębiorczych.  

 SZGRI.4.    Wsparcie dla nowo powstających przedsiębiorstw.  

 SZGR I.5.   Kształcenie ustawiczne osób bezrobotnych.  

 SZGR I.6.   Aktywne poszukiwanie nowych inwestorów.  

CEL II. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej i 

technicznej  

 SZGR II.1. Budowa i modernizacja bazy kulturalnej, oświatowej i sportowej.  

 SZGR II.2. Modernizacja oraz budowa dróg gminnych.  

 SZGR II.3. Modernizacja oświetlenia ulicznego.  

 SZGR II.4. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
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 SZGR II.5. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.  

 SZGR II.6. Rozwój infrastruktury wodociągowej.  

 SZGR II.7. Ochrona obiektów zabytkowych.  

 SZGR II.8. Zwiększanie dostępu do Internetu i e-usług na terenie gminy.  

CEL III. Zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego  

 SZGR III.1. Aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska.  

 SZGR III.2.     Rekultywacja terenów zdegradowanych.  

 SZGR III.3.     Szczególna ochrona terenów chronionych.  

 SZGR III.4. Ochrona czystości gleb i wód poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej.  

 SZGR III.5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.  

1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask 

(przyjęte uchwałą Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 lutego 2008 r.) ma służyć zarządzaniu 

rozwojem gminy, w celu maksymalnego wykorzystania instrumentów gospodarki przestrzennej dla 

realizacji celów społeczno-gospodarczych.  Studium jest jednym z elementów określających strategię 

gminy. Do dokumentów określających politykę władz miasta zalicza się ponadto Zintegrowaną 

strategię rozwoju dla gminy Łask (została ona opracowana w 2004 r.) oraz strategię informacyjną gminy 

zorientowaną na promocję gminy i tworzenie informacyjnych podstaw dla bieżących decyzji 

administracyjnych i działań organizatorskich. Stanowią one pierwszy poziom planowania w gminie. 

Celem generalnym jest osiągnięcie wszechstronnego zrównoważonego i trwałego rozwoju gminy Łask, 

zapewniającego zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkańców poprzez wzrost poziomu 

i jakości życia, z uwzględnieniem skutków powstania cywilnego lotniska dla regionu łódzkiego. 

I. Cele społeczne:   

 SUiKZP I.1. zapewnienie możliwości wysokiego standardu zamieszkania i obsługi mieszkańców,  

 SUiKZP I.2. wyposażenie w urządzenia komunikacyjne i infrastrukturę techniczną stosownie do 

występujących potrzeb,  

 SUiKZP I.3. harmonijne i bezpieczne kształtowanie przestrzeni,  

 SUiKZP I.4. zapewnienie pełnego dostępu do usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej,  

 SUiKZP I.5. zapewnienie dostępu do terenów oraz urządzeń rekreacyjnych i sportowych.  
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II. Cele kulturowe:  

 SUiKZP II.1. zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego, stanowiącego podstawę 

tożsamości i identyfikacji mieszkańców,  

 SUiKZP II.2.  rozwój placówek kulturalnych, naukowych i rozwojowych,  

 SUiKZP II.3.  kultywowanie lokalnych tradycji.  

III. Cele przestrzenne: 

 SUiKZP III.1. zachowanie istniejących wartości przestrzennych struktury miasta i zabudowy 

wiejskiej,  

 SUiKZP III.2. porządkowanie i przekształcenie istniejących struktur zabudowy w kierunku 

uzyskania ładu przestrzennego i pełnego wyposażenia technicznego w urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz komunikacji,  

 SUiKZP III.3. wykorzystanie nowych realizacji dla nadania indywidualnych cech poszczególnym 

fragmentom zabudowy,  

IV. Cele przyrodnicze:  

 SUiKZP IV.1. stworzenie systemu terenów zielonych związanych z dolinami rzek ze szczególnym 

uwzględnieniem rzeki Grabi. 

1.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej z elementami mobilności miejskiej dla 
Gminy Łask 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla Gminy Łask 

(uchwalony 16 marca 2016 roku) jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku 

z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie Gminy, a co za tym idzie z 

redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 oraz usatysfakcjonowaniem potrzeb mobilności ludzi 

i gospodarki w mieście, jak i otoczeniu. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości 

życia mieszkańców Gminy. Cel główny Gmina zamierza osiągnąć przez realizacje następujących celów 

szczegółowych:  

 PGN I. promowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie Łask,  

 PGN II. efektywne gospodarowanie energią w gminie Łask,  

 PGN III. promocja energii ze źródeł odnawialnych,  

 PGN IV. redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2,  

 PGN V. edukacja i podniesienie świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności i 

bezpieczeństwa  
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 PGN VI. zapewnienia wszystkim mieszkańcom takie opcje transportowe, które pozwolą na 

dostęp do kluczowych celów podróży i usług,  

 PGN VII. propagowanie udziału pojazdów niskoemisyjnych  

 PGN VIII. rozwój nowych usług w zakresie mobilności  

 PGN IX. promocja zdrowego stylu życia  

 PGN X. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu integracji systemu transportowego w 

gminie Łask. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla Gminy Łask wyznacza 

główny cel strategiczny rozwoju Gminy, który polega na:  

POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REDUKCJĘ 

ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, W TYM CO2, OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ WE 

WSZYSTKICH SEKTORACH ORAZ TWORZENIA PRZYJAZNEGO OTOCZENIA DO EFEKTYWNEGO I 

BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW W GMINIE 

Cel strategiczny oraz cele szczegółowe zapisane w PGN dla Gminy Łask korelują się z celami Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask, w szczególności w zakresie zapisów związanych z ochroną 

powietrza atmosferycznego. Na dwóch podobszarach rewitalizacji wyznaczonych w niniejszym 

dokumencie, o numerach 1 oraz 3 jako cel operacyjny zaproponowano „Wzrost jakości powietrza”. 

Dodatkowo na podobszarze 4 jednym z celów operacyjnych jest „Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Kolumny jako Miasta Ogrodu o wysokich walorach urbanistycznych oraz przyrodniczych”. 

1.4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łask na lata 2009-2016 

Nadrzędny cel „Programie ochrony środowiska dla gminy Łask na lata 2009-2016” sformułowano 

następująco: 

Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Łask w harmonii z zasadami ochrony środowiska 

Jako zadania priorytetowe przyjęto następujące zagadnienia: 

 POŚ I. Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

 POŚ II. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

 POŚ III. Ochrona przed ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym. 

 POŚ IV. Ochrona ludności przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego. 

 POŚ V. Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz 

eliminacja i minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia. 

 POŚ VI. Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 



 

 

14 

 

Zadania priorytetowe zaproponowane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łask są 

skorelowane z celami operacyjnymi dla poszczególnych obszarów rewitalizacji: 

Podobszar 1: 

3. Wzrost jakości powietrza  POŚ II. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

Podobszar 2: 

2. Wzrost bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, funkcjonalności budynków oraz atrakcyjności 

turystycznej gminy  POŚ V. Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym 

środowiska oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia. 

3. Wzrost jakości powietrza  POŚ II. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

Podobszar 3: 

3. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych spełniających potrzeby mieszkańców gminy  

POŚ I. Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych; POŚ II. Poprawa jakości powietrza 

atmosferycznego; POŚ III. Ochrona przed ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym; POŚ V. 

Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz eliminacja  

i minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia POŚ VI. Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Podobszar 4: 

3. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, dobrze skomunikowanych spełniających 

potrzeby mieszkańców gminy oraz potencjalnych turystów  POŚ I. Ochrona jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych; POŚ II. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego; POŚ III. 

Ochrona przed ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym; POŚ V. Zapobieganie poważnym 

awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków w razie 

ich wystąpienia POŚ VI. Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego Kolumny jako Miasta Ogrodu o wysokich walorach 

urbanistycznych oraz przyrodniczych  POŚ I. Ochrona jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych; POŚ II. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego; POŚ III. Ochrona przed 

ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym; POŚ V. Zapobieganie poważnym awariom  

i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków w razie ich 

wystąpienia POŚ VI. Edukacja ekologiczna społeczeństwa 
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Podobszar 5: 

3. Tworzenie atrakcyjnych miejsc publicznych, spełniających potrzeby mieszkańców gminy oraz 

potencjalnych turystów  POŚ I. Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych; POŚ II. 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego; POŚ III. Ochrona przed ponadnormatywnym hałasem 

komunikacyjnym; POŚ V. Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska 

oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia POŚ VI. Edukacja ekologiczna 

społeczeństwa 

Podobszar 6: 

2. Tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych miejsc publicznych, spełniających potrzeby 

mieszkańców gminy  POŚ I. Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych; POŚ II. 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego; POŚ III. Ochrona przed ponadnormatywnym hałasem 

komunikacyjnym; POŚ V. Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska 

oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia POŚ VI. Edukacja ekologiczna 

społeczeństwa 

1.5. Podsumowanie  

 
PODOBSZAR 1 – Łask Centrum 
Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych na tym obszarze 
przyczyni się zarówno do podnoszenia atrakcyjności 
przestrzeni w obszarze centrum jak również podniesienia 
jego znaczenia dla rozwoju lokalnego poprzez relokalizację 
do ścisłego centrum funkcji o znaczeniu centrotwórczym.  
Takie działania pozwolą także na kontynuację dotychczas 
prowadzonych działań rewitalizacyjnych w tym obszarze, 
poprzez stworzenie atrakcyjnej, nowoczesnej przestrzeni, 
sprzyjającej rozwojowi zrównoważonemu. 
 

Realizacja celów Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju: 

SZGR II.1.; SZGR II.2.; SZGR II.3.; 
SZGR II.4.; SZGR II.5.; SZGR III.2.; 

SZGR III.5. 
 

Realizacja celów studium: 
SUiKZP I.3.; SUiKZP II.1.;   

SUiKZP II.2.; SUiKZP III.1.;  
SUiKZP III.2. 

 
Realizacja celów PGN: 

PGN I; PGN II; PGN III; PGN IV; 
PGN V; PGN VI; PGN VII; PGN 

VIII; PGN IX; PGN X 
 

Realizacja celów POŚ: 
POŚ I; POŚ II; POŚ III; POŚ IV; POŚ 

V; POŚ VI; 

 
PODOBSZAR 2 - Wiewiórczyn 
Remont dotychczasowego budynku starej wieży ciśnień 
oraz przystosowanie go tym samym do pełnienia nowych 
funkcji pozwoli na stworzenie warunków do prowadzenia 
działań miękkich na terenie północnej części Łasku, 

Realizacja celów Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju: 

SZGR I.6.; SZGR I.3.; SZGR III.2.; 
SZGRI.4.; SZGR I.5.; SZGR II.1.; 

SZGR II.7.; SZGR III.2.; 
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odpowiadającym potrzebom mieszkańców obszaru 
zdegradowanego. 
Ponadto przedsięwzięcia dla tego obszaru dotyczą 
kompleksu "Dzikie wino", który w konsekwencji 
przeprowadzenia rewitalizacji ma stać się miejscem 
spędzania czasu gości z całej Polski, w którym promowane 
będą lokalne atrakcje. Miejsce w wyniku 
przeprowadzonych działań zaktywizować ma także 
społeczność lokalną, w tym także poprzez wzrost 
przedsiębiorczości. 

 

Realizacja celów studium: 
SUiKZP I.1.; SUiKZP I.2.;  
SUiKZP I.3. SUiKZP I.4.;  
SUiKZP I.5. SUiKZP II.1.;  

SUiKZP II.2.; SUiKZP II.3.;   
SUiKZP III.1.; SUiKZP III.2.  

 
Realizacja celów PGN: 

PGN I; PGN II; PGN III; PGN IV; 
PGN V; PGN VI; PGN VII; PGN 

VIII; PGN IX; PGN X 
 

Realizacja celów POŚ: 
POŚ I; POŚ II; POŚ III; POŚ IV; POŚ 

V; POŚ VI; 

 
PODOBSZAR 3 – Łask ul. Rzeczna 
Utworzenie nowego kompleksu rekreacyjno-sportowego 
pozwoli na zapewnienie mieszkańcom obszaru 
zdegradowanego dostępu do przestrzeni wypoczynkowej o 
wysokich walorach przyrodniczych oraz nowoczesnej 
infrastrukturze. Ponadto realizacja przedsięwzięć w tym 
podobszarze przyczyni się do stworzenia warunków dla 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju 
aktywności sportowej mieszkańców, a tym samym ich 
stanu zdrowia i integracji w warunkach lokalnych. 
 

Realizacja celów Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju: 

SZGR I.1.; SZGR I.2.; SZGR I.3.; 
SZGR I.6.; SZGR II.1.; 

SZGR III.1.; SZGR III.2. 

Realizacja celów studium: 
SUiKZP I.2.; SUiKZP I.3.; SUiKZP 

I.5.; 
SUiKZP III.3.; SUiKZP IV.1. 

 
Realizacja celów PGN: 

PGN I; PGN II; PGN III; PGN IV; 
PGN V; PGN VI; PGN VII; PGN 

VIII; PGN IX; PGN X 
 

Realizacja celów POŚ: 
POŚ I; POŚ II; POŚ III; POŚ IV; POŚ 

V; POŚ VI; 

 
PODOBSZAR 4 - Kolumna 
Wsparcie turystyki jest jednym z podstawowych kierunków 
działań rewitalizacyjnych dla gminy Łask. Przywrócenie 
świetności oraz dalszy rozwój dzielnicy Kolumna jako 
atrakcyjnego miejsca dla wypoczynku, stanowić będzie 
podstawę dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców obszaru 
zdegradowanego zarówno w kwestiach infrastruktury 
spędzania wolnego czasu, jak również napędzać rozwój 
gospodarczy, a tym samym wpływać na dobrobyt 
mieszkańców. 
 

Realizacja celów Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju: 

SZGR I.1.; SZGR I.2.; SZGR I.3.; 
SZGRI.4.; SZGR I.5.; SZGR I.6. 

SZGR II.2.; SZGR II.3.; SZGR II.7. 
SZGR III.2. 

Realizacja celów studium: 
SUiKZP I.1.; SUiKZP I.2.;  
SUiKZP I.3. SUiKZP I.5.; 

SUiKZP II.1.; SUiKZP II.3.;  
SUiKZP III.1.;  

 
Realizacja celów PGN: 

PGN I; PGN II; PGN III; PGN IV; 
PGN V; PGN VI; PGN VII; PGN 

VIII; PGN IX; PGN X 
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Realizacja celów POŚ: 
POŚ I; POŚ II; POŚ III; POŚ IV; POŚ 

V; POŚ VI; 

 
PODOBSZAR 5 - Borszewice 
Modernizacja budynku po byłej „Organistówce” oraz 
adaptacja jej na cele społeczne jest zadaniem stanowiącym 
odpowiedź na potrzeby obszaru zdegradowanego, 
położonego w sołectwie Borszewice, a także w dalszej 
kolejności sołectw sąsiednich w zakresie dostępu do 
przestrzeni publicznych, miejsc spotkań oraz miejsc 
integracji społeczności. Rewitalizacja tego podobszaru 
przyczyni się do poprawy życia mieszkańców. 
 

Realizacja celów Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju: 

SZGR II.1. 

Realizacja celów studium: 
SUiKZP I.3.; SUiKZP II.2.; 

SUiKZP III.2.;  
 

Realizacja celów PGN: 
PGN I; PGN II; PGN III; PGN IV; 
PGN V; PGN VI; PGN VII; PGN 

VIII; PGN IX; PGN X 
 

Realizacja celów POŚ: 
POŚ I; POŚ II; POŚ III; POŚ IV; POŚ 

V; POŚ VI; 
 

 
PODOBSZAR 6 – Ostrów 
Remont wraz z kompleksową termomodernizacją 
zabytkowego dworu oraz  aranżacja terenu wokół dworu 
pozwoli na stworzenie kompleksu odpowiadającego 
potrzebom społecznym oraz gospodarczym obszaru 
zdegradowanego. Podjęte działania, w tym także miękkie 
inspirujące powstanie infrastruktury społecznego wsparcia 
i integrującej lokalnych interesariuszy pozwoli na redukcję 
problemów związanych z ubóstwem, wykluczeniem 
społecznym, niskim poziomem dostępu do kultury i 
rekreacji poza obszarem centralnym gminy. 
 

Realizacja celów Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju: 
SZGR I.3.; SZGRI.4.; SZGR I.5.; 

SZGR I.6.; SZGR II.1.; SZGR II.7. 
SZGR III.2.; 

 

Realizacja celów studium: 
SUiKZP I.3.; SUiKZP I.5.;  

SUiKZP II.1.; SUiKZP II.2.;  
SUiKZP III.1.; SUiKZP III.2.;  

 
Realizacja celów PGN: 

PGN I; PGN II; PGN III; PGN IV; 
PGN V; PGN VI; PGN VII; PGN 

VIII; PGN IX; PGN X 
 

Realizacja celów POŚ: 
POŚ I; POŚ II; POŚ III; POŚ IV; POŚ 

V; POŚ VI; 
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2. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI GMINY ŁASK 

– DIAGNOZA SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

Łask jest gminą wiejsko-miejską położoną w centralnej części województwa łódzkiego, w powiecie 

łaskim. Siedzibą gminy jest Łask, natomiast całość obejmuje łącznie 31 sołectw: Aleksandrówek, 

Anielin, Bałucz, Borszewice, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Karszew, Kopyść, Krzucz, Łopatki, Mauryca, 

Okup Mały, Okup Wielki, Orchów, Ostrów, Rembów, Remiszew, Rokitnica, Sięganów, Stryje Księże, 

Stryje Paskowe, Teodory, Wiewiórczyn, Wola Bałucka, Wola Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, 

Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wydrzyn, Zielęcice oraz część miejską wraz z dzielnicą Kolumna. 

 

Rysunek 1: Podział przestrzenny Gminy Łask na jednostki pomocnicze 

(Źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Początki historii Łasku sięgają XI wieku, pierwotnie była to niewielka osada nad rzeką Grabią o 

charakterystycznym owalnicowym kształcie z dużym placem pośrodku. Nazwa Łasku pochodzi od 

słowa „łazy” co oznaczało wykarczowaną i wypaloną polanę przeznaczoną pod założenie nowej osady. 

Przełomowym momentem dla Gminy było uzyskanie praw miejskich we wrześniu 1422 roku. 

W kolejnych dekadach trwał stopniowy rozwój Łasku, gdzie na stałe osiedliła się rodzina Korabitów, 

którzy później przyjęli nazwisko Łaskich. Większość ludności napływającej do Łasku stanowiły trzy 

narodowości. Przede wszystkim byli to Polacy, sporą grupę stanowili Żydzi, (najprawdopodobniej 

wygnani z Hiszpanii za panowania Izabeli Katolickiej); ponadto fakt ulokowania miasta na prawie 

niemieckim przyciągał obywateli niemieckich. 

1 Aleksandrówek 
2 Anielin 
3 Bałucz 
4 Borszewice 
5 Budy Stryjewskie  
6 Gorczyn 
7 Karszew  
8 Kopyść  
9 Krzucz 
10 Łopatki  
11 Mauryca 
12 Okup Mały  
13 Okup Wielki 
14 Orchów 
15 Ostrów 
16 Rembów 

 

17 Remiszew 
18 Rokitnica 
19 Sięganów  
20 Stryje Księże 
21 Stryje Paskowe 
22 Teodory 
23 Wiewiórczyn 
24 Wola Bałucka 
25 Wola Łaska 
26 Wola Stryjewska 
27 Wronowice 
28 Wrzeszczewice 
29 Wrzeszczewice Nowe 
30 Wydrzyn 
31 Zielęcice 
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W 1973 roku nastąpiło powiększenie miasta o dzielnicę Kolumna. Zmiany społeczno-gospodarcze 

dokonujące się w kraju od 1989 r. widoczne są bardzo dobrze na przykładzie naszego miasta. Na 

przestrzeni ostatnich lat w Łasku dokonało się wiele zarówno pozytywnych przemiana, jak również 

takich, które ciągle wymagają napraw i poprowadzenia w kierunku rozwoju. Do plusów należy zaliczyć 

przede wszystkim powstanie dynamicznie rozwijającego się sektora prywatnego. Takie firmy jak 

"Kastor" S.A. (godło "Teraz Polska"), "Instalplast", "Teresa Kopias" czy "Celpol" znakomicie promują 

gminę i region. Pozytywnym zjawiskiem, odzwierciedlającym tendencję ogólnopolską, jest przyrost 

procentowy młodzieży z wyższym wykształceniem. Niestety, towarzyszy temu utrzymująca się 

w powiecie na wysokim poziomie stopa bezrobocia, co wykazano w dalszej części opracowania 

(diagnoza), toteż wielu młodych ludzi w Łasku pozostaje bez pracy. 

W 1994 r. liczba mieszkańców Łasku przekroczyła 20000. Lata 90-te to również znaczne rozbudowanie 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy oraz doprowadzenie do Łasku gazu. Niezwykle 

ważnym wydarzeniem dla miasta było ulokowanie w gminie jednostki i lotniska wojskowego 

(1957 rok). Istniejąca obecnie 32. Baza Lotnicza została sformowana 1 stycznia 2001 roku. Jednostka 

ta powstała w wyniku restrukturyzacji 10 pułku lotnictwa myśliwskiego, który przez prawie 40 lat 

stacjonował na gościnnej ziemi łaskiej. Dowództwo i kadra 10-ego pułku stanowią trzon nowo 

powstałej jednostki. 32. Baza Lotnicza funkcjonuje w strukturach 3 Korpusu Obrony Powietrznej 

z dowództwem we Wrocławiu i pełni istotną rolę w realizacji zadań stojących przed Wojskami 

Lotniczymi oraz Obrony Powietrznej. Dużym sukcesem było przystosowanie lotniska wojskowego dla 

potrzeb NATO w 2003 r. Jednostka odpowiada za zabezpieczenie szkolenia i działań bojowych eskadr 

lotniczych zarówno w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w systemie obrony 

powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zasadniczą rolę w 32. Bazie pełnią trzy dywizjony: 

dowodzenia, zabezpieczenia i techniczny. 

W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa sieradzkiego, co w znacznej 

części odbiło się na późniejszej kondycji gospodarczej i walorach publicznych gminy. W wyniku 

powołania ówczesnego województwa sieradzkiego większość funduszy publicznych spływała 

bezpośredni do stolicy województwa. Taka sytuacja powodowała, iż inne gminy w województwie 

pozbawione były części wsparcia zewnętrznego, co blokowało ich dotychczasowy rozwój. Pokłosiem 

jest trwająca do dziś potrzeba odbudowy infrastruktury publicznej gminy oraz znaczenia gminy w skali 

lokalnej, niegdyś znaczącego miejsca na mapie administracyjnej województwa łódzkiego. 

Dziś w wyniku trwających zmian i prowadzonej polityki rozwojowej Gmina jest ważnym ośrodkiem 

administracyjnym, ale również centrum usługowym, oświatowym i Gminy Łask jako ośrodka 

zintegrowanego wewnętrznie oraz z zewnętrznym otoczeniem. Do tego też w znacznym stopniu 
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przyczynić mają się podjęte działania rewitalizacji, by naprawić to co dotychczas zostało utracone 

i wprowadzić gminę w nowe perspektywy rozwojowe.  

Przy Bibliotece Publicznej w Łasku istnieje Muzeum prezentujące historię miasta oraz organizujące 

wystawy sztuki regionalnej. Na terenie gminy działa również Łaski Dom Kultury, organizujący 

przedstawienia teatralne, wystawy oraz zajęcia artystyczne. Głównym zabytkiem Łasku jest 

późnogotycki kościół kolegiacki Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła z lat 1517-1523, 

przebudowany w stylu barokowym po 1749 r. Gmina Łask odwiedzana jest przez mieszkańców, 

głównie Łodzi oraz Pabianic. Ocenia się, że w sezonie przebywa w gminie około kilkanaście tysięcy ludzi. 

Turyści wypoczywają na łonie natury, korzystając z uroków rzeki Grabi i pobliskich lasów.  

Liczba mieszkańców Łasku od roku 2010 do 2015 stale malała. W roku 2015  wynosiła 27 582 osoby, 

z czego 12,4% to osoby powyżej 67 roku życia. Poniższy wykres przedstawia zakres zmian we 

wskazanym okresie dla tej zmiennej. 

 

Rysunek 2: Liczba ludności Gminy Łask w latach 2010-2015 

(Źródło: Urząd Miejski w Łasku) 

Analizując przebieg zmian demograficznych na terenie Gminy Łask, zauważa się stały wzrost liczby 

mieszkańców w wieku powyżej 67 roku życia, co przy malejącym przyroście naturalnym wskazuje na 

problem starzenia się społeczeństwa. Kolejny wykres prezentuje zakres ilościowy takiego wskaźnika. 
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Rysunek 3: Liczba mieszkańców z podziałem na grupy wiekowe 

(Źródło: Urząd Miejski w Łasku) 

Na terenie gminy w roku 2015 znajdowały się łącznie 22 placówki oświatowe, z czego 5 placówek to  

przedszkola publiczne. Ogólna charakterystyka sytuacji oświatowej w gminie (stan na rok 2015) 

przedstawia się następująco: 

 Przedszkola: 5 placówek publicznych – 647 dzieci (w tym 2 grupy żłobkowe liczące 46 dzieci); 

 Niepubliczne Punkty Przedszkolne (inne formy wychowania przedszkolnego): 4 placówki – 55 

dzieci;  

 Szkoły Podstawowe: 6 placówek publicznych – 1 772 uczniów, 3 placówki niepubliczne (szkoły 

niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych) – 156 dzieci  

 Gimnazja: 3 placówki publiczne – 750 uczniów;  

 Szkoły Ponadgimnazjalne: 1 placówka publiczna – 124 uczniów.  
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2.1. Strefa społeczna 

Zjawiska społeczne występujące na terenie danej jednostki administracyjnej, w kontekście 

opracowania lokalnego programu rewitalizacji stanowią najistotniejszy czynnik diagnozy prowadzącej 

do wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Takie kwestie jak bezrobocie, 

ubóstwo, przestępczość, czy słaby dostęp do edukacji, niski poziom kapitału społecznego lub 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym stanowią podstawę dla weryfikacji form kryzysu 

występujących w gminie, w tej właśnie sferze. Niniejsze opracowanie do weryfikacji zjawisk 

społecznych, przypisuje także zagadnienia z zakresu demografii. Całość prezentowanych zjawisk 

zaprezentowano z podziałem na poszczególne jednostki pomocnicze Gminy Łask. W przypadku, kiedy 

pozyskanie danych w takim podziale było niemożliwe, zastosowano podział uproszczony – na część 

miejską oraz wiejską gminy. 

Identyfikacji oraz oceny zjawisk społecznych w Gminie Łask dokonano w oparciu o dane liczbowe dla 

stanu bezrobocia, wymiaru udzielanej pomocy społecznej, liczby popełnianych przestępstw 

i wykroczeń oraz dostępu do edukacji.  Poniższa tabela prezentuje zakres poszczególnych wskaźników, 

na podstawie, których poddano analizie obszar Gminy Łask w podziale na jednostki pomocnicze  pod 

względem sytuacji społecznej w roku 2015. Załączona tabela prezentuje zakres wskaźników 

ilustrujących sytuację Gminy Łask w sferze społecznej. 
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Tabela 1: Wartości wskaźników określających sytuację społeczną Gminy Łask w roku 2015 

(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Wyszczególnienie 

Liczba osób 
długotrwale 

pozostających 
bez pracy na 100 

mieszkańców  

Liczba świadczeń 
przyznanych ze 

względu na 
ubóstwo na 100 

mieszkańców 

Liczba świadczeń 
przyznanych ze względu 
na niepełnosprawność 
oraz długotrwałą lub 

ciężką chorobę na 100 
mieszkańców 

Liczba 
popełnionych 

przestępstw na 
100 

mieszkańców 

Liczba 
popełnionych 
wykroczeń na 

100 
mieszkańców 

Liczba organizacji 
społecznych na 

100 
mieszkańców 

Frekwencja 
wyborcza 

[%] 

Liczba placówek 
oświatowych, 
kulturalnych i 

sportowych  na 
100 

mieszkańców 

Średnia wielkość 
oddziału lub 

grupy w 
placówkach 

oświatowych 

Łask bez Kolumny 1,2 0,7 1,5 
1,7 

2,0 0,3 54,2 0,10 17,9 

Kolumna 2,1 1,7 2,2 0,7 0,1 50,3 0,14 27,2 

Aleksandrówek 0,9 

1 1,4 

0,0 0,0 0,0 57,31 0,00 0,0 

Anielin 0,8 0,4 2,5 0,4 41,1 0,00 0,0 

Bałucz 1,5 1,5 3,6 0,7 43,8 0,49 6,9 

Borszewice 0,3 0,8 2,3 0,0 43,8 0,00 0,0 

Budy Stryjewskie 1,7 0,0 0,0 0,0 34,75 0,00 0,0 

Gorczyn 0,2 1,4 6,4 0,0 52,08 0,00 0,0 

Karszew 0,0 0,7 3,8 0,0 34,75 0,00 0,0 

Kopyść 0,9 0,6 3,6 0,3 44,02 0,00 0,0 

Krzucz 2,7 0,0 0,0 0,0 41,1 0,00 0,0 

Łopatki 1,9 0,9 1,8 0,2 43,18 0,16 8,9 

Mauryca 1,0 0,0 0,0 0,0 52,08 0,00 0,0 

Okup Mały 2,3 1,8 1,3 0,2 44,02 0,16 9,2 

Okup Wielki 1,3 1,0 6,1 0,0 44,02 0,00 0,0 

Orchów 1,2 1,5 9,0 0,0 47,66 0,00 0,0 

Ostrów 0,7 0,7 5,0 0,0 57,31 0,00 0,0 

Rembów 1,9 0,0 0,0 0,0 34,75 0,00 0,0 

Remiszew 0,0 0,0 0,0 0,0 34,75 0,00 0,0 

Rokitnica 1,0 1,0 4,8 0,0 57,31 0,00 0,0 

Sięganów 1,1 1,5 8,9 0,4 43,18 0,00 0,0 

Stryje Księże 3,9 0,0 0,0 0,0 43,8 0,00 0,0 

Stryje Paskowe 2,4 0,0 2,0 0,0 34,75 0,00 0,0 
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Teodory 1,6 0,8 3,4 0,6 57,31 0,20 16,4 

Wiewiórczyn 1,0 3,4 4,2 0,1 47,66 0,14 9,4 

Wola Bałucka 0,0 1,1 0,0 0,5 43,8 0,00 0,0 

Wola Łaska 1,4 0,8 2,1 0,0 52,08 0,00 0,0 

Wola Stryjewska 0,8 1,5 2,2 0,0 43,8 0,00 0,0 

Wronowice 2,6 0,8 5,3 0,0 41,1 0,00 0,0 

Wrzeszczewice 2,6 0,7 6,0 0,7 34,75 0,66 10,5 
Wrzeszczewice 
Nowe 

0,0 0,0 0,0 0,0 34,75 0,00 0,0 

Wydrzyn 0,9 0,3 3,1 0,0 41,1 0,00 0,0 

Zielęcice 0,0 1,1 5,0 0,0 44,02 0,00 0,0 
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Udzielana pomoc społeczna 

Zgodnie z danymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku liczba osób, którym 

przyznano świadczenia pomocy społecznej bez względu na ich rodzaj i formę, w roku 2014 wynosiła 

1 021. Świadczeń pieniężnych udzielono łącznie 510 rodzinom, w tym 339 rodzinom z obszaru 

miejskiego oraz 171 z terenu wiejskiego. Stopień nasilenia poszczególnych problemów społecznych, 

kwalifikujących do przyznania świadczeń pomocowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łasku prezentuje zamieszczone poniżej tabela. Dla porównania w roku 2014 

w województwie łódzkim liczba przyznanych świadczeń na 100 mieszkańców wynosiła 4,89 

(dane GUS), zaś w Gminie Łask wskaźnik ten przyjmował wartość 3,71. Sytuacja gminy pod tym 

względem wydaje się być optymistyczna w zestawieniu z danymi wojewódzkimi, natomiast w dalszej 

kolejności wymaga przeanalizowani pod kontem celowości przyznawanych świadczeń. 

Tabela 2: Powody przyznania pomocy społecznej rodzinom Gminy Łask przez MGOPS Łask 

 (źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku) 

Wśród powodów przyznania świadczeń pomocy społecznej rodzinom Gminy Łask w roku 2015 

dominowały następujące czynniki: 

 Łask bez Kolumny: ubóstwo, niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba; 

 Kolumna: ubóstwo, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych; 

 Obszar Wiejski: ubóstwo, niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba. 

Wykorzystując dane dotyczące powodów przyznania świadczeń socjalnych w Gminie Łask, na potrzeby 

niniejszego opracowania wyszczególniono następujące wskaźniki określające poziom nasilenia 

najczęściej występujących problemów społecznych w gminie, w poszczególnych jej rejonach: 
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Łask miasto ogółem,             
w tym: 

10 36 169 156 0 73 131 14 2 9 

Łask bez Kolumny 9 12 97 89 0 41 100 12 0 3 

Kolumna 1 24 72 67 0 32 31 2 2 6 

Teren wiejski gminy 
Łask 

1 15 102 72 0 29 73 20 1 20 
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 Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo na 100 mieszkańców; 

 Liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność oraz długotrwałą lub ciężką 

chorobę na 100 mieszkańców. 

Do głównych form wspierania rodzin w Gminie Łask 

należy pomoc finansowa. Udzielana pomoc 

realizowana jest przede wszystkim poprzez 

wydawanie stałych zasiłków, zasiłków okresowych 

oraz zasiłków celowych w tym opłat za schronienie. 

Zaprezentowane mapy (Rysunek 4 i 5) wskazują 

rozkład przestrzenny nasilenia powyższych zjawisk 

w gminie. 

Liczba świadczeń przyznanych ze względu na 

ubóstwo na 100 mieszkańców w Gminie Łask wahała 

się w przedziale od 0,7 do 1,7, dla porównania 

w powiecie łaskim wartość tego wskaźnika wynosiła 

wówczas 1,2 (dane GUS). W związku z powyższym 

wartość szczególnie niekorzystnie przedstawia się 

dla dzielnicy Kolumna – 1,7 świadczeń przyznanych 

ze względu na ubóstwo na 100 mieszkańców. Na tle 

ogółu województwa łódzkiego dane te przedstawiają 

się nieco korzystniej, dla województwa wskaźnik ten 

przyjmował wartość 1,9, nie mniej należy zaznaczyć, 

iż podjęcie działań przeciwdziałaniu stosunkowo 

wysokiego poziomu ubóstwa, szczególnie w dzielnicy 

Kolumna stanowi ważny aspekt przyszłej działalności 

rozwojowej gminy. 

Jak wykazano, znaczą część przyczyn przyznawania 

pomocy społecznej w gminie jest pozostawanie 

mieszkańców w stanie chorobowym lub dotknięcie 

niepełnosprawnością. W przypadku Gminy Łask 

zazwyczaj związane jest to ze zwiększającym się 

udziałem osób powyżej 67 roku życia w ogóle 

społeczeństwa, zaś   następstwem   staje  się   realny  

UBÓSTWO 

1,7                       

1,0                0,7 

Rysunek 4: Liczba świadczeń przyznanych ze względu 
na ubóstwo na 100 mieszkańców 

(źródło: GMOPS w Łasku) 

WYKLUCZENIE 
SPOŁECZNE 

2,2                       

1,5                1,4 

Rysunek 4: Liczba świadczeń przyznanych ze względu 
na niepełnosprawność oraz długotrwałą lub ciężką 

chorobę na 100 mieszkańców 

(źródło: GMOPS w Łasku) 
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problem wykluczenia społecznego, którego objawami są pełne odcięcie lub niski poziom uczestnictwa 

w życiu zbiorowym.  

Ponadto długotrwała i ciężka choroba członka gospodarstwa domowego dezorganizuje życie rodziny. 

Niejednokrotnie w związku z podjęciem opieki nad taką osobą, członek rodziny zmuszony jest 

częściowo lub w całości zrezygnować z pracy zarobkowej. Ponadto osoby przewlekle chore mogą 

wymagać specjalistycznych zabiegów medycznych oraz drogich lekarstw, które istotnie obciążają 

budżet gospodarstwa domowego. 

W gminie wartość wskaźnika opisująca sytuację poziomu wykluczenia mieszkańców w tym zakresie 

(liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność oraz długotrwałą lub ciężką chorobę 

na 100 mieszkańców) przyjmowała wartość od 2,2 do 1,4, co stanowi poziom zbliżony do wartości 

osiągniętych na poziomie powiatu – 2,1, a także województwa – 2,5 (dane GUS). Ponieważ świadczenia 

przyznawane z tytułu niepełnosprawność oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby stanowią znaczny 

odsetek w ogóle świadczonej pomocy społecznej na terenie Gminy Łask problem wykluczenia 

społecznego w tym zakresie stanowi ważny element przy identyfikacji poziomu oraz zakresu degradacji 

gminy jako jeden z jego podstawowych czynników i tym samym problemów wymagających podjęcia 

działań w tym zakresie. 

Stan bezrobocia 

Mając na uwadze fakt, że czynnikiem istotnie determinującym pogłębianie się problemów społecznych 

jest bezrobocie, w dalszej kolejności analizie poddano kształtowanie się wskaźników rynku pracy. 

W roku 2014 w Gminie Łask na 1000 mieszkańców pracowało 246 osób. Była to wartość wyższa od  

osiągniętej w województwie łódzkim ogółem oraz wyższa od wartości dla Polski. 52,1% wszystkich 

pracujących ogółem stanowiły kobiety, zaś 47,9%  to mężczyźni. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto w gminie wynosiło wówczas 2 843,66 zł (71.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w Polsce).  

Stan bezrobocia odnotowywanego na terenie Gminy Łask monitorowany jest przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Łasku. W roku 2015 w gminie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła łącznie 1 455 

osoby. Wskaźnik liczby bezrobotnych na 100 mieszkańców wykazuje, że największy problem 

bezrobocia odnotowuje się w sołectwie Rembów (12 zarejestrowanych bezrobotnych na 100 

mieszkańców) oraz w sołectwach Karszew, Okup Mały, Rembów i Stryje Księże. 
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Wskaźnikiem obrazującym sytuację w gminie 

w długim okresie czasu jest liczba osób 

pozostających bez pracy w okresie powyżej 24 

miesięcy na 100 mieszkańców. Zasięg przestrzenny 

tego zjawiska przedstawia kolejna mapa (Rysunek 6). 

Dla porównania w województwie łódzkim w roku 

2015 liczba osób długotrwale pozostających bez 

pracy na 100 mieszkańców wynosiła 1,2 zaś 

w powiecie łaskim 1,4 (dane GUS). Ponieważ w 

znacznej części gminy wskaźnik przyjmował wartość 

w przedziale od 1,1 do 3,9 należy wnioskować, że 

problem bezrobocia stanowi szczególnie istotną 

barierę rozwojową. 

  

 

Rysunek 6: Liczba osób bezrobotnych ogółem w Gminie Łask w roku 2015 

(źródło: GMOPS w Łasku) 

Stopień bezpieczeństwa 

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym się żyje, 

pracuje i spędza czas. Przestępczość stanowi ważny czynnik wpływający na jakość życia mieszkańców. 

Analizy poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Łask dokonano w oparciu o dane Komendy 

Powiatowej Policji w Łasku o liczbie popełnionych przestępstw oraz wykroczeń. Na terenie gminy 

w 2015 roku wszczęto 414 postępowań przygotowawczych, z czego 303 postępowania dotyczyły 

zdarzeń popełnionych na terenie miejskim, a pozostała część, czyli 111 dotyczyło zdarzeń popełnionych 

na terenie wiejskim. 
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BEZROBOCIE 

3,9-2,1                 1,0-0,1      

2,0-1,1                 0 

Rysunek 5: Liczba osób długotrwale pozostających 
bez pracy na 100 mieszkańców 

(źródło: GMOPS w Łasku) 
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Wśród najczęściej popełnianych przestępstw na 

terenie gminy należy wyróżnić: kradzież 

z włamaniem, kradzież, oszustwo oraz kierowanie 

pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.  

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

wykorzystano następujące wskaźniki: 

 Liczba popełnionych przestępstw na 100 

mieszkańców; 

 Liczba popełnionych wykroczeń na 100 

mieszkańców. 

Liczba przestępstw oraz wykroczeń ogółem na 100 

mieszkańców pokazuje zagrożenie przestępczością 

w układzie terytorialnym. Najniższe poczucie 

bezpieczeństwa w 2015 roku mogli mieć mieszkańcy 

sołectw Wiewiórczyn, Okup Mały oraz Łasku wraz 

z Kolumną. Sposób zakończenia postępowań 

przygotowawczych popełnionych na terenie 

miejskim oraz wiejskim przedstawia kolejna tabela. 

Tabela 3: Sposób zakończenia postępowań przygotowawczych  
przestępstw popełnionych na terenie Gminy Łask w 2015 roku 

      (źródło: Komenda Powiatowa policji w Łasku) 

Sposób 
zakończenia 

Akt 
oskarżenia 

Niewykrycie 
sprawcy 

Teren miejski 141 162 
Skuteczność 46,5% 

Teren Wiejski 59 52 
Skuteczność 53,2% 

 

Liczba popełnianych przestępstw na 100 mieszkańców w roku 2015 w Łasku w miejscach najbardziej 

problemowych stanowiła wartość w przedziale od 1,5 do nawet 3,4 przestępstw na 100 mieszkańców. 

W województwie łódzkim wskaźnik ten wynosił 1,9, zaś w powiecie łaskim 1,2 (dane GUS). W związku 

z powyższym obszary przekraczające wartość stanu dla województwa identyfikuje się jako szczególnie 

problemowe w tym zakresie. 

 

PRZESTĘPCZOŚĆ 

3,4-1,5                 0,4-0,1      

1,4-0,5                 0 

Rysunek 7: Liczba popełnionych przestępstw na 100 
mieszkańców 

(źródło: Komenda Powiatowa Policji w Łasku) 

9,0-5,1                 2,2-0,1      

5,0-2,3                0 

Rysunek 8: Liczba popełnionych wykroczeń na 100 
mieszkańców 

(źródło:  Komenda Powiatowa Policji w Łasku) 
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Aktywność społeczna mieszkańców 

Aktywność społeczności lokalnej może mieć istotny wpływ na zmiany jakie zachodzą w ich otoczeniu. 

Jednym z przejawów takiej aktywności jest liczba organizacji pozarządowych działających na terenie 

gminy, na potrzeby niniejszego opracowania reprezentowana przez wskaźnik liczby NGO na 100 

mieszkańców. Wskaźnik ten można interpretować jako współczynnik aktywności społeczeństwa 

obywatelskiego, zatem im większa jest liczba jednostek tego rodzaju tym bardziej aktywna jest lokalna 

społeczność.  

Na terenie gminy działają łącznie 63 organizacje 

społeczne. Wśród nich można wyróżnić 

stowarzyszenia sportowe (19 stowarzyszeń), 

stowarzyszenia kulturalno-edukacyjne 

(11 stowarzyszeń) oraz stowarzyszenia o innych 

profilach działania takich, jak między innymi 

zdrowie i profilaktyka (24 stowarzyszenia).   

W gminie funkcjonują  następujące kobiece 

organizacje społeczne (społeczno-zawodowe): 

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Kopyści, 

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Wola Bałucka i Wola 

Stryjewska (koła połączone), Stowarzyszenie 

Kobiet Wiejskich we Wrzeszczewicach, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Teodorach; Koło Gospodyń 

Wiejskich w Bałuczu, Stowarzyszenie Kobiet 

Wiejskich w Orchowie, Stowarzyszenie Aktywnych 

Kobiet w Łopatkach. 

 

Na terenie Gminy Łask działa również  9 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które także wchodzą 

w skład organizacji społecznych. Wartość wskaźnika liczby organizacji społecznych na 100 mieszkańców 

wahała się na terenie całej gminy od 0,7 do 0. Zarówno w województwie łódzkim, jak i powiecie łaskim 

ilość organizacji społecznych przypadająca na jednego mieszkańca znacznie przekroczyła stan 

odnotowany da Gminy Łask. Zarówno w województwie i powicie było to łącznie 3,3 organizacje na 100 

mieszkańców. 

ORGANIZACJE 
SPOŁECZNE 

 

0                           0,4-0,5     

0,1-0,3                 0,6-0,7 

 
Rysunek 9: Liczba organizacji społecznych na 100 

mieszkańców 

(źródło: Urząd Miejski w Łasku) 
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Ze względu na cel przeprowadzanej analizy  (wytypowanie obszarów wymagających rewitalizacji) 

istotne jest wskazanie obszarów o najniższych wartościach omawianego wskaźnika. Na obszarach 

wiejskich Gminy Łask w pierwszej kolejności są to  sołectwa, w których występuje brak organizacji 

społecznych, są to: Aleksandrówek, Borszewice, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Karszew, Krzucz, Mauryca, 

Okup Wielki, Orchów, Ostrów, Rembów, Remiszew, Rokitnica, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Wola 

Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewnice Nowe, Wydrzyn oraz Zielęcice. W strefie 

miejskiej, najmniejszą aktywność podmiotów pozarządowych odnotowano w Kolumnie. Kolejny 

wykres przedstawia szczegółowe dane ilościowe dla Gminy Łask dotyczące ilości organizacji 

społecznych w każdym z poszczególnych sołectw oraz części miejskiej gminy. Nie mniej jednak ze 

względu na wartości odnotowane dla województwa oraz powiatu należy zaznaczyć, iż działań 

aktywizujących w tym zakresie wymaga społeczność całej gminy.  

 

Rysunek 10: Liczba organizacji społecznych na terenie Gminy łask w roku 2015 

(źródło: Urząd Miejski w Łasku) 

Działania wspomagające powstawanie nowych organizacji społecznych, a co za tym idzie angażowanie 

ludności gminy w życie społeczne stanowić będzie kontynuację ostatnio identyfikowanego trendu 

w gminie. Pomimo niekorzystnych danych statystycznych dla Łasku, jakie odnotowuje się 

w szczególności w ujęciu wojewódzkim proces wyciągania miejscowości z problemu w tym zakresie już 

się toczy. W ostatnich latach na terenie gminy przybyła spora ilość aktywnie działających stowarzyszeń, 

zaangażowanych również w prowadzone działania rewitalizacyjne, w tym także przygotowanie 

niniejszego opracowania, stanowi o rosnącym zainteresowaniu mieszkańców sytuacją gminy oraz 

rosnącym zapotrzebowaniu na współdecydowanie o wspólnej przyszłości. Poniższy wykaz tabelaryczny 

prezentuje zestawienie poszczególnych typów stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie gminy (stan 

na rok 2016). Natomiast w wyliczeniu wskaźników cząstkowych użyto danych za rok 2015 

udostępnionych przez Urząd Miejski w Łasku. 
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Tabela 4: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Łask (listopad 2016 r.) 

(źródło: Urząd Gminy Łask) 

LP NAZWA STOWARZYSZENIA ADRES 

Uczniowskie Kluby Sportowe  
wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łaskiego 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” 

w Bałuczu 
Szkoła Podstawowa w Bałuczu, Bałucz 32,  

98-100 Łask 

2. Szkolny Klub Sportowy „APLAUZ”  
Publiczne Gimnazjum Nr 1 ul. Narutowicza 28, 

98-100 Łask 

3. 
Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy przy Centrum Sportu i Rekreacji 
CSiR ul. Armii Krajowej 5A, 98-100 Łask 

4. Łaski Klub Sztuk Walki ul. Szkolna 2, 98-100 Łask 

5. 
Klub Modelarstwa Lotniczego  

i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury 
ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask 

6. 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy – 

Autonomiczna Sekcja Tenisa Stołowego 
ul. Narutowicza 7/2, 98-100 Łask 

7. Uczniowski Klub Sportowy „ELEKTRYK” 
ZSP nr 2 w Łasku  ul. Warszawska 13,  

98-100 Łask 

8. 
Uczniowski Klub Sportowy KARATE 

BUDOKAI w Łasku 
SOSzW w Łasku ul. Mickiewicza 6,  

98-100 Łask 

9. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Bałucz. Bałucz 32, 98-100 Łask 

10. 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

"WODNIK" 
ul. Szkolna 2, 98-100 Łask 

11. 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

„GRABIA” KOLUMNA 
ZSO w Kolumnie 

ul. Toruńska 1 98-100 Łask 

12. Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuki Walki ul. Orzechowa 4/12 98-100 Łask 

13. 
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia 

Sportu Funinio”  
Jodłowa 4/6, 98-100, Łask 

Kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej  
wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łaskiego 

1. 
Miejski Ludowy Klub Sportowy „KORAB” w 

Łasku 
ul. Armii Krajowej 5A, 98-100 Łask 

2. 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Osób 

Niepełnosprawnych w Łasku 
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask 

3. Klub Strzelecki „KRUK” LOK  Łask LOK Łask ul. Żeromskiego 14, 98-100 Łask 
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4. 
Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy 

w Łasku 
CSiR ul. Armii Krajowej 5A. 98-100 Łask 

5. 
Łaskie Towarzystwo Sportowo- Rekreacyjne 

w Łasku 
ul. Warszawska 32/50, 98-100 Łask 

6. Wiejski Klub Sportowy Rokitnica Rokitnica 74, 98-100 Łask 

7. Łaski Szkolny Związek Sportowy ul. Mickiewicza 1, 98-100 Łask 

8. Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie” ul. Armii Krajowej 5a 98-100 Łask 

9. 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Powiatu Łaskiego 
 

ul. Szkolna 2, Łask 98-100 

10. Klub Sportowy „Centrum Świadomej Jazdy” 
Teodory 54,  

98-100 Teodory 

11. Organizacja Thratlonu Sztuk Walki  ul. Orzechowa 4/12 98-100 Łask 

12. Klub Sportowy „Rokita Rokitnica” ul. Batorego 11/1, 98-100 Łask 

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,  
dla których – zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt.2 –  
Starosta Łaski jest organem nadzorującym 

1. 

Towarzystwo Przyjaciół Emerytów 
Rencistów i Inwalidów  

w Łasku-Kolumnie 

ul. Lubelska 4/6, 98-100 Łask 

2. 
Szkolne Stowarzyszenie Integracji 

Europejskiej 
ul. Toruńska 1, 98-100 Łask 

3. 
Stowarzyszenie Abstynentów Klubu 

"Merkury" 
ul. Warszawska 42, 98-100 Łask 

4. Łaskie Towarzystwo Kulturalne ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask 

5. Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask 

6. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask 

7. 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespołu 

Sportowe 
ul. Południowa 1, 98-100 Łask 

8. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łaskiej ul. Warszawska 38, 98-100 Łask 

9. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno- 

Krajoznawcze oddział w Łasku 
Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask 

10. 
Otwarta Pracownia Rozwijania 

Uzdolnień "Asymptota" 
ul. Kononowicza 5/4, 98-100, Łask 

11. 
Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ 

KOLUMNA” 
ul. Wiązowa 2, 98-100 Łask 

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Szkolna+2%2C+%C5%81ask+98-100&FORM=FBKPL0&name=WOPR+Powiatu+%C5%81askiego&mkt=en-US
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12. Stowarzyszenie „OSK.NET” ul. Jana Pawła II 15, 98-100 Łask 

13. 
Stowarzyszenie „Dolina Czystej Grabi”  w 

Łasku 
ul. Toruńska 1, 98-100 Łask 

14. Stowarzyszenie „Las-Kolumna” ul. Wileńska 25, 98-100 Łask 

15. Stowarzyszenie Przyjaciół Lotnictwa Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask 

16. Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa” ul. Jodłowa 5, 98-100 Łask 

17. Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze sprawy” Teodory 62, 98-100 Łask 

18. Stowarzyszenie Nasze Wronowice Wronowice 94 E, 98-100 Łask 

19. Wiejskie Stowarzyszenie „Wieś dzieciom” Łopatki 24, 98-100 Łask 

22. 
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób 
Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” 

SOSzW w Łasku, 
ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask 

23. Łaskie Stowarzyszenie Harcerskie „Grabia” ul. Przemysłowa 3, 98-100 Łask 

24. 
Oddział Miejsko-Gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask 

25. Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna ul. Śląska 3, 98-100 Łask 

26. 
Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa Ziemi 

Łaskiej 
Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask 

28. 
Stowarzyszenie Abstynentów  

„Nad Grabią” 
Wronowice, ul. Sikorkowa 34, 98-100 Łask 

29. 
Stowarzyszenie Przyjaciół LO im Tadeusza 

Kościuszki w Łasku 
ul. Mickiewicza 1, 98-100 Łask 

30. Stowarzyszenie "Wehikuł" 4x4 ul. Narutowicza 34, 98-100 Łask 

29. 
Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"- 

Wrzeszczewice 
Wrzeszczewice 14, 98-100 Łask 

30. Stowarzyszenie NASZA KOLUMNA 
Toruńska 1 
98-100 Łask 

31. 
Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego 

"Szuflandia" 
Stefana Batorego 36 lok. 22, 98-100 Łask 

32. 
Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa 

"Grupa Archeo Łask" 
Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask 

33. Stowarzyszenie Przyjaciół Gorczyna Gorczyn 132, 98-100 Łask 

Stowarzyszenia zwykłe 
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1. 
Towarzystwo Społeczno- Kulturalne 

„Obrona Gminy” 
ul. Rodzina Bujnowskich 1/1 98-100 Łask 

2. 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Polskiego 

Powiatu Łaskiego „Równe Szanse” 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku,   

ul. Szkolna 2, 98-100 Łask 

3. BMW Klub Łask ul. Narutowicza 25/48, 98-100 Łask 

4. Stop dla  nacjonalizmu ul. Jana Pawła II 13/23, 98-100 Łask 

5. Europa bez podziałów ul. J. Kilińskiego 43, 98-100 Łas 

6. Łask Chillout Runners  Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask 
   

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie gmina Łask corocznie 

prowadzi z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy konsultacje projektu 

Programu współpracy gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok. W ostatnich 

latach w ramach prowadzonych konsultacji  żadna z organizacji nie zgłosiła uwag do przedstawionych 

projektów na dany rok oraz żaden przedstawiciel organizacji nie wziął udziału w organizowanych 

spotkaniach, co stanowi realny problem 

aktywności lokalnej społeczności w skali  

całej gminy. 

Jedną z podstawowych form uczestnictwa 

obywateli w życiu publicznym jest 

głosowanie w wyborach (dostępne dla 

każdego uprawnionego). Analiza rozkładu 

przestrzennego frekwencji w wyborach 

parlamentarnych, które miały miejsce w 

Polsce, w październiku 2015 roku pozwoliła 

wskazać obszary gminy z najmniejszą 

aktywnością mieszkańców w tym zakresie. 

Analizy dokonano w oparciu o dane 

Państwowej Komisji Wyborczej. Najniższy 

poziom aktywności społecznej w wyborach 

parlamentarnych w 2015 roku identyfikuje 

się w sołectwach: Budy Stryjewskie, 

Karszew, Rembów, Remiszew, Stryje 

FREKWENCJA 
WYBORCZA 

 

34,8-42,0%               44,1-53%  

42,1-44,0%                 53,1-57,3% 

 
Rysunek 11: Frekwencja wyborcza w wyborach 

parlamentarnych w roku 2015 

(źródło: PKW) 
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Paskowe, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe (frekwencja wyborcza wynosiła w tych obszarach 

gminy wynosiła 34,75%). 

Poziom potrzeby uczestnictwa życiu publicznym mieszkańców Łasku, wymaga ciągłego prowadzenia 

działań aktywizujących i uświadamiających społeczność lokalną. Dla porównania dane statystyczne 

dotyczące frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych w roku 2015 dla województwa 

łódzkiego wynoszą 51,6%, natomiast dla powiatu łódzkiego 50,9% co stanowi wartości zbliżone do 

najbardziej optymistycznych w Łasku – część miejska oraz obszary sąsiadujące z miastem. 

Wzrastającej aktywności społecznej na terenie gminy, w tym w szczególności dzielnicy Kolumna 

towarzyszy niski stopień integracji społeczności lokalnej w układzie całej jednostki administracyjnej. 

Aktywna i mocno zaangażowana społeczność bardzo często skupia się na swoim najbliższym otoczeniu, 

bez szerszego spojrzenia i chęci współpracy na poziomie całej gminy.  

Kolejnym aspektem dezintegracji jest niski stopień współdziałania pomiędzy różnymi grupami 

społecznymi, w tym także niski stopień wzajemnego zaufania. Szczególnie istotnym w procesie 

prowadzonej rewitalizacji jest zatem przywrócenie ładu społecznego w tym zakresie, poprzez dążenie 

do budowania społeczeństwa zintegrowanego i ufającego sobie. 

Dostęp do kultury i edukacji 

Wysoki poziom dostępności kultury oraz edukacji jest jednym z podstawowych wyznaczników rozwoju 

jednostek samorządu terytorialnego, skierowanego na obywateli.  Na terenie Gminy Łask  corocznie 

organizowanych jest wiele wydarzeń  kulturalnych, ale także i  sportowych czy promocyjno-społeczno-

gospodarczych. W ciągu roku 2015 zorganizowano łącznie około 40 wydarzeń kulturalnych  wśród 

których znalazły się imprezy cykliczne oraz takie, które zorganizowane zostały po raz pierwszy. Do 

najczęściej organizowanych należą:  

 koncerty;  

 wystawy;  

 spektakle; 

 spotkania z interesującymi osobowościami.  

Głównymi organizatorami, współorganizatorami imprez kulturalnych w Gminie Łask są: Łaski Dom 

Kultury, Biblioteka Publiczna w Łasku oraz organizacje społeczne i placówki oświatowe. Instytucje 

kultury wpisane do rejestru prowadzonego przez Gminę Łask to:   

 Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, w skład której wchodzą:  

Filia dla dzieci w Łasku przy ul. 9 Maja 6, Filia w Kolumnie przy ul. Toruńskiej 1, Filia w Bałuczu 

oraz Filia we Wrzeszczewicach, Izba muzealna pn. „Muzeum Historii Łasku”; 
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 Łaski Dom Kultury, w skład którego wchodzi  Filia Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie. 

Analizując stan dostępności do kultury oraz edukacji w 

Gminie Łask wykorzystano następujące wskaźniki: 

 Dostępność placówek sportowych, 

oświatowych i kulturalnych, mierzona ilością 

takich placówek na 100 mieszkańców danej 

jednostki pomocniczej gminy; 

 Średnia wielkość oddziału lub grupy 

w placówkach oświatowych (przedszkola, 

szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły 

ponadgimnazjalne) na terenie danej 

jednostki pomocniczej; 

 Wyposażenie informatyczne placówek, 

mierzone ilością komputerów na 100 

uczniów. 

Analizując powyższe wskaźniki w ujęciu 

przestrzennym gminy należy zauważyć, iż największą 

dostępnością placówek publicznych charakteryzuje 

się obszar miejski Gminy Łask, a także sołectwa 

Bałucz i Wrzeszczewice. Istotnym natomiast ze 

względu na potrzebę podjęcia działań 

rewitalizacyjnych jest brak miejsc spotkań 

obywatelskich, zgromadzeń publicznych, w takich 

sołectwach jak: Aleksandrówek, Borszewice, Budy 

Stryjewskie, Gorczyn, Karszew, Krzucz, Mauryca, 

Okup Wielki, Orchów, Ostrów, Rembów, Remiszew, 

Rokitnica, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Wola Łaska, 

Wola Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewice Nowe, 

Wydrzyn oraz Zielęcice.  

W przypadku placówek oświatowych istotnym elementem jest forma i stan wyposażenia tych 

placówek, między innymi w infrastrukturę informatyczną. W gminie szkoły o najniższym stopniu 

doposażenia informatycznego (mierzonego ilością komputerów na 100 uczniów) identyfikuje się w 

części wiejskiej gminy. W Gminie Łask szkoły wyposażone są w następujące urządzenia (Tabela 5): 

PLACÓWKI 
PUBLICZNE 

0                           0,3-0,4     

0,1-0,2                 0,5-0,7 

Rysunek 12: Liczba placówek sportowych, 
oświatowych i kulturalnych na 100 mieszkańców 

(źródło: Urząd Miejski w Łasku) 

0                           10-20     

6-10                      >20 

Rysunek 13: Średnia wielkość oddziału/grupy 
w placówkach oświatowych 

(źródło: Urząd Miejski w Łasku) 
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Tabela 5: Wyposażenie informatyczne placówek oświatowych Gminy Łask 

(źródło:  Urząd Miejski w Łasku) 

Lokalizacja Wyposażenie informatyczne Lokalizacja Wyposażenie informatyczne 

Łask 

132 komputery stacjonarne  
38 laptopów 
16 tablic interaktywnych 
24 projektory 

Okup 

16 komputerów stacjonarnych 
9 laptopów 
1 tablica interaktywna 
4 projektory 

Kolumna 
21 komputerów stacjonarnych  
2 tablice interaktywne  
6 laptopów  

Teodory 

12 komputerów uczniowskich  
7 laptopów 
1 projektor 
2 tablice interaktywne 

Bałucz 

21 komputerów stacjonarnych 
5 laptopów 
2 tablice interaktywne 
2 projektory 

Wiewiórczyn 

21 komputerów stacjonarnych  
6 laptopów 
2 tablice interaktywne 
2 projektory 

Łopatki 
11 komputerów 
1 tablica interaktywna 
1 projektor 

Wrzeszczewice 
13 komputerów 
1 tablica interaktywna 
1 projektor 

Pod względem ilości organizowanych imprez w ramach działalności domów i ośrodków kultury, klubów 

oraz świetlic Gmina Łask stanowi ośrodek o zasadniczo dobrej pozycji w układzie lokalnym. W gminie 

łask w roku 2015 odbyło się łącznie 136 takich imprez co daje wartość wskaźnika równą 0,49 imprezom 

na 100 mieszkańców gminy. Dla porównania wartość tego wskaźnika dla powiatu łaskiego 

wyniosła 0,45. W województwie tendencja jest nieco wyższa, wskaźnik w roku 2015 był równy 0,5. 

Szczególną pozycja w kalendarzu imprez organizowanych w gminie jest Łaski Festiwal Róż, którego 

w roku 2016 odbyła się 4 edycja.  Festiwal odbywa się na początku lipca i corocznie cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem zarówno mieszkańców gminy jak i okolic. Festiwal staje się wizytówką dla 

miasta i potencjałem dla prowadzenia spójnej wizji budowania przyjaznej i otwartej miejscowości.  

W ramach festiwalu odbywa się także piknik rodzinny, będący dobrą praktyką integracji społeczności, 

podczas pikniku, który odbywa się na płycie rynku (Pl. 11 Listopada) odbywają się warsztaty 

florystyczne, prezentacja lokalnych upraw oraz inne atrakcje przyciągające uczestników. 
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2.2. Strefa gospodarcza 

Na obszarze Gminy Łask od roku 2013 obserwuje się spadek liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych. W poszczególnych latach gałęzią dominująca na rynku gospodarczym w gminie był 

sektor związany z handel hurtowym i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle, a także przetwórstwem przemysłowym i budownictwem. 

 

Rysunek 14: Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Gminy Łask w latach 2010-2015 

(źródło: GUS) 

Wskaźnik opisujący stan sytuacji gospodarczej 

w poszczególnych obszarach Gminy Łask wyraża 

liczbę zarejestrowanych na danym obszarze 

podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców 

w roku 2015.  

Najniższy poziom z aktywności ekonomicznej 

identyfikuje się w części wiejskiej gminy, w sytuacji 

korzystniejszej natomiast znajdują się Łąsk, Kolumna 

oraz Wola Łaska, które stanowią o potencjale 

rozwojowym jaki posiada miejscowość. 

W roku 2015 na 100 mieszkańców obszaru 

wiejskiego gminy przypadło 8,6 podmiotów 

gospodarczych, kiedy w części miejskiej gminy 

wartość wskaźnika wyniosła 11. Najkorzystniejsza 

wartość odnotowana w Woli Łaskiej wyniosła 

wówczas 13,5.0 
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Rysunek 15: Liczba podmiotów gospodarczych na 100 
mieszkańców w roku 2015 w Gminie Łask 

(źródło: GUS) 
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Dotychczas, w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował projekt „Od bierności do 

aktywności” (finansowany z EFS), którego celem była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 

podniesienie poziomu aktywności zawodowej i kwalifikacji osób bezrobotnych będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku. 

W ramach projektu zastosowano następujące formy wsparcia: staże, szkolenia zawodowe, 

jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy. 

W w/w formach wsparcia uczestniczyło łącznie 216 osób z gminy Łask, w tym: 

 staże – 164 osoby  

 szkolenie zawodowe (Opiekun/ka osób starszych) – 7 osób 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 33 osoby (każda z tych  osób 

uczestniczyła również w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości „) 

 podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

– 12 osób 

W roku 2015 zrealizowano natomiast dwa projekty finansowane z EFS: „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie łaskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój oraz „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim (I)” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (I)” skierowany był do 

osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne z ustalonym I i II 

profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w szczególności 

dla osób długotrwale bezrobotnych lub niepełnosprawnych.  

W ramach projektu zastosowano następujące formy wsparcia: 

 staże (91 osób z gminy Łask ), 

 prace interwencyjne (6 osób z gminy Łask), 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej (11 osób z gminy Łask). 

Drugi projekt skierowany jest natomiast do osób bezrobotnych po 29 roku życia zarejestrowanych 

w PUP jako bezrobotne, z ustalonym I lub II profilem pomocy i należą do co najmniej jednej z 

poniższych grup osób: 

 osób po 50. roku życia, 
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 osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie minimum 12 m-cy) 

 kobiet, 

 osób niepełnosprawnych, 

 osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie, tj. bez pomaturalnego, 

policealnego i wyższego). 

W ramach projektu zastosowano następujące formy wsparcia: 

 staże (64 osoby z gminy Łask), 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej            (11 osób z gminy Łask), 

 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

(7 osób z gminy Łask). 

Pomimo iż na tle regionu sytuacja gminy w tym obszarze nie jest najbardziej problemowa (w roku 2015 

liczba podmiotów gospodarczych na terenie Łasku na 100 mieszkańców wynosiła 10,2, w powicie 

łaskim 8,7, natomiast w województwie łódzkim 9,7), zarówno ze względu na odnotowywany spadek 

rejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz znaczący stan bezrobocia w gminie należy w dalszej 

perspektywie podjąć szereg działań aktywizujących lokalną społeczność w kierunku przedsiębiorczości 

oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
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2.3. Strefa środowiskowa 

Stan jakości powietrza na terenie Gminy Łask zanalizowano na podstawie danych publikowanych przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, w ramach monitoringu powietrza oraz „Raportu 

o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2014 r.”. Ze względu na zidentyfikowane 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

oraz przekroczenie poziomu docelowego ozonu przyziemnego gmina została objęta programem 

ochrony powietrza oraz planem działań zmierzających do ich redukcji. Zaprezentowane w dalszej 

kolejności mapy wyznaczają zakres przekroczeń poszczególnych zanieczyszczeń. 

 

Rysunek 16: Obszary przekroczeń średniej rocznej wartości poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w roku 2014 
w województwie łódzkim 

(źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2014 r., WIOŚ w Łodzi) 

Przeprowadzone w roku 2014 pomiary przez WIOŚ w Łodzi wykazują, że kumulacja przekroczeń pyłu 

zawieszonego PM10 objęła część miejską Gminy Łask, w szczególności obszar centralny Łasku oraz 

Dzielnicę Kolumna, w której to ze względu na specyficzny mikroklimat oraz położenie geograficzne 

odczuwalność wskazanych przekroczeń jest szczególnie wysoka. Podobną tendencję obserwuje się 

w przypadku przekroczeń średniej rocznej wartości poziomu pyłu PM2,5 oraz w nieznacznie szerszej 

skali, rocznej wartości poziomu docelowego bezo(a)pirenu w pyle PM10. Obszar zanieczyszczeń 

benzo(a)pirenem objął w szczególności tereny przylegle do części miejskiej gminy, takie sołectwa, jak 

Wronowice, Wiewiórczyn, Łopatki, Gorczyn oraz Wola Łaska. Ponadto przekroczenia odnotowuje się 

w rejonie północno wschodnim Gminy (sołectwa Rembów, Karszew oraz Krzucz). Kolejne mapy 

prezentują zakres przestrzenny przekroczeń benzo(a)pirenu oraz pyłu zawieszonego PM2,5. 

PM10 
 

Obszar przekroczeń 
w Gminie Łask 
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Rysunek 17: Obszar przekroczeń średniej rocznej wartości poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w 2014 r. 
w województwie łódzkim 

(źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2014 r., WIOŚ w Łodzi) 

 

 

Rysunek 18: Obszar przekroczeń średniej rocznej wartości poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w 2014 r. 
w województwie łódzkim 

(źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2014 r., WIOŚ w Łodzi) 

 

BENZO(A)PIREN 

Obszar przekroczeń 
w Gminie Łask 

PM2,5 

Obszar przekroczeń 
w Gminie Łask 
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Rodzaj wykorzystywanego paliwa opałowego oraz 

stan pieców grzewczych jest jedną z bezpośrednich 

przyczyn powstawania tak zwanej niskiej emisji. 

W Gminie Łask zdecydowanie dominującym typem 

paliwa grzewczego, wykorzystywanego przez 

mieszkańców jest węgiel. Strukturę wykorzystania 

nośników energii cieplnej w budynkach mieszkalnych 

przedstawia rysunek . Udział poszczególnych paliw w 

produkcji ciepła w budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy Łask został wyznaczony na podstawie 

badania ankietowego przeprowadzonego wśród 

mieszkańców oraz danych o sprzedaży ciepła przez 

PEC Sp. z o.o. w Łasku zebranych na potrzeby 

opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Łask. 

Tabela 6: Struktura wykorzystania paliw opałowych w budynkach mieszkalnych w jednostkach pomocniczych Gminy Łask 

(źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łask) 
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Łask bez Kolumny  60% 28% 6% 6% 0% Rembów 77% 15% 8% 0% 0% 

Kolumna 75% 10% 0% 5% 10% Remiszew 38% 31% 19% 13% 0% 

Aleksandrów 82% 18% 0% 0% 0% Rokitnica 40% 33% 13% 13% 0% 

Anielin 50% 33% 17% 0% 0% Sięganów 80% 5% 15% 0% 0% 

Bałucz 71% 18% 12% 0% 0% Stryje Księże 93% 0% 7% 0% 0% 

Borszewice 63% 0% 38% 0% 0% Stryje Paskowe 60% 13% 13% 13% 0% 

Budy Stryjewskie 86% 14% 0% 0% 0% Teodory 53% 47% 0% 0% 0% 

Gorczyn 26% 63% 0% 7% 4% Wiewiórczyn 70% 15% 0% 4% 11% 

Karszew 86% 14% 0% 0% 0% Wola Bałucka 88% 13% 0% 0% 0% 

Kopyść 72% 24% 3% 0% 0% Wola Łaska 43% 43% 0% 10% 5% 

Krzucz 100% 0% 0% 0% 0% Wola Stryjewska 78% 0% 11% 11% 0% 

Łopatki 82% 14% 4% 0% 0% Wronowice 7% 71% 0% 7% 14% 

Mauryca 54% 46% 0% 0% 0% Wrzeszczewice 69% 15% 15% 0% 0% 

Okup Mały 66% 17% 17% 0% 0% Wrzeszczewice N. 69% 13% 19% 0% 0% 

Okup Wielki 71% 14% 14% 0% 0% Wydrzyn 43% 50% 7% 0% 0% 

Orchów 67% 31% 3% 0% 0% 
Zielęcice 88% 6% 6% 0% 0% 

Ostrów 42% 32% 5% 11% 11% 
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Rysunek 19: Struktura wykorzystania nośników 
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Łask 

(źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Łask) 
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Promocja postaw niskoemisyjnych, szczególne na terenach miejskich oraz sąsiadujących z miastem jest 

szczególnym wyzwaniem dla samorządu oraz społeczności lokalnej. Dotykający gminę problem niskiej 

emisji wymaga podjęcia zarówno działań twardych, jak również tak zwanych miękkich, które to 

stanowią podstawę do budowania społeczności świadome. Pomimo real występującego problemu, 

aktualnie na terenie gminy już podjęte zostały pierwsze działania przeciwdziałające dalszemu 

postepowaniu oraz zahamowaniu problemu niskiej emisji w Łasku, są to takie działania jak: 

 opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej; 

 realizacja programu KAWKA (dofinansowania na wymianę niskosprawnych kotłów 

grzewczych); 

 działania mieszkańców dzielnicy Kolumna, których celem jest pełna gazyfikacja dzielnicy 

w przyszłości. 

2.4. Strefa przestrzenno-funkcjonalna 

Czynniki przestrzenno-funkcjonalne charakteryzowane są poprzez wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną oraz stan tej infrastruktury na danym obszarze. W dalszej analizie wykorzystano 

następujące wskaźniki z tego zakresu:   

 liczbę zabytków wpisanych do gminnego rejestru zabytków na 1 km2; 

 liczbę zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców, 

 objęcie terenu gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Pierwszym z analizowanych wskaźników jest liczba 

zabytków na 1 km2. W Gminie Łask w 2015 roku 

zlokalizowane były łącznie 233 budynki objęte 

ochrona konserwatorką, znajdujące się w spisie 

Gminnej Ewidencji Zabytków. W 2015 roku najwięcej 

zabytków, ujętych w gminnej ewidencji, znajdowało 

się w części miejskiej gminy, głównie w Dzielnicy 

Kolumna. Gmina Łask na tle regionu, między innymi 

dzięki niezwykle bogatej historii, odznacza się 

wysokim wskaźnikiem liczby zabytków na kilometr 

kwadratowy. Należą do nich kościoły, zabytki 

architektury mieszczańskiej, liczne zabytki 

architektury ziemiańskiej oraz założenia dworskie. 

Obiekty te – głównie o funkcjach mieszkaniowych –  

ZABYTKI 

 

19,4-10                0,9-0,1     

9,9-1                0  0 

Rysunek 20: Liczba zabytków wpisanych do rejestru 
gminnego na km2 

(źródło: Urząd Miejski w Łasku) 
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znajdują się bardzo często w złym stanie technicznym, co przekłada się na obraz stanu zasobu 

mieszkaniowego na obszarze gminy (szerzej omówione w kolejnym podrozdziale identyfikującym 

problemowe zjawiska techniczne). Obszarem na terenie gminy, odznaczającym się szczególną 

intensyfikacją zabytków na kilometr kwadratowy jest dzielnica Kolumna, będąca dawnym ośrodkiem 

letniskowo-kolonijnym. W Kolumnie znajdują się rozliczne obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji 

Zabytków, stanowiące trzon układu urbanistycznego dzielnicy zbudowanego niegdyś na planie miasta 

ogrodu. Pomimo wysokiego stopnia degradacji, budynki stanowią o atrakcyjności miejsca oraz jego 

potencjale zarówno mieszkaniowym, jak i turystycznym. 

 

 

Rysunek 21: Zabytki na terenie Gminy Łask w Roku 2015 

(źródło: Urząd Miejski w Łasku)  

Przez obszar gminy przechodzą dawne drogi krajowe nr 12 i 14, trzy drogi wojewódzkie (droga 

wojewódzka nr 473, 481 oraz 483), liczne drogi powiatowe oraz inne drogi gminne, które corocznie 

generują przestępstwa i wykroczenia związane z ruchem drogowy. Takie zdarzenia bezpośrednio 

związane są funkcjonalnością sieci drogowej gminy, zaś ich natężenie oraz lokalizacja wskazują na 

obszary problemowe w tym zakresie.  

 Dane dotyczące liczby oraz lokalizacji zdarzeń drogowych na terenie Gminy Łask w roku 2015 

pozyskano z Komendy Powiatowej Policji w Łasku. W roku 2015 na terenie gminy odnotowano łącznie 

311 zdarzeń drogowych, z czego 37 to wypadki drogowe, a 274 to kolizje. 27 wypadków drogowych 

zaistniało na terenie miejskim, natomiast 10 na terenie wiejskim. Kolizji drogowych na terenie miejskim 

odnotowano 179, zaś na terenie wiejskim 95. W zdarzeniach drogowych zabita została 1 osoba 

(miasto), natomiast łączna liczba osób rannych to 45 (30 na terenie miejskim, a 15 na terenie wiejskim). 

W roku 2015 wskaźnik liczby zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców przyjmował wartości od 0 do 
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4,7. Największe wartości tego wskaźnika odnotowano w sołectwie Teodory (4,7) oraz Aleksandrówek 

(4,4). Zamieszczona mapa (Rysunek 19) prezentuje  natężenie powyższego zjawiska w układzie 

przestrzennym gminy. 

Dla porównania wartość wskaźnika ilości zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców w województwie 

łódzkim nie przekroczyła wartości 0,2, zaś dla powiatu łaskiego wyniosła 0,1. Należy zatem 

wnioskować, iż znaczna cześć gminy stanowi obszar szczególnie problemowy w tym zakresie i wymaga 

podjęcia działań w kierunku usprawnienia komunikacyjnego.   

ZDARZENIA 
DROGOWE 

4,7-2,0                 0,9-0,1 

1,9-1,0                   0  

Rysunek 23: Liczba zdarzeń drogowych na 100 
mieszkańców 

(źródło: Komanda Powiatowa Policji w Łasku) 
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Rysunek 22. Zdarzenia drogowe na terenie Gminy Łask w roku 2015 

(źródło: Komenda Powiatowa Policji w Łasku) 
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Czynniki funkcjonalne są reprezentowane przez 

plany miejscowego zagospodarowania, które 

ustalają przeznaczenie gruntów w gminie oraz 

określają sposób ich zagospodarowania i zabudowy. 

Stanowią informację dla mieszkańców 

i potencjalnych inwestorów o przeznaczeniu 

konkretnych terenów w gminie. Na terenie Gminy 

Łask obowiązują aktualnie 22 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, z czego 14 

planów obejmuje miasto. Ponadto miejscowe plany 

posiadają takie sołectwa, jak: Aleksandrówek, 

Borszewice, Wola Bałucka i Orchów, Gorczyn, 

Wronowice, Wola Łaska oraz Ostrów. Część spośród 

obowiazujących planów obejmuje obszar 

znajdujących się w granicach więcej niż jednego 

sołectwa. Poniższy wykres przedstawia zakres 

ilościowy obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie.  

 

Rysunek 25: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łask w roku 2015 

(źródło: Urząd Miejski Gminy Łask) 
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1                     powyżej 3 

Rysunek 24: Liczba obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

w Gminie Łask 

(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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2.5. Strefa techniczna 

Zjawiska techniczne będące formą degradacji obszaru jednostki samorządu terytorialnego  

w szczególności dotyczą stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. Na terenie Gminy Łask znajduje się wiele budynków wchodzących w skład gminnego 

zasobu mieszkaniowego, które wymagają szeregu zabiegów rewitalizacyjnych zarówno w zakresie 

remontów, jak również przeprowadzenia działań miękkich spowodowanych występowaniem licznych 

zjawisk patologicznych. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano klasyfikacji powyższego 

zasobu mieszkaniowego wraz z innymi obiektami o charakterze publicznym, lub powojskowym 

zidentyfikowanymi w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej z udziałem pracowników Urzędu 

Miejskiego w Łasku, według stopnia ich dekapitulacji. Jednocześnie należy zaznaczyć, że obiekty bardzo 

często posiadają wysoki stopień potencjału rozwojowego, zarówno ze względu na walory 

architektoniczne i użytkowe, jak również lokalizację w miejscach centralnych obszarów, w których się 

znajdują. 

Celem wykazania obszarów skupiających obiekty 

o wysokim stopniu degradacji przeprowadzono 

analizę uwzględniającą lokalizację poszczególnych 

obiektów, naniesioną w formie graficznej w sposób 

punktowy. Podział budynków według stopnia ich 

degradacji przedstawi się następująco: 

1. Stan degradacji w stopniu krytycznym 

(obiekty uległe znacznej dekapitulacji, nie 

kwalifikujące się w obecnym stanie do 

użytku); 

2. Stan degradacji w stopniu  wysokim (obiekty 

o wysokim stopniu dekapitulacji, obiekty 

znajdujące się w użytku, w przypadku 

budynków mieszkalnych nie posiadające 

dostępu do kanalizacji oraz wc); 

3. Stan degradacji w stopniu niskim (obiekty 

poddane remontom, termomodernizacji, 

posiadające dostęp do kanalizacji). 

DEGRADACJA 
BUDYNKÓW 

Obszar sołectw, w których znajdują się 
zdegradowane budynki 

Stan degradacji w stopniu krytycznym  

Stan degradacji w stopniu wysokim 

Stan degradacji w stopniu niskim 

Rysunek 26: Stopień degradacji mienia 
komunalnego oraz innych budynków o funkcjach 

publicznych lub powojskowych 

(źródło: ZGM w Łasku, wizja lokalna) 
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Umownej oceny stanu technicznego poszczególnych budynków dokonano w oparciu o dane 

udostępnione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku oraz przeprowadzoną wizję lokalną. 

Znaczna część analizowanego zbioru budynków znajduje się w stanie krytycznej lub wysokiej 

degradacji. Liczba budynków w poszczególnych obszarach gminy przedstawia się następująco: 

 

Rysunek 27:  Budynki mieszalne znajdujące się we własności Gminy Łask w roku 2015 

(źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku) 

ŁASK Budynki położone w Łasku to pojedyncze budynki lub skupiska 2 do 3 budynków w ramach 

jednego zaplecza (podwórka). Większość, to budynki z pogranicza XIX i XX wieku. Do takich zaliczane 

są  budynki zlokalizowane w rynku miasta: Plac 11-go Listopada 1, ul. Warszawska 2 i 2a, wyposażone 

są w instalację wodociągową, instalację kanalizacyjną niepełną. Budynek przy ul. Kilińskiego 26 na  

terenie  miasta  z  uwagi  na  techniczny stopień  zużycia powinno się wyłączyć z użytkowania. Budynki 

przy ul. 9-go Maja 88, 88A, 88B to obiekty wyposażone w instalację  wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie 

piecowe. Budynki ul. 9 Maja 88, 88A ze względu na duży stopień zniszczenia pokrycia zewnętrznego, 

które stanowiły płyty azbestowo-cementowe, zostały w 2015 roku częściowo zdemontowane, 

zutylizowane i dokonano ocieplenia na tej powierzchni. Budynki przy ul. Południowej to budynki  

parterowe o konstrukcji drewnianej, wybudowane głównie na początku lat 50-tych XX wieku. Do 

budynków tych, w miarę ich użytkowania, była wprowadzana instalacja wodociągowa. W budynkach 

brak jest wc oraz łazienek. Budynki zlokalizowane w rejonie ulic Widawskiej, Kilińskiego i Zielonej to 

budynki podłączone  w instalację wodno-kanalizacyjną część z nich ocieplono w ostatnich latach, stan 

budynków dobry.  

KOLUMNA Budynki położone w dzielnicy Kolumna posiadają wyraźne cechy zabudowy 

letniskowej uformowanej w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia. Dawne budynki  

letniskowe  zostały zasiedlone przez stałych mieszkańców. Budynki te zmieniono w zabudowę  

wielorodzinną. Są to budynki drewniane jedno lub dwu kondygnacyjne, niepodpiwniczone   

usytuowane na działkach zalesionych. Polityka powojenna zasiedlania tych budynków, 
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najprawdopodobniej z powodu  braku  mieszkań  i przypadkowe podziały mieszkań na poszczególnych 

kondygnacjach doprowadziły do  niespójności w  układzie  pionowym, co powoduje często brak  

możliwości  wydzielenia  pionów  kanalizacyjnych i zrobienia WC lub całej łazienki. Wyposażenie  

budynku  w  instalację  wodno-kanalizacyjną  to  przeważnie  zlew. Wc  to ubikacja  na zewnątrz.  

OBSZAR WIEJSKI Budynki we Wronowicach i Okupie Małym to budynki bez instalacji wodno-

kanalizacyjnej. Ujęcie wody funkcjonuje jako zdrój uliczny, zaś wc w formie dołu kloacznego, 

ogrzewanie piecowe. Stan techniczny budynku w Okupie Małym,  kwalifikuje budynek do wyłączenia 

z użytkowania w całości. Pozostałe budynki znajdujące się na terenie wiejskim gminy klasyfikuje się 

jako budynki w dobrym stanie, o niskim poziomie degradacji. 
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2.6. Diagnoza sytuacji Gminy Łask 

Biorąc pod uwagę, że rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia 

mieszkańców uznano, że kwestie społeczne mają kluczowe i nadrzędne znaczenie dla wyznaczania 

obszaru zdegradowanego. Podstawową diagnozę przeprowadzono na poziomie sołectw oraz obszaru 

miejskiego z podziałem na Łask oraz Dzielnicę Kolumna. Przeprowadzono diagnozę wskaźników 

opisujących negatywne zjawiska społeczne takie jak: zakres korzystania z pomocy społecznej, ubóstwo, 

przestępczość, niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, niewielka dostępność 

podstawowych usług w dziedzinie oświaty, sportu oraz kultury, stanowiącą podstawę dla 

zidentyfikowania obszaru zdegradowanego na terenie gminy oraz w dalszej kolejności wyznaczenia 

obszaru rewitalizacji. 

Ocenę skali koncentracji problemów oparto na wskaźniku syntetycznym, odzwierciedlającym 

problemy: społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne gminy. 

Wskaźnik syntetyczny stanowi sumę wskaźników cząstkowych, pogrupowanych w dwie podgrupy, 

przedstawione w kolejnej tabeli. 

Tabela 7: Wskaźniki cząstkowe diagnozy obszarów problemowych Gminy Łask 

(źródło: opracowania CDE Sp. z o.o.) 

Grupa Lp. Wskaźnik cząstkowy 

Problemy 
społeczne 

1.1.  Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo na 100 mieszkańców 

1.2. 
 Liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność oraz 

długotrwałą lub ciężką chorobę na 100 mieszkańców 

1.3.  Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 mieszkańców 

1.4.  Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców 

1.5.  Liczba popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców 

1.6.  Średnia wielkość oddziału/grupy w placówkach oświatowych 

1.7.  Liczba komputerów na 100 uczniów w placówkach oświatowych 

1.8.  Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców 

1.9.  Liczba placówek sportowych, oświatowych i kulturalnych na 100 mieszkańców 

1.10.  Frekwencja wyborcza 

Problemy 
gospodarczo- 
techniczno-

funkcjonalne 

2.1.  Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw na 100 mieszkańców 

2.2.  Liczba zabytków na km2 

2.3.  Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców 

2.4. 
 Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na jednostkę pomocniczą gminy 
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Poniższy schemat prezentuje metodykę doboru obszaru zdegradowanego zlokalizowanych na terenie 

Gminy Łask w oparciu o analizę poszczególnych składowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto na obszarze poszczególnych sołectw wskazano punktowo zakres wskaźników obrazujących 

stan środowiska (przekroczenia dopuszczalne pyłów zawieszonych oraz benzo(a)pirenu), a także 

lokalizację oraz stan techniczny mienia komunalnego gminy co przyczyniło się do weryfikacji granic 

obszaru zdegradowanego. 

Wybór zmiennych 

(budowa wskaźników cząstkowych) 

Dobór właściwych wskaźników cząstkowych odzwierciedlających sytuację społeczną gminy oraz zakres jej 

funkcjonowania w strefie przestrzennej, technicznej oraz środowiskowej. Doboru zmiennych wraz 

z budową poszczególnych wskaźników dokonano w poprzedniej części opracowania. 

Normalizacja zmiennych 

 
Pierwszy etap budowy wskaźnika syntetycznego stanowi normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia ich 

do porównywalnej skali tzw. skali niemianowanej, czyli nie związanej z jednostką miary. Jest to zabieg 

konieczny z punktu widzenia poprawności obliczeń, ponieważ dzięki niemu różne rozpiętości zmiennych nie 

będą sztucznie nadawały wagi, czynnikom przyjmującym wartość z wyższych przedziałów. 

Wskaźnik syntetyczny 

(odrębny dla wskaźników określających sytuację 

społeczną oraz  techniczno-funkcjonalną gminy) 

 
Wskaźnik sum standaryzowanych skonstruowany na bazie wskaźników cząstkowych. Wskaźniki cząstkowe 

zsumowano. Najwyższe wartości obliczonego wskaźnika sumarycznego oznaczają największą koncentrację 

negatywnych zjawisk w poszczególnych zakresach na tych obszarach. Za obszar objęty kryzysem uznano te 

jednostki, w których wartość wskaźnika sumarycznego była wyższa niż jego wartość środkowa. 

Wskazanie obszarów zdegradowanych 

 
Ostatnim etapem diagnozy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które wykazują kumulację 

negatywnych zjawisk społecznych, a dodatkowo w analizowanych czynnikach techniczno-funkcjonalnych 

wykazują nagromadzenie negatywnych cech. Na bazie wcześniej obliczonych wskaźników sum 

standaryzowanych skonstruowano wskaźnik degradacji obszaru, wyliczony jako suma dwóch wcześniej 

uzyskanych wskaźników. 
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W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego pod względem społecznym wytypowano listę 10 

wskaźników, które poddano analizie w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne 

na rok 2015. Poniżej zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych (patrz 

str. 26) dla poszczególnych wartości (normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia ich do 

porównywalnej skali) oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny dla każdego 

sołectwa Gminy Łask oraz w części miejskiej z podziałem na Łask i Kolumnę.  

Tabela 8: Wskaźnik syntetyczny problemów społecznych Gminy Łask 

(źródło: opracowania CDE Sp. z o.o.) 

Jednostka pomocnicza 
Gminy 

Wartości wskaźników cząstkowych Wskaźnik 
syntetyczny 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

Łask bez Kolumny 0,0 0,03 0,3 0,5 0,2 0,3 0,7 0,5 0,8 0,1 3,7 

Kolumna 1,0 1,00 0,5 0,5 0,1 0,0 0,8 0,8 0,8 0,3 5,9 

Aleksandrówek 0,3 0,00 0,2 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 4,5 

Anielin 0,3 0,00 0,2 0,1 0,3 1,0 1,0 0,4 1,0 0,7 5,1 

Bałucz 0,3 0,00 0,4 0,4 0,4 0,7 0,0 0,0 0,3 0,6 3,1 

Borszewice 0,3 0,00 0,1 0,2 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 5,4 

Budy Stryjewskie 0,3 0,00 0,4 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,7 

Gorczyn 0,3 0,00 0,1 0,4 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 5,7 

Karszew 0,3 0,00 0,0 0,2 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,9 

Kopyść 0,3 0,00 0,2 0,2 0,4 1,0 1,0 0,6 1,0 0,6 5,3 

Krzucz 0,3 0,00 0,7 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 5,7 

Łopatki 0,3 0,00 0,5 0,3 0,2 0,7 0,0 0,8 0,8 0,6 4,1 

Mauryca 0,3 0,00 0,3 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 4,8 

Okup Mały 0,3 0,00 0,6 0,5 0,1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,6 4,7 

Okup Wielki 0,3 0,00 0,3 0,3 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 6,2 

Orchów 0,3 0,00 0,3 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4 6,5 

Ostrów 0,3 0,00 0,2 0,2 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 5,2 

Rembów 0,3 0,00 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,8 

Remiszew 0,3 0,00 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,3 

Rokitnica 0,3 0,00 0,3 0,3 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 5,4 

Sięganów 0,3 0,00 0,3 0,4 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,6 6,1 

Stryje Księże 0,3 0,00 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 5,9 

Stryje Paskowe 0,3 0,00 0,6 0,0 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,1 

Teodory 0,3 0,00 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,7 0,0 3,0 

Wiewiórczyn 0,3 0,00 0,3 1,0 0,5 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5,1 

Wola Bałucka 0,3 0,00 0,0 0,3 0,0 1,0 1,0 0,3 1,0 0,6 4,5 

Wola Łaska 0,3 0,00 0,4 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 5,3 

Wola Stryjewska 0,3 0,00 0,2 0,4 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 5,8 

Wronowice 0,3 0,00 0,7 0,2 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 6,5 

Wrzeszczewice 0,3 0,00 0,7 0,2 0,7 0,6 0,1 0,1 0,0 1,0 3,6 

Wrzeszczewice Nowe 0,3 0,00 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,3 

Wydrzyn 0,3 0,00 0,2 0,1 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 5,7 

Zielęcice 0,3 0,00 0,0 0,3 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 5,7 
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Wskaźnik syntetyczny dla wskaźników opisujących problemy społeczne w Gminie Łask pozwolił 

wskazać najbardziej problemowe w tej dziedzinie życia i funkcjonowania gminy (im wskaźnik wyższy 

tym obszar bardziej zdegradowany). Spośród poszczególnych obszarów największej degradacji 

podlegają następujące sołectwa: Wronowice, Orchów, Okup Wielki, Stryje Paskowe, Sięganów, 

Karszew, Stryje Księże, Rembów, Wola Stryjewska, Zielęcice, Budy Stryjewskie, Krzucz, Wydrzyn, 

Gorczyn, Borszewice, Rokitnica oraz Dzielnica Kolumna. Jako obszar problemowy w sferze społecznej 

zidentyfikowano cały obszar Gminy Łask. Poniższa mapa prezentuje jak wielkość wskaźnika 

syntetycznego przedstawia się w układzie przestrzennym Gminy Łask.  

 

Rysunek 28: Rozkład przestrzenny wielkości wskaźnika syntetycznego określającego natężenie problemów społecznych 
na terenie Gminy Łask 

(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Tabela 9: Wielkości wskaźnika syntetycznego określającego natężenie problemów społecznych na terenie Gminy Łask 

(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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Identyfikacja problemów techniczno-funkcjonalnych Gminy Łask pozwoliła na skonstruowanie 

4 wskaźników, które poddano analizie w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne 

na rok 2015. Poniżej zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych (patrz 

str. 26) dla poszczególnych wartości (normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia ich do 

porównywalnej skali) oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny dla każdego 

sołectwa Gminy Łask oraz części miejskiej z podziałem na Łask i Kolumnę.  

Tabela 10: Wskaźnik syntetyczny problemów techniczno-funkcjonalnych Gminy Łask 

(źródło: opracowania CDE Sp. z o.o.) 

Jednostka pomocnicza 
Gminy 

Wartości wskaźników cząstkowych Wskaźnik 
syntetyczny 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

Łask bez Kolumny 0,5 0,4 0,3 0,0 1,2 

Kolumna 0,5 1,0 0,1 0,1 1,8 

Aleksandrówek 1,0 0,0 0,9 0,8 2,7 

Anielin 1,0 0,0 0,3 1,0 2,3 

Bałucz 1,0 0,0 0,6 1,0 2,6 

Borszewice 1,0 0,1 0,1 0,9 2,0 

Budy Stryjewskie 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 

Gorczyn 1,0 0,0 0,7 0,9 2,6 

Karszew 1,0 0,0 0,5 1,0 2,5 

Kopyść 1,0 0,0 0,1 1,0 2,1 

Krzucz 1,0 0,0 0,2 1,0 2,2 

Łopatki 1,0 0,0 0,2 1,0 2,2 

Mauryca 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 

Okup Mały 1,0 0,1 0,1 1,0 2,2 

Okup Wielki 1,0 0,1 0,3 1,0 2,3 

Orchów 1,0 0,0 0,1 0,9 2,0 

Ostrów 1,0 0,0 0,2 0,6 1,8 

Rembów 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 

Remiszew 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 

Rokitnica 1,0 0,0 0,1 1,0 2,1 

Sięganów 1,0 0,0 0,4 1,0 2,4 

Stryje Księże 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 

Stryje Paskowe 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 

Teodory 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0 

Wiewiórczyn 1,0 0,0 0,0 1,0 2,1 

Wola Bałucka 1,0 0,0 0,0 0,9 1,9 

Wola Łaska 0,0 0,0 0,1 0,9 1,0 

Wola Stryjewska 1,0 0,0 0,2 1,0 2,2 

Wronowice 1,0 0,0 0,1 0,9 2,0 

Wrzeszczewice 1,0 0,0 0,1 1,0 2,1 

Wrzeszczewice Nowe 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 

Wydrzyn 1,0 0,0 0,1 1,0 2,1 

Zielęcice 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 
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Wskaźnik syntetyczny opisujący problemy gospodarczo-funkcjonalno-techniczne w Gminie Łask 

pozwolił wskazać obszary najbardziej problemowe w tej sferze (im wskaźnik wyższy tym obszar bardziej 

zdegradowany). Spośród poszczególnych obszarów największej degradacji podlegają następujące 

sołectwa: Teodory, Aleksandrówek, Gorczyn, Bałucz, Karszew, Sięganów, Okup Wielki, Anielin, Łopatki, 

Okup Mały, Krzucz, Wola Stryjewska, Kopyść, Wydrzyn, Rokitnica, Wrzeszczewice, Wiewiórczyn.  

Ponadto dla uzyskania rzetelnej i wiarygodnej diagnozy w tym zakresie, posłużono się dodatkowymi 

wskaźnikami punktowymi opisanymi szerzej w rozdziale 2 niniejszego opracowania. Poniższa mapa 

prezentuje kumulację wielkości wskaźnika syntetycznego i punktowych wskaźników degradacji 

techniczno-funkcjonalnej Gminy Łask w jej układzie przestrzennym. 
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Rysunek 29: Rozkład przestrzenny wielkości wskaźnika syntetycznego oraz wskaźników punktowych określających natężenie 

problemów techniczno-funkcjonalnych na terenie Gminy Łask 

(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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 (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

 

Rysunek 30. Wielkości wskaźnika syntetycznego określającego natężenie problemów techniczno-funkcjonalnych na 
terenie Gminy Łask 
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2.7. Identyfikacja obszaru zdegradowanego wraz z uzasadnieniem 

Ostatnim etapem przeprowadzonej diagnozy było wskazanie obszaru zdegradowanego, który po 

pierwsze wykazuje kumulację negatywnych zjawisk społeczny oraz dodatkowo w pozostałych 

analizowanych zjawiskach wykazuje także nagromadzenie negatywnych cech (zjawiska techniczno-

przestrzenne). Na podstawie uzyskanych wskaźników sum standaryzowanych dla zakresu społecznego 

oraz techniczno-funkcjonalnego zidentyfikowano wskaźnik degradacji, będący sumą wcześniejszych.  

 

 

 

Rysunek 31: Obszary problemowe zidentyfikowane na obszarze Gminy Łask 

(źródło: opracowanie własne) 

OBSZARY PROBLEMOWE 
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Opierając się na tak przeprowadzonym postępowaniu badawczym możliwe było wyznaczenie sołectw 

oraz obszarów miejskich gminy, które charakteryzują się koncentrację negatywnych zjawisk, tj. noszą 

znamiona obszaru zdegradowanego w pierwszej kolejności społecznych, a następnie pozostałych. Są 

to następujące jednostki pomocnicze gminy: Łask, Kolumna, Borszewice, Gorczyn, Karszew, Okup 

Wielki, Orchów, Ostrów, Sięganów, Stryje Paskowe, Wiewiórczyn, Wola Łaska, Wola Stryjewska, 

Wronowice, Zielęcice. Wyznaczony ostatecznie obszar zdegradowany objął ich część zurbanizowaną. 

Obszary nie spełniające kryterium wystarczająco wysokiego stopnia zurbanizowania, zostały, 

wyłączone z diagnozy (obszary położone w północnej części gminy). Zaś, ze względu na fakt, iż część 

obszarów zurbanizowanych funkcjonuje w ramach więcej niż jednego sołectwa, obszary 

zdegradowane zostały powiększone o przestrzeń bezpośrednio z nimi związaną. Poniższa mapa 

prezentuje wyznaczony w ramach przeprowadzonej diagnozy obszar zdegradowany. 

 

Rysunek 32: Obszar zdegradowany Gminy Łask 

(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonej diagnozy) 
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3. ZASIĘG PRZESTRZENNY OBSZARU REWITALIZACJI 

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych i jakościowych 

obecnej sytuacji w Gminie Łask, doprowadziły do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie 

gminy, który cechuje się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak również 

znacznym potencjałem rozwojowym. Obok kryterium wysokiego stopnia degradacji przy wyborze 

obszaru rewitalizacji istotnym czynnikiem była identyfikacja możliwie szerokiego spektrum możliwości 

realizacji potencjalnych działań naprawczych, zarówno działań tak zwanych miękkich, jak  i twardych, 

mogących także oddziaływać w jak najszerszym zasięgu, stwarzając realną możliwość kreowania 

pozytywnych zmian. 

Wyznaczono obszar rewitalizacji: 

 łącznej powierzchni 449,5 ha – 3% powierzchni gminy,  

 zamieszkały przez 4 228 osób – 15,4% populacji gminy.  

Składa się on z 6 podobszarów: 

 Podobszar 1 – Łask Centrum, 

 Podobszar 2 – Wiewiórczyn, 

 Podobszar 3 – Łask rzeka Grabia*, 

 Podobszar 4 – Kolumna, 

 Podobszar 5 – Borszewice, 

 Podobszar 6 – Ostrów. 

* Podobszar 3 – rzeka Grabia stanowi teren niezamieszkały, został jednakże objęty działaniami 

rewitalizacyjnymi ze względu na wysoki potencjał rozwojowy, integrujący działania z Podobszaru 1 – 

Łask Centrum oraz Podobszaru 4 – Kolumna oraz w dalszej kolejności społeczność lokalną. Ponadto 

podjęte działania na tym podobszarze przyczynia się do redukcji zidentyfikowanych problemów 

zarówno bezpośrednio na tym obszarze, jak również terenów zdegradownych na terenie całej gminy. 

Rewitalizacja tego podobszaru wiaże się bezpośrednio z zapisami dokumnetów planistycznych dla tego 

terenu – studium uwarunowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego dla Gminy Łask oraz 

Miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką 

Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową (Uchwała Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej w Łasku z 

dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową). 
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Rysunek 33 prezentuje rozmieszczenie poszczególnych podobszarów rewitalizacji w układzie 

przestrzennym gminy oraz w odniesieniu do wyznaczonego obszaru zdegradowanego.  

 

Rysunek 33: Obszar rewitalizacji Gminy Łask 

(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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4. ZAKRES PROGRAMOWANYCH DZIAŁAŃ 
REWITALIZACYJNYCH 

Działania rewitalizacyjne podejmowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie Gminy Łask 

opracowano dla poszczególnych podobszarów przy jednoczesnym zachowaniu powiązań 

funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi podobszarami, działaniami oraz realizacją celów, których 

realizacja doprowadzić ma do redukcji zidentyfikowanych na poziomie diagnozy problemów obszaru 

zdegradowanego.  

Koncepcja rewitalizacji Gminy Łask realizuje podstawowy cel wyznaczony dla niniejszego opracowania, 

wytyczony w wyniku przeprowadzonej diagnozy, prowadzonych konsultacji oraz istniejących 

możliwości i potencjału rozwojowego gminy (w tym poszczególnych podobszarów). Pomimo, iż obszar 

rewitalizacji został podzielony na 6 podobszarów, opracowany Program Rewitalizacji w swej 

podstawowej idei doprowadzić ma w efekcie do głębokiej i wielowymiarowej integracji gminy. 

Wspomniana integracja przy szeregu podjętych działań cząstkowych w sferze społecznej oraz 

pozostałych wskazanych jako problemowe w fazie diagnozy, tj.:  

 strefa gospodarcza, 

 strefa środowiskowa, 

 strefa przestrzenno-funkcjonalna, 

 strefa techniczna, 

ma przyczynić się do rozwoju  i wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z kryzysu, a w dalszej 

kolejności całej gminy. Cel nadrzędny Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-

2023  jest następujący: 

REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH  

W KIERUNKU WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI. 

Wspomniana i wyznaczona jako nadrzędny cel integracja odbywać się będzie poprzez realizację działań 

rewitalizacyjnych w czterech podstawowych wymiarach: 

1. Integracja wewnętrzna mikro – integracja rożnych grup społecznych, interesariuszy, w tym 

integracja mieszkańców z samorządem; 

2. Integracja wewnętrzna makro – integracja Łasku z Kolumna, oraz w dalszej kolejności części 

miejskiej gminy z wiejską; 

3. Integracja zewnętrzna – integracja z rynkiem zewnętrznym, integracja w układzie 

regionalnym, w szczególności z Łodzią. 
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4.1. Podobszar 1 – Łask Centrum 

Podobszar 1 rewitalizacji jest jednym z czterech obszarów znajdujących się w części miejskiej Gminy 

Łask. Obejmuje on Plac 11 Listopada wraz z przyległymi do niego działkami, Placem Jarosława 

Dąbrowskiego, ul. Kościelną oraz nieruchomością w skład której wchodzi budynek Technikum 

Elektrycznego. Lokalizacja podobszaru ściśle związana jest ze zidentyfikowanymi w jego obszarze 

problemami sfery społecznej, jak i technicznej. Podobszar 1 obejmuje ścisłe centrum Łasku, zaś wybór 

tego obszaru stanowi odpowiedź na potrzebę prowadzenia dalszych działań naprawczych oraz 

podtrzymywania dotychczasowych kierunków rozwoju. 

Podobszar 1 – Łask Centrum jest jednym z najważniejszych miejsc na terenie Gminy pod względem 

funkcjonalnym, od lat stanowi podstawę do prowadzenia działań rozwojowych, promocyjnych oraz 

integrujących społeczność lokalną. Dotychczasowe działania rewitalizacyjne oraz społeczne 

prowadzone na terenie gminy oparte były o wykorzystanie terenu centralnego. W pierwszej kolejności 

były to działania remontowo-modernizacyjne rynku, w dalszej perspektywie natomiast rynek stał się 

miejscem spotkań mieszkańców, w tym poprzez organizację takich imprez jak Festiwal Róż czy 

doroczny Jarmark Łaski. Dobór Podobszaru 1 jako obszaru rewitalizacji stanowić ma kontynuację 

dotychczas prowadzonych działań rewitalizacyjnych, podobszar stanowić ma z jednej strony swoistą 

„wizytówkę” Gminy Łask, dlatego też jego prawidłowe funkcjonowanie oraz estetyka jest szczególnie 

ważna, z drugiej być funkcjonalnym narzędziem do prowadzenia działań miękkich odpowiadających na 

dotychczas zidentyfikowane problemy w sferze społecznej, środowiskowej oraz przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej. 

 

Ze względu na korzystne położenie komunikacyjne obszaru, dobre skomunikowanie za pomocą sieci 

dróg, a także istnienie obiektów przeznaczonych pod rozwój funkcji społecznych, teren ten ma duży 

potencjał rozwojowy. Podobszar 1 stanowi zatem doskonałe pole do prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy, wskazane w dalszej części 

opracowania. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane na tym obszarze będą miały wpływ 

bezpośrednio na ten obszar oraz sąsiadujący z nim obszar zdegradowany, przede wszystkim 

wyznaczony w sołectwach Wola Łaska, Gorczyn, Łopatki oraz Sięganów. Kolejna mapa wskazuje na 

zasięg oddziaływania prowadzonych działań rewitalizacyjnych na obszar zdegradowany. 

Powierzchnia podobszaru 

19,5 ha

Liczba mieszkańców podobszaru

289 
mieszkańców
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, 

  Diagnoza szczegółowa podobszaru 

Diagnoza dla Podobszaru 1 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy Łask na 

potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (stanowiącej załącznik do 

niniejszego opracowania). Zaprezentowane dane stanowią kompensację wyników diagnozy dla 

podobszaru rewitalizacji oraz dla jednostki administracyjnej, w której podobszar się znajduje – 

miejscowość Łask. Poniższa tabela wskazuje syntezę wyników dla przyjętych wartości wskaźników 

opisujących sytuację społeczną we wskazanej miejscowości. 

Tabela 11: Wartości wskaźników dla Podobszaru 1 rewitalizacji – diagnoza 

(źródło: opracowanie własne) 

Grupa Lp. 
Wskaźnik cząstkowy 

Łask (miasto bez Kolumny) Gmina Łask 

Problemy 
społeczne 

1.1. 
Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo na 100 mieszkańców 

0,7 1,1 

1.2. 
Liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność oraz 

długotrwałą lub ciężką chorobę na 100 mieszkańców 

1,5 1,7 

1.3. 
Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 mieszkańców 

1,2 1,3 

1.4. 
Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców 

1,7 0,8 

PODOBSZAR 1 
WIEWIÓRCZYN 

ŁASK 

ŁASK 

WOLA ŁASKA 

GORCZYN 
ŁOPATKI 

SIĘGANÓW 

Obszar rewitalizacji 

Obszar zdegradowany 

Zasięg oddziaływania 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
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Poniższa mapa prezentuje zakres obszarów problemowych dla omawianego podobszaru w ujęciu 

graficznym. 

 

Rysunek 34: Sytuacje problemowe występujące na Podobszarze 1 

(źródło: opracowanie własne) 

  

1.5. 
Liczba popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców 

2,0 2,9 

1.6. 
Średnia wielkość oddziału/grupy w placówkach oświatowych 

17,9 13,3 

1.7. 
Liczba komputerów na 100 uczniów w placówkach oświatowych 

6 13,9 

1.8. 
Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców 

0,3 0,1 

1.9. 
Liczba placówek sportowych, oświatowych i kulturalnych na 100 mieszkańców 

0,1 0,1 

1.10. 
Frekwencja wyborcza [%] 

54,2 46,8 

Problemy 
gospodarczo- 
techniczno-

funkcjonalne 

2.1. 
Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw na 100 mieszkańców 

11,0 11,0 

2.2. 
Liczba zabytków na km2 

8,5 1,1 

2.3. 
Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców 

1,4 1,0 

2.4. 
Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na jednostkę pomocniczą gminy 

8 1 

PODOBSZAR 1 
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STREFA SPOŁECZNA 

Przeprowadzona diagnoza dotycząca udzielonej pomocy społecznej wykazała, iż na terenie części 

miejskiej Gminy Łask wydano 363 świadczeń. Najwięcej z nich zostało przyznanych z powodu ubóstwa 

(72) oraz niepełnosprawności (67). Kolejnym problemem zdiagnozowanym w części miejskiej Gminy 

jest bezrobocie. Stan bezrobocia jest monitorowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, który 

wskazał, iż w 2015 roku na terenie miejskim gminy zarejestrowano 611 bezrobotnych. Bardzo istotną 

kwestią wśród problemów społecznych jest również stopień bezpieczeństwa. Dane dotyczące 

wykroczeń oraz przestępczości otrzymano z Komendy Powiatowej Policji  w Łasku, wynika z nich, że 

najniższe poczucie bezpieczeństwa mogli mieć właśnie mieszkańcy części miejskiej Gminy.  

Na ogólny stan jakości życia na terenie Podobszaru 1 wpływ ma także zdiagnozowany w strefie 

środowiskowej problem niskiej emisji. Występowania przekroczeń pyłów zawieszonych oraz 

benzo(a)pirenu stanowi zagrożenie zdrowia mieszkańców i tym samym stanowi poważny problem 

społeczny. 

Do wykazania degradacji terenu jest również niezbędna analiza aktywności społecznej. Na terenie 

części miejskiej Gminy Łask działają 43 organizacje społeczne, które pracują w różnych dziedzinach 

życia społecznego. Po stworzeniu wskaźnika odzwierciedlającego liczbę organizacji społecznych na 100 

mieszkańców można wysnuć wniosek, iż część miejska nie charakteryzuje się wystarczającą liczbą 

działających na jej terenie organizacji społecznych. Dla porównania można dodać, iż wyższą wartością 

wyżej opisanego wskaźnika charakteryzują się takie sołectwa jak Wrzeszczewice czy Bałucz, mimo, 

iż należą one do części wiejskiej gminy. 

STREFA GOSPODARCZA 

Pod względem liczby podmiotów gospodarczych obszar Łasku znajduję się w sytuacji stanowiącej 

o potencjale rozwojowym jaki posiada gmina. W części miejskiej w roku 2015 na 100 mieszkańców 

przypadło 11 podmiotów gospodarczych. Najniższy poziom z aktywności ekonomicznej identyfikuje się 

natomiast w części wiejskiej gminy. Najkorzystniejszą wartość odnotowano w Woli Łaskiej, wyniosła 

wówczas 13,5 podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców. W związku z powyższym Podobszar 1 

nie identyfikuje się jako problemowy w sferze gospodarczej. 

STREFA ŚRODOWISKOWA 

Część miejska Gminy Łask znajduje się w strefie przekroczeń pyłami PM10, PM2,5 oraz 

bezno(a)pirenem. Ze względu na taki przekroczenia obszar Gminy Łask został objęty programem 

ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych. Taki stan powietrza w Łasku wskazuje na 

problem występowania niskiej emisji w jego granicach, w tym także w ścisłym obszarze centrum, który 
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obejmuje swym zasięgiem Podobszar 1 rewitalizacji. Jest to problem występujący głównie za sprawą 

przebiegu głównych dróg lokalnej sieci drogowej w tym obszarze. Narażony na problem występowania 

niskiej emisji są również obszary zdegradowane występujące w takich sołectwach jak Ostrów, 

Wronowice oraz dzielnica Kolumna. Stan powietrza na tych obszarach jest najsłabszy i wymaga 

prowadzenia działań zapobiegawczych. 

STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Charakterystyka zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych na terenie części miejskiej Gminy Łask również 

wykazała pewne nieprawidłowości. Na obszarze miejskim Gminy znajduje się 87 zabytków, które 

bardzo często są w złym stanie technicznym, co przekłada się na obraz stanu zasobu mieszkaniowego 

na obszarze gminy. Kolejną cechą strefy przestrzenno-funkcjonalnej są zdarzenia drogowe. 

Sumarycznie na terenie na terenie Gminy Łask doszło do 37 wypadków drogowych, z czego aż 27 miało 

miejsce na terenie części miejskiej Gminy. Jeśli chodzi o kolizje to w całej gminie doszło do 274 takich 

zdarzeń, natomiast aż 179 wydarzyło się w części miejskiej Łasku.  

STREFA TECHNICZNA 

Bardzo ważnym, a zarazem degradującym zjawiskiem na terenie części miejskiej na terenie Gminy Łask 

jest zły stan techniczny budynków, w tym w dużej mierze budynków mieszkalnych.  Budynki położone 

w Łasku to pojedyncze budynki lub skupiska, które pochodzą z XIX i XX wieku. Do takich właśnie 

budynków możemy zaliczyć budynki przy Placu 11-Listopada oraz rynku, które są wyposażone 

w niepełną instalację kanalizacyjną. Budynki w dużej mierze wymagają również przeprowadzenia prac 

termomodernizacyjnych. Na terenie części miejskiej Łasku są również budynki, które ze względu na 

swój stan techniczny zostały częściowo zdemontowane. W części miejskiej znajdują się również 

budynki o konstrukcji drewnianej, wybudowane na początku lat 50-tych XX wieku.   

 Obszary problemowe 

Przeprowadzona diagnoza poprzedzająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji w Gminie Łask wykazała, że na terenie Podobszaru 1 oraz obszaru zdegradowanego, 

z którym ten obszar jest powiązany  występują następujące problemy, stanowiące podstawę do 

podjęcia działań rewitalizacyjnych: 

PROBLEMY SPOŁECZNE 

P1.S1 Wysoki poziom przestępczości,  

P1.S2 Duży odsetek osób niepełnosprawnych oraz pozostających w długotrwałej 

lub ciężkiej chorobie przy jednoczesnym stałym wzroście seniorskiej grupy 

wiekowej; 
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P1.S3 Długotrwałe pozostawanie bez pracy stosunkowo wielkiej liczby 

mieszkańców; 

P1.S4 Niedostateczny poziom życia mieszkańców spowodowany złymi warunkami 

bytowymi mieszkań 

 

PROBLEMY ŚRODOWISKOWE 

P1.Ś1 Występowanie niskiej emisji - przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, w tym także normowe przekroczenia 

benzo(a)pirenu; 

P1.Ś2 Wysoka częstotliwość ruchu samochodowego; 

P1.Ś3 Wysoki udział pieców węglowych w gospodarstwach domowych - 60%; 

 

PROBLEMY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE 

P1.P-F1 Wysoki udział obiektów zabytkowych, często zdegradowanych, 

wymagających modernizacji, które pomimo walorów historycznych są 

nieestetyczne; 

P1.P-F2 Lokalizacja obiektu wielkokubaturowego dawnej szkoły, który utracił 

swoją funkcję, aktualnie niewykorzystanie potencjału budynku 

 

PROBLEMY TECHNICZNE 

P1.T1 Wysoki udział zdegradowanych budynków mienia  komunalnego, 

niewystarczająco doposażonych w infrastrukturę oraz o wysokim poziomie 

zniszczeń technicznych wpływających na nieestetyczny wygląd; 

 

 

 Wizja stanu podobszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  

Podobszar 1 rewitalizacji Gminy Łask objęty działaniami rewitalizacyjnymi po ich finalizacji został trwale 

odnowiony. Stanowi miejsce bezpieczne, przyjazne osobom starszym, o wysokim standardzie jakości 

powietrza, w którym można w sposób atrakcyjny spędzić czas wolny oraz rozwijać się zawodowo 

i kulturalnie. Mieszkańcy chętnie korzystają z odnowionej i dostosowanej do ich potrzeb przestrzeni 



 

70 

 

publicznej. Zwiększyła się częstotliwość odwiedzin tego obszaru i pieszych przemieszczeń, dzięki czemu 

poprawiło się bezpieczeństwo i warunki dla lokalnego handlu i usług. Użytkownikami przestrzeni są 

wszyscy mieszkańcy, zaś atrakcyjna przestrzeń publiczna przyciąga do Łasku turystów.  

 Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Program realizuje w sposób pośredni cel generalny „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask 

na lata 2014-2020” - zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój 

przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów 

środowiska naturalnego. Misją Programu jest poprawa ładu przestrzennego, wzrost atrakcyjności 

przestrzeni publicznej w Łasku i wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców, zaś wskazane cele 

dla Podobszaru 1 są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Celem nadrzędnym jest 

wyprowadzenie obszaru zdegradowanego (szczególnie w Łasku oraz sołectwach: Wola Łaska, Gorczyn, 

Łopatki oraz Sięganów) z kryzysu, który definiują wskazane problemy. 

CEL NARZĘDNY: Rewitalizacja obszarów problemowych w kierunku 
wewnętrznej i zewnętrznej integracji. 

Cele operacyjne dla Podobszaru 1 są następujące: 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-ekonomicznemu poprzez wzmocnienie aktywności 

społecznej mieszkańców.  

2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz funkcjonalności budynków.  

3. Wzrost jakości powietrza. 

Kierunki działań dla celów operacyjnych: 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-ekonomicznemu poprzez wzmocnienie aktywności 

społecznej mieszkańców – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.1. Renowacja i modernizacja obiektów na obszarze rewitalizacji zmierzająca do przywrócenia lub 

nadania nowych funkcji społeczno-gospodarczych;  

1.2 Wspieranie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej i mieszkalnictwie; 

1.3. Tworzenie warunków do rozwoju zawodowego mieszkańców oraz postaw przedsiębiorczych; 

1.4. Rewaloryzacja i organizacja przestrzeni publicznych; 

1.5. Wspieranie integracji społecznej. 

Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz funkcjonalności budynków – KIERUNKI DZIAŁAŃ:  

2.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi 

rewitalizacji; 
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2.2. Nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych budynkom; 

2.3. Renowacja i modernizacja obiektów na obszarze rewitalizacji zmierzająca do stworzenia 

przestrzeni atrakcyjnej wizualnie i przyjaznej mieszkańcom. 

Wzrost jakości powietrza – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

3.1. Prowadzenie działań podnoszących efektywność energetyczną budynków; 

3.2. Promocja postaw niskoemisyjnych. 

 

 

 

 

 Lista planowanych przedsięwzięć podstawowych 

Przedsięwzięcia podstawowe stanowią sedno działań rewitalizacyjnych, zaś bez ich realizacji 

osiągnięcie celów programu nie będzie możliwe, a podobszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać 

się z sytuacji kryzysowej. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-

2023 dla Podobszaru 1 wskazano 10 projektów podstawowych, w pełni wpisujących się w strategiczne 

cele operacyjne i kierunki działań dla tego podobszaru. 

Tabela 12: Komplementarność i logika powiązań pomiędzy projektami podstawowymi a celami i kierunkami działań – 
Podobszar 1 

(źródło: Opracowanie własne) 

LEGENDA:  
   Bezpośrednie powiązanie 
   Pośrednie powiązanie 
    

Nazwa projektu 

CELE OPERACYJNE 

1 2 3 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 
Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej 
– Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 
Listopada 1 i ul. Warszawska 2 w Łasku wraz z 
zagospodarowaniem przyległego terenu 

  

        

Zmiana funkcji i adaptacja budynku kamienicy 
przy Pl. 11 Listopada 1 na Dom Pracy Twórczej i 
Punkt spotkań dla stowarzyszeń oraz piwnicy 
kamienicy na kawiarnię/herbaciarnię – nowe 
miejsce spotkań dla mieszkańców 

  

        

Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej 
– przebudowa budynków Zespołu Szkół 

          

W celu wzmocnienia kompleksowości działań rewitalizacyjnych w Gminie Łask za zgodne 

z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji uznaje się jedynie te projekty, które łączą w sobie 

co najmniej 2 kierunki działania z różnych celów operacyjnych, przy czym przynajmniej jeden z tych 

kierunków działania musi odpowiadać sferze społecznej. 
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Ponadgimnazjalnych nr 2 z przeznaczeniem na 
PUP, PZD i Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną. 

Podnoszenie efektywności energetycznej 
budynków – zmiana systemu ogrzewania oraz 
docieplenie ścian budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej – Kościelna 2 

  

        

Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej 
– przebudowa Pl. Dąbrowskiego wraz z 
nasadzeniem zieleni opartym o koncepcję 
Aranżacji różanej, modernizacją infrastruktury 
drogowej, oświetlenia ulicznego oraz małej 
architektury 

  

        

Łask na Rowerze - utworzenie miejsc 
parkingowych dla komunikacji rowerowej oraz 
punktu wypożyczalni rowerowej  

  
        

Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej 
oraz warunków życia mieszkańców – 
modernizacja wraz z podnoszeniem efektywności 
energetycznej kamienic zlokalizowanych przy 
ciągach komunikacyjnych oraz placach  

  

        

Modernizacja Kaplicy Cmentarnej – Cmentarz 
katolicki, ul. Armii Krajowej 

          

Remont i adaptacja dodatkowego pomieszczenia 
w celu rozszerzenia prowadzonej działalności 
gospodarczej wraz z instalacją elektrycznych 
paneli grzewczych oraz remont pomieszczenia 
higieniczno-sanitarnego – ul. Warszawska 9 

  

        

Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej 
– Zintegrowany System Informacji Miejskiej (cała 
gmina) 

  
        

Dla każdego projektu przygotowano podstawową charakterystykę zawierającą:  

 nazwę projektu,  

 wskazanie podmiotu realizującego, 

 zakres realizowanych zadań, 

 lokalizację, 

 grupę docelową, 

 planowany czas realizacji, 

 szacowaną wartość, 

 prognozowane rezultaty projektu oraz sposoby ich oceny i mierzenia.  
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P1.1. 

PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – Rewitalizacja budynku kamienicy przy 

Pl. 11 Listopada 1 i ul. Warszawska 2 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową przebudowę oraz 

modernizację budynku ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pracy 

Twórczej oraz  modernizację budynku mieszkalnego. 

Lokalizacja Pl. 11 Listopada 1 i ul. Warszawska 2 (Podobszar 1 – Łask Centrum) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy rewitalizowanych budynków 

 Mieszkańcy Podobszaru 1 

 Stowarzyszenia działające na terenie gminy 

 Mieszkańcy użytkujący centralne miejsca publiczne Podobszaru 1 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017 

Szacowana wartość 4 000 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost warunków do prowadzenia rozwoju zawodowego oraz 

przedsiębiorczości 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Zwiększenie dostępności lokali o funkcjach społecznych i usługowych 

 Wzrost efektywności energetycznej budynków 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 
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P1.2. 

Zmiana funkcji i adaptacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 na Dom Pracy Twórczej i Punkt 

spotkań dla stowarzyszeń oraz piwnicy kamienicy na kawiarnię/herbaciarnię – nowe miejsce 

spotkań dla mieszkańców 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje adaptację budynku przy Pl. 11 Listopada 

(po przeprowadzeniu jego gruntownej modernizacji) na Dom Pracy 

Twórczej oraz Punkt spotkań dla stowarzyszeń działających na terenie 

gminy. Ponadto działanie przewiduje adaptację piwnicy tego budynku na 

cele komercyjne poprzez lokalizację kawiarni lub herbaciarni pełniącej 

funkcję kulturalnego i przyjaznego miejsca spotkań dla mieszkańców, 

kawiarni obywatelskiej. 

Lokalizacja Pl. 11 Listopada 1 (Podobszar 1 – Łask Centrum) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 1 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy użytkujący centralne miejsca publiczne Podobszaru 1 

 Stowarzyszenia działające na terenie gminy 

 Młodzież wybierająca aktualnie jako miejsce spotkań pobliskie 

chodniki 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2018  

Szacowana wartość 300 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost warunków do prowadzenia rozwoju zawodowego oraz 

przedsiębiorczości 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Zwiększenie dostępności lokali o funkcjach społecznych i usługowych 

 Wzrost integracji społecznej 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 
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 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P1.3. 

PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – przebudowa budynków Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 z przeznaczeniem na PUP, PZD i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Podmiot realizujący 
projekt  

Starostwo Powiatowe w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę budynków Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku z przeznaczeniem na siedzibę 

Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku, Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku 

oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku, adaptację 

pomieszczeń budynku dostosowująca obiekt do pełnienia nowej funkcji, 

modernizację instalacji wewnętrznych, montaż nowej, energooszczędnej 

instalacji oświetleniowej oraz instalacji fotowoltaicznej. 

Lokalizacja ul. Warszawska 13 (Podobszar 1 – Łask Centrum) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 1 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy i powiatu 

 Osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017  

Szacowana wartość 1 800 00,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost warunków do prowadzenia rozwoju zawodowego oraz 

przedsiębiorczości 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 
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 Wzrost efektywności energetycznej budynków 

 Nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami oraz wzrost 

umiejętności interpersonalnych wśród użytkowników Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P1.4. 

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW – zmiana systemu ogrzewania oraz 

docieplenie ścian budynku Wspólnoty Mieszkaniowej – Kościelna 2 

Podmiot realizujący 
projekt  

Wspólnota Mieszkaniowa – Kościelna 2 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zastąpienie ogrzewania węglowego 

lokalnego mieszkaniowego na kotłownię lokalną gazową dla całego 

budynku z kotłem gazowym, ocieplenie ścian metodą bezspoinową, 

z zastosowaniem atestowanych systemów ociepleniowych, w tym 

odnowę wizualną budynku.  

Lokalizacja ul. Kościelna 2 (Podobszar 1 – Łask Centrum) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy rewitalizowanego budynku 

 Właściciele rewitalizowanego budynku 

 Mieszkańcy Podobszaru 1 

Planowany czas 
realizacji 

2017-2020 

Szacowana wartość 500 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost efektywności energetycznej budynków 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych 
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 Spadek zanieczyszczenia powietrza (niskiej emisji) 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P1.5. 

PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – przebudowa Pl. Dąbrowskiego wraz 

z nasadzeniem zieleni opartym o koncepcję Aranżacji różanej, modernizacją infrastruktury 

drogowej, oświetlenia ulicznego oraz małej architektury 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę Placu Dąbrowskiego 

i ul. Kościelnej - m.in. zwiększenie ilości miejsc postojowych, położenie 

nowej nawierzchni, przebudowę kanalizacji deszczowej, wyposażenie 

w elementy małej architektury, w przypadku możliwości projektowych 

meble miejskie oraz siłownię napowietrzną 

Lokalizacja Pl. Dąbrowskiego (Podobszar 1 – Łask Centrum) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 1 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy użytkujący centralne miejsca publiczne Podobszaru 1 

 Młodzież i seniorzy szukający aktywnego wypoczynku 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017  

Szacowana wartość 232 857,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społecznej 

 Spadek wykluczenia społecznego 

 Wzrost aktywności fizycznej wśród młodzieży i seniorów  
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 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P1.6. 

ŁASK NA ROWERZE - utworzenie miejsc parkingowych dla komunikacji rowerowej oraz punktu 

wypożyczalni rowerowej 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje oraz utworzenie nowych miejsc 

parkingowych dla komunikacji rowerowej oraz utworzenie punktów 

wypożyczalni rowerowej w ramach szerszego projektu Łask na rowerze 

mającego na celu promocję oraz usprawnienie komunikacji i 

infrastruktury rowerowej działającej na terenie gminy. Przedsięwzięcie 

będzie polegało na montażu spójnej wizualnie, bezpiecznej i 

funkcjonalnej infrastruktury miejsc parkingowych. 

Lokalizacja 
Projekt będzie realizowany  na Podobszarze 1 rewitalizacji – Łask 

Centrum 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 1 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy 

 Młodzież i seniorzy szukający aktywnego wypoczynku 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 3 000 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 
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 Wzrost aktywności fizycznej wśród młodzieży i seniorów  

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

 Spadek poziomu zanieczyszczeń powietrza (niskiej emisji) 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P1.7. 

PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ORAZ WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

– modernizacja wraz z podnoszeniem efektywności energetycznej kamienic zlokalizowanych przy 

ciągach komunikacyjnych oraz placach 

Podmiot realizujący 
projekt  

Właściciele kamienic 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zastąpienie niskosprawnego ogrzewania 

węglowego na kotły wyższej sprawności lub kotłownie wykorzystujące 

ekologiczne paliwa grzewcze (w tym gaz), ocieplenie ścian oraz odnowę 

wizualną budynków. 

Lokalizacja 
Projekt będzie realizowany  na Podobszarze 1 rewitalizacji – Łask 

Centrum 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 1 

 Mieszkańcy budynków objętych rewitalizacją 

 Właściciele budynków objętych rewitalizacją 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 5 000,000 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost efektywności energetycznej budynków 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 
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 Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych 

 Spadek zanieczyszczenia powietrza (niskiej emisji) 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców rewitalizowanych 

budynków 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P1.8. 

Modernizacja Kaplicy Cmentarnej – Cmentarz katolicki, ul. Armii Krajowej 

Podmiot realizujący 
projekt  

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i 

Św. Michała Archanioła w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację budynku Kaplicy 

cmentarnej pw. Świętego Franciszka Serafickiego o wysokiej wartości 

historycznej poprzez naprawę popękanych ścian oraz wymianę sufitu,  

odwilgocenie,  częściową naprawę dachu, termomodernizację oraz 

naprawę lub wymianę istniejących instalacji oraz wyposażenia  budynku.  

Lokalizacja Cmentarz katolicki, ul. Armii Krajowej (Podobszar 1 – Łask Centrum) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 1 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Osoby praktykujące kult religijny różnych wyznań mieszkające na 

terenie gminy 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017 

Szacowana wartość 3 000 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków użyteczności publicznej 
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 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost efektywności energetycznej budynków 

 Wzrost poczucia tożsamości mieszkańców gminy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P1.9. 

Remont i adaptacja dodatkowego pomieszczenia w celu rozszerzenia prowadzonej działalności 

gospodarczej wraz z instalacją elektrycznych paneli grzewczych oraz remont pomieszczenia 

higieniczno-sanitarnego – ul. Warszawska 9 

Podmiot realizujący 
projekt  

Prywatny przedsiębiorca 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje remont i adaptację dodatkowego 

pomieszczenia na prowadzenia, a w dalszej kolejności rozszerzenie 

istniejącej działalności gospodarczej. Remont dotyczy wymiany instalacji 

elektrycznej, przeprowadzeniu termomodernizacji i  modernizacji sufitu.  

Lokalizacja ul. Warszawska 9 (Podobszar 1 – Łask Centrum) 

Grupa docelowa 
 Mieszkańcy Podobszaru 1 

 Właściciele budynków  

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017 

Szacowana wartość 370 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost efektywności energetycznej budynków 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych 
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 Wzrost warunków do prowadzenia rozwoju zawodowego oraz 

przedsiębiorczości 

 Spadek zanieczyszczenia powietrza (niskiej emisji) 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P1.10. 

PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – Zintegrowany System Informacji 

Miejskiej (cała gmina) 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wprowadzenie na terenie całej gminy 

(w tym w szczególności na terenie całego obszaru rewitalizacji) systemu 

informacji służącego sprawnemu poruszaniu się po gminie zarówno 

mieszkańców jak i turystów, wprowadzeniu sytemu o spójnej 

identyfikacji wizualnej, nawiązującego do gminnej tożsamości i historii.  

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia przewiduje się utworzenie sieci 

połączeń bezprzewodowego, darmowego internetu na terenie gminy. 

Lokalizacja 
Projekt będzie realizowany  na Podobszarze 1 rewitalizacji – Łask 

Centrum, jak i poza nim  

Grupa docelowa 
 Mieszkańcy Podobszaru 1 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017  

Szacowana wartość 55 575,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 
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 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 

 Wzrost poczucia tożsamości i zadowolenia z miejsca zamieszkania 

wśród mieszkańców gminy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 
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 Matryce logiczne projektów inwestycyjnych 

Matryca logiczna do projektu pt. "Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej – Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 i ul. Warszawska 

2 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" 

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 
2. Wzrost atrakcyjności 

przestrzeni publicznych oraz 
funkcjonalności budynków.  

Realizacja projektu polega na 
rewitalizacji budynku 
kamienicy przy ul. 11 

Listopada w Łasku wraz z 
zagospodarowaniem 
przyległego terenu. 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

- zwiększenie ilości estetycznych i 
funkcjonalnych budynków na 

terenie Gminy Łask - zwiększenie 
liczby miejsc postojowych - 
zwiększenie ilości miejsc o 

charakterze kulturalnym na 
terenie Gminy 

-liczba wydarzeń 
kulturalnych/ społecznych 

zorganizowanych na 
zrewitalizowanej przestrzeni - 

liczba osób korzystająca z 
budynku w celach 

kulturowych 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu estetyki i 
funkcjonalności obszaru, wpłynie na rozwój społeczny oraz 

na bezpieczeństwo publiczne 

Produkty 

Zostanie zrewitalizowany 
budynek przy Pl. 11 Listopada 
oraz przyległy do niego teren. 

Zostanie również 
zmodernizowana nawierzchnia 

drogowa, przebudowana 
zostanie kanalizacja deszczowa. 

-liczba estetycznych wizualnie 
i funkcjonalnych technicznie 

budynków - liczba miejsc 
postojowych na terenie 

Gminy 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 
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Działania 

Etap przedinwestecyjny: 
działania przygotowawcze i 
projektowe Etap wdrażania: 

realizacja rzeczowego zakresu 
projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów.  

Matryca logiczna do projektu pt. "Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej – przebudowa budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z 

przeznaczeniem na PUP, PZD i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną" 

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społeczno-ekonomicznemu 

poprzez wzmocnienie aktywności 
społecznej mieszkańców. 2. 

Wzrost atrakcyjności przestrzeni 
publicznych oraz funkcjonalności 

budynków.  

Przebudowa budynków 
Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Łask z 
przeznaczeniem na siedzibę 

Powiatowego Urzędu Pracy w 
Łasku, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Łasku oraz Poradni 
Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Łasku. 
Zakres przedsięwzięcia 

obejmuje adaptację 
pomieszczeń budynku 

dostosowująca obiekt do 
pełnienia nowej funkcji, 
modernizację instaacji 

wewnętrznych, montaż 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
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nowej, energooszczędnej 
instalacji oświetleniowej oraz 

instalacji fotowoltaicznej 

Rezultaty 

-spadek liczby osób 
bezrobotnych na terenie Gminy, - 

polepszenie funkcjonowania 
ruchu komunikacyjnego na 

terenie Gminy, - zwiększenie 
możliwości udzielania pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej 

na terenie Gminy 

-poprawa warunków pracy w 
jednostkach Powiatu - 

dostosowanie budynku do 
potrzeb osób 

niepełnosprawnych, - liczba 
osób zgłaszających się do 
Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu 
funkcjonalności terenu: poprzez przebudowę budynku 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ścisłym centrum 

gminy znajdą się ważne dla funkcjonowanie gminy obiekty: 
Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg oraz 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

Produkty 

Zostanie przebudowany obiekt 
przy ul. Warszawskiej 12 (działka 
nr 139/3). Prace będą polegały 

na adaptacji pomieszczeń, 
modernizacji instalacji 

wewnętrznych oraz montażu 
nowej, energooszczędnej 

instalacji oświetleniowej oraz 
instalacji fotowoltaicznej 

- zmodernizowana 
powierzchnia użytkowa - 

oszczędność energii w 
zmodernizowanych 

budynkach 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 
projektowe Etap wdrażania: 

realizacja rzeczowego zakresu 
projektu  

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. 

Jednym z nich jest poprawa warunków pracy w 
jednostkach powiatu oraz dostosowanie obiektu do 

możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
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Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Matryca logiczna do projektu pt. "Podnoszenie efektywności energetycznej budynków – zmiana systemu ogrzewania oraz docieplenie ścian budynku 

Wspólnoty Mieszkaniowej – Kościelna 2"    

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu Wzrost jakości powietrza 

Zmiana systemu ogrzewania z 
węglowego na gazowe i 
ocieplenie ścian. Zakres 

przedsięwzięcia obejmuje 
zastąpienie ogrzewania 
węglowego lokalnego 

mieszkaniowego na kotłownię 
lokalną gazową dla całego 

budynku z kotłem gazowym, 
termomodernizację budynku 
obejmującą ocieplenie ścian 

metodą bezspoinową, z 
zastosowaniem atestowanych 

systemów ociepleniowych  

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 



 

88 

 

Rezultaty 
-poprawa jakości powietrza na 

terenie Gminy Łask - wzrost 
estetyki i funkcjonalności obszaru 

-liczba zmodernizowanych 
obiektów 

Proponowane działanie przyczyni się do poprawy jakości 
powietrza atmosferycznego na terenie Gminy oraz 

dodatkowo wpłynie na wzrost estetyki oraz 
funkcjonalności  

Produkty 

Zostanie zrewitalizowany 
budynek przy ul. Kościelnej 2 - 

Wspólnota Mieszkaniowa. Prace 
będą polegały na zastąpieniu 

ogrzewania węglowego na 
gazowe  oraz termomodernizacji 

budynku (ocieplenie ścian) 

-liczba estetycznych wizualnie 
i funkcjonalnych technicznie 

budynków - zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji 

(pyłów oraz tlenków) do 
powietrza 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 
projektowe Etap wdrażania: 

realizacja rzeczowego zakresu 
projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. Na 
terenie Gminy Łask istnieją przekroczenia norm jakości 

powietrza atmosferycznego, dlatego też Gmina podejmuje 
działania zmierzające ku zmniejszeniu emisji tlenków oraz 

pyłów na swoim terenie 
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Matryca logiczna do projektu pt. "Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej – przebudowa Pl. Dąbrowskiego wraz z nasadzeniem zieleni opartym o 

koncepcję Aranżacji różanej, modernizacją infrastruktury drogowej, oświetlenia ulicznego oraz małej architektury"    

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 
 2. Wzrost atrakcyjności 

przestrzeni publicznych oraz 
funkcjonalności budynków. 

Realizacja projektu polega na 
przebudowie Placu 

Dąbrowskiego wraz z 
nasadzeniem zieleni opartym 
o koncepcję Aranżacji różanej, 

modernizację infrastruktury 
drogowej, oświetlenia 
ulicznego oraz małej 

architektury. 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

- zwiększenie ilości estetycznych i 
funkcjonalnych miejsc na terenie 

Gminy Łask - wzrost 
bezpieczeństwa na terenie 

Gminy 

- liczba osób korzystających ze 
zmodernizowanej przestrzeni 

publicznej - liczba turystów 
odwiedzających Gminę 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu estetyki i 
funkcjonalności obszaru, wpłynie na zwiększenie 

zadowolenia wśród mieszkańców Gminy. 

Produkty 

Zostanie zrewitalizowany Plac 
Dąbrowskiego. Koncepcja 
modernizacji oparta jest o 

Aranżację różaną, modernizację 
infrastruktury drogowej, 

oświetlenia ulicznego oraz małej 
architektury 

-liczba estetycznych wizualnie 
i funkcjonalnych technicznie 

miejsc - powierzchnia 
zmodernizowanej przestrzeni 

- liczba zmodernizowanych 
punktów oświetlenia 
ulicznego oraz małej 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 
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architektury - długość 
zmodernizowanych dróg 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludzkich, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. Na 
podobszarze 1 istnieje potrzeba stworzenia miejsca dla 
lokalnego społeczeństwa, które będzie kojarzyło się z 

odpoczynkiem. Projekt wpłynie również na wzrost estetyki 
oraz funkcjonalności podobszaru 1. 

 

Matryca logiczna do projektu pt. "Łask na Rowerze - utworzenie miejsc parkingowych dla komunikacji rowerowej oraz punktu wypożyczalni rowerowej" 

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społeczno-ekonomicznemu 

poprzez wzmocnienie aktywności 
społecznej mieszkańców.  

3. Wzrost jakości powietrza. 

Realizacja projektu polega na 
utworzeniu miejsc 

parkingowych dla komunikacji 
rowerowej oraz punktu 

wypożyczalni rowerowej. 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
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Rezultaty 

- wzrost bezpieczeństwa na 
terenie Gminy - wzrost miejsc 
parkingowych dla komunikacji 

rowerowej - wzrost liczby 
punktów wypożyczania rowerów 

- liczba osób korzystających z 
komunikacji rowerowej 

Projekt przyczyni się do poprawy aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców Gminy oraz wpłynie na poprawę 

jakości powietrza atmosferycznego na jej terenie poprzez 
danie możliwości wyboru pomiędzy komunikacją 

samochodową a rowerową. 

Produkty 

Zostaną stworzone miejsca 
parkingowe dla komunikacji 

rowerowej oraz punkty 
wypożyczalni rowerowej 

-liczba nowo powstałych 
parkingów dla komunikacji 
rowerowej - liczba nowo 

powstałych punktów 
wypożyczalni rowerowej 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludzkich, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. Projekt 

przyczyni się do poprawy jakości powietrza 
atmosferycznego. Wdrożenie działania wpłynie również na 

rozwój aktywności fizycznej wśród mieszkańców Łasku. 
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Matryca logiczna do projektu pt. "Remont i adaptacja dodatkowego pomieszczenia w celu rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej wraz z instalacją 

elektrycznych paneli grzewczych oraz remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego – ul. Warszawska 9"    

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

2. Wzrost atrakcyjności 
przestrzeni publicznych oraz 
funkcjonalności budynków.  

 3. Wzrost jakości powietrza. 

Realizacja projektu polega na 
remoncie oraz adaptacji 

dodatkowego pomieszczenia 
wraz z instalacją 

elektrycznych paneli 
grzewczych oraz remoncie 
pomieszczenia higieniczno-

sanitarnego przy ul. 
Warszawskiej 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

- wzrost ilości zmodernizowanych 
budynków na terenie Gminy - 

poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego - rozwój 

gospodarczy Gminy 

- liczba osób korzystających z 
usług działalności budynku  

Projekt przyczyni się do poprawy estetyki oraz 
funkcjonalności obszaru. 

Produkty 

Zostanie przeprowadzony 
remont oraz adaptacja 

dodatkowego pomieszczenia 
przy ul. Warszawskiej 9 

-zmodernizowana 
powierzchnia 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 
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Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów.  
Projekt będzie również doskonałym przykładem dla 

mieszkańców Gminy prowadzącym do poprawy jakości 
powietrza atmosferycznego. 

Matryca logiczna do projektu pt. "Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej – Zintegrowany System Informacji Miejskiej (cała gmina)"   

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 

1. Wzrost atrakcyjności 

przestrzeni publicznych oraz 

funkcjonalności budynków. 

 

Realizacja projektu polega na 

utworzeniu Zintegrowanego 

Systemu Informacji Miejskiej 

dla Gminy Łask 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 

w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

- rozwój turystyki na terenie 

Gminy - poprawa bezpieczeństwa 

lokalnej społeczności - poprawa 

mobilności na terenie Gminy 

- liczba osób korzystających ze 

Zintegrowanego Systemu 

Informacji Miejskiej 

Proponowane działanie przyczyni się do rozwoju gminy 

poprzez możliwość pozyskania przez mieszkańców oraz 

turystów większej ilości informacji na temat gminy, 
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Produkty 

Zostaną stworzone punkty 

Informacji Miejskiej na terenie 

Gminy Łask 

-liczba powstałych punktów 

Zintegrowanego Systemu 

Informacji Miejskiej  

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 

doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 

działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 

rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 

odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 

odpowiednich zasobów 

ludzkich, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 

potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. Projekt 

przyczyni się do ogólnego rozwoju Gminy pod względem 

gospodarczym, turystycznym oraz komunikacyjnym. 

Realizacja projektu pomoże każdemu odwiedzającemu 

Gminę Łask na znalezienie interesujących go obiektów oraz 

szybkie do nich dotarcie. Ponadto projekt wpłynie na 

polepszenie życia lokalnej ludności. 
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 Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

U1.1 

Promocja postaw niskoemisyjnych 

Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne Podobszaru 1 polega mogą na 

przeprowadzeniu na szeregu działań mających na celu polepszenie świadomości mieszkańców w 

zakresie niskiej emisji. Działania te mogą obejmować zaplanowanie w trybie edukacji szkolnej specjalne 

zajęcia dotyczących szkodliwości spalanych paliw i wpływie emisji tlenków i pyłów na jakość powietrza 

atmosferycznego oraz ludzkiego organizmu. Dodatkowo gmina może przeprowadzić szeroko zakrojoną 

kampanię, której składowymi mogłyby być podstawowe narzędzia informacyjne takie jak ulotki, 

banery, plakaty oraz spotkania edukacyjne pokazujące negatywne skutki spalania paliw opałowych na 

środowisko i człowieka oraz efekt, jaki przynosi termomodernizacja budynku na jakość środowiska. 

U1.2 

Aktywizacja społeczności lokalnej 

Ponadto dopuszcza się realizację zadań polegających na organizowaniu cyklicznych imprez 

sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym w celu przyciągnięcia 

turystów, przedsiębiorców na teren gminy. Imprezy mają przyczyniać się do promocji gminy. Ponadto 

imprezy mają być rozrywką dla turystów, mieszkańców, przedsiębiorców oraz mają stanowić element 

integracji wspólnoty lokalnej. 

 Indykatywne ramy finansowe dla podstawowych i uzupełniających 
projektów rewitalizacji 

Lp. Nazwa projektu 
Indykatywne 

ramy 
finansowe 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Udział  
potencjalnych 

środków 
finansowania   

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE 

P1.1 

Podnoszenie 
atrakcyjności 
przestrzeni publicznej 
– Rewitalizacja 
budynku kamienicy 
przy Pl. 11 Listopada 1 
i ul. Warszawska 2 w 
Łasku wraz z 
zagospodarowaniem 
przyległego terenu 

4 000 000,00 
zł 

 EFS w ramach RPO WŁ na 

lata 2014 – 2020 
85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 
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P1.2 

Zmiana funkcji i 
adaptacja budynku 
kamienicy przy Pl. 11 
Listopada 1 na Dom 
Pracy Twórczej i Punkt 
spotkań dla 
stowarzyszeń oraz 
piwnicy kamienicy na 
kawiarnię/herbaciarnię 
– nowe miejsce 
spotkań dla 
mieszkańców 

300 000,00 
zł 

 Programy operacyjne w 

ramach EFRR, w tym RPO 

WŁ na lata 2014-2020 

 inne środki publiczne  

85% 

 środki prywatne 15% 

P1.3 

Podnoszenie 
atrakcyjności 
przestrzeni publicznej 
– przebudowa 
budynków Zespołu 
Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 
2  

1 800 000,00 
zł 

 Programy operacyjne w 

ramach EFRR, w tym RPO 

WŁ na lata 2014-2020,  

 inne środki publiczne 

85% 

 budżet projektodawcy 15% 

P1.4 

Nadanie nowej funkcji 
i adaptacja budynku 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
na siedzibę 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łasku,  

500 000,00 
zł 

 Programy operacyjne w 

ramach EFRR, w tym RPO 

WŁ na lata 2014-2020,  

 inne środki krajowe 

publiczne: WFOSiGW,  

 EFS w ramach RPO WŁ na 

lata 2014 – 2020 

85% 

 budżet projektodawcy 15% 

P1.5 

Podnoszenie 
efektywności 
energetycznej 
budynków – zmiana 
systemu ogrzewania 
oraz docieplenie ścian 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej – 
Kościelna 2 

232 857,00 
zł 

 Programy operacyjne w 

ramach EFRR, w tym RPO 

WŁ na lata 2014-2020,  

 inne środki publiczne,  

85% 

 środki prywatne 15% 
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P1.6 

Podnoszenie 
atrakcyjności 
przestrzeni publicznej 
– przebudowa Pl. 
Dąbrowskiego wraz z 
nasadzeniem zieleni 
opartym o koncepcję 
Aranżacji różanej, 
modernizacją 
infrastruktury 
drogowej, oświetlenia 
ulicznego oraz małej 
architektury 

3 000 000,00 
zł 

 Programy operacyjne w 

ramach EFRR, w tym RPO 

WŁ na lata 2014-2020,  

 inne środki krajowe 

publiczne: WFOSiGW,  

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P1.7 

Łask na Rowerze - 
utworzenie miejsc 
parkingowych dla 
komunikacji 
rowerowej oraz 
punktu wypożyczalni 
rowerowej  

5 000,00 zł 

 Programy operacyjne w 

ramach EFRR, w tym RPO 

WŁ na lata 2014-2020,  

 inne środki krajowe 

publiczne: WFOSiGW,  

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P1.8 

Podnoszenie 
atrakcyjności 
przestrzeni publicznej 
oraz warunków życia 
mieszkańców – 
modernizacja wraz z 
podnoszeniem 
efektywności 
energetycznej 
kamienic 
zlokalizowanych przy 
ciągach 
komunikacyjnych oraz 
placach  

3 000 000,00 
zł 

 Programy operacyjne w 

ramach EFRR, w tym RPO 

WŁ na lata 2014-2020,  

 inne środki krajowe 

publiczne: WFOSiGW,  

85% 

 środki prywatne 15% 

P1.9 

Modernizacja Kaplicy 
Cmentarnej – 
Cmentarz katolicki, ul. 
Armii Krajowej 

370 000,00 
zł 

 Programy operacyjne w 

ramach EFRR, w tym RPO 

WŁ na lata 2014-2020,  

 inne środki publiczne,  

85% 
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 środki projektodawcy 15% 

P1.10 

Remont i adaptacja 
dodatkowego 
pomieszczenia w celu 
rozszerzenia 
prowadzonej 
działalności 
gospodarczej wraz z 
instalacją 
elektrycznych paneli 
grzewczych oraz 
remont pomieszczenia 
higieniczno-
sanitarnego – 
ul. Warszawska 9 

55 575,00 zł 

 Programy operacyjne w 

ramach EFRR, w tym RPO 

WŁ na lata 2014-2020,  

 inne środki publiczne,  

85% 

 środki prywatne 15% 

P1.11 

Podnoszenie 
atrakcyjności 
przestrzeni publicznej 
– Zintegrowany 
System Informacji 
Miejskiej (cała gmina) 

500 000,00 
zł 

 Programy operacyjne w 

ramach EFRR, w tym RPO 

WŁ na lata 2014-2020,  

 inne środki publiczne,  

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

U1.1 
Promocja postaw 
niskoemisyjnych 

30 000,00 zł 

 Programy operacyjne w 

ramach FRR, w tym RPO WŁ 

na lata 2014-2020, 

65% 

 Budżet Gminy Łask 35% 

U1.2 
Aktywizacja 
społeczności lokalnej 

40 000,00 zł 

 Programy operacyjne w 

ramach FRR, w tym RPO WŁ 

na lata 2014-2020, 

 EFS w ramach RPO WŁ na 

lata 2014 – 2020 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 
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4.2. Podobszar 2 – Wiewiórczyn 

Podobszar 2 położony jest w centrum gminy. Obejmuje swoim zasięgiem stację kolejową wraz 

z przylegającym placem i pobliskimi nieruchomościami, w tym wieżą ciśnień znajdującą się przy ulicy 

Kolejowej oraz obszar znajdujący się na terenie sołectwa Wiewiórczyn, sięgając do terenów 

powojskowych przy ul. Józefa Hallera oraz w pobliżu ulicy Ignacego Paderewskiego. Jest to teren 

powojskowy, zlokalizowany w sąsiedztwie części miejskiej Gminy Łask. Przeprowadzona diagnoza 

wykazała, że dla Wiewiórczyna identyfikuje się najwyższy w skali całej gminy poziom przestępczości. 

Ponadto znaczącym problemem w sferze społecznej w tej części gminy, jest niedostateczny dostęp do 

miejsc placówek publicznych, umożliwiających prowadzenie aktywnego życia integrującego 

społeczność lokalną.  

Przez teren sołectwa Wiewiórczyn przechodzi droga  powiatowa nr 3301E – Wiewiórczyn – Janowice. 

Znajduje się w nim również Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego. Na terenie sołectwa znajduje się 

kompleks „Dzikie Wino”, który jest doskonałym przykładem na rewitalizację terenów zdegradowanych 

na terenie Gminy. Wyznaczony podobszar rewitalizacji znajduje się w bezpośredni sąsiedztwie 

kompleksu, zaś prowadzone na jego terenie działanie rewitalizacyjne mają przyczynić się do 

kontynuacji oraz wzbogacenia o nowe funkcje dotychczasowych przemian obszarów powojskowych. 

Lokalizacja podobszaru ściśle związana jest ze zidentyfikowanymi w jego otoczeniu problemami sfery 

społecznej, jak i technicznej. Głównymi problemami jakie wskazała przeprowadzona diagnoza na 

podobszarze są problemy społeczne wynikające z niedostatecznego poziomu bezpieczeństwa na 

danym obszarze oraz problemy związane z długotrwałym pozostawaniem bez pracy mieszkańców tego 

obszaru. Teren zajmowany przez nieruchomości kolejowe, stanowi natomiast lokum dla wandali. 

 

Podobszar 2 – Wiewiórczyn zajmuje powierzchnię 77 ha i zamieszkuje go łącznie 697 osób. 

Charakterystycznym obiektem podobszaru jest wieża ciśnień. Została ona wybudowana w 1902 roku, 

będąc typową budowlą wznoszoną na stacjach linii Warszawsko – Kaliskiej. Cała stacja kolejowa w 

Łasku została rozbudowana podczas II Wojny Światowej w ramach programu „Otto”, kiedy to Niemcy 

zmodernizowali linię kolejową Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Łódź.  

Powierzchnia podobszaru 

77 ha

Liczba mieszkańców podobszaru

697

mieszkańców
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Ze względu na korzystne położenie komunikacyjne obszaru, dobre skomunikowanie za pomocą sieci 

dróg oraz sieci kolejowej przy czynnie działającym dworcu kolejowym oraz istniejącą, niewykorzystaną 

nieruchomość stanowiącą pustostan teren ten posiada wysoki potencjał rozwojowy, aby obok 

Podobszaru 1 – Łask Centrum oraz Podobszaru 3 – Łask rzeka Grabia może stać się na terenie gminy 

siedzibą dla dobrych przemian społecznych, gospodarczych oraz funkcjonalnych. Podobszar 2 stanowi 

zatem doskonałe pole do prowadzenia działań rewitalizacyjnych odpowiadających na zdiagnozowane 

problemy, wskazane w dalszej części opracowania. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane na tym 

obszarze będą miały wpływ bezpośrednio na ten obszar oraz sąsiadujący z nim obszar zdegradowany, 

przede wszystkim wyznaczony w Łasku oraz sołectwie Wiewiórczyn, które znajduje się w bliskim 

sąsiedztwie podobszaru. Kolejna mapa wskazuje na potencjalny zasięg oddziaływania prowadzonych 

działań rewitalizacyjnych na przytoczony obszar zdegradowany.  

 

  Diagnoza szczegółowa podobszaru  

Diagnoza dla Podobszaru 2 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy Łask na 

potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (stanowiącej załącznik do 

niniejszego opracowania). Główne negatywne zjawiska zidentyfikowane na tym obszarze pokrywają 

się z tymi, które zostały opisane przy Podobszarze 1. Tabela zaprezentowana na stronach 27-28 zawiera 

wartości wskaźników opisujących sytuację społeczną we wskazanej miejscowości (Łask). Podobszar 

PODOBSZAR 2 

ŁASK 

ŁASK 

Obszar rewitalizacji 

Obszar zdegradowany 

Zasięg oddziaływania 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
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zakwalifikowany został jako obszar rewitalizacji ze względu na zdiagnozowanie zjawisk kryzysowych 

w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Poniższa tabela wskazuje syntezę 

wyników dla przyjętych wartości wskaźników opisujących sytuację społeczną oraz sytuację 

w pozostałych sferach funkcjonowania sołectwa Wiewiórczyn, w którym to podobszar jest 

zlokalizowany w znacznej części. 

Grupa Lp. 
Wskaźnik cząstkowy 

Wiewiórczyn Gmina Łask 

Problemy 
społeczne 

1.1. 
Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo na 100 mieszkańców 

1,0 1,1 

1.2. 
Liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność oraz 

długotrwałą lub ciężką chorobę na 100 mieszkańców 

1,4 1,7 

1.3. 
Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 mieszkańców 

1 1,3 

1.4. 
Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców 

3,4 0,8 

1.5. 
Liczba popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców 

4,2 2,9 

1.6. 
Średnia wielkość oddziału/grupy w placówkach oświatowych 

9,4 13,3 

1.7. 
Liczba komputerów na 100 uczniów w placówkach oświatowych 

12,5 13,9 

1.8. 
Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców 

0,1 0,1 

1.9. 
Liczba placówek sportowych, oświatowych i kulturalnych na 100 mieszkańców 

0,14 0,1 

1.10. 
Frekwencja wyborcza [%] 

47,66 46,1 

Problemy 
gospodarczo- 
techniczno-

funkcjonalne 

2.1. 
Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw na 100 mieszkańców 

8,6 8,6 

2.2. 
Liczba zabytków na km2 

1 1,1 

2.3. 
Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców 

0,1 1,0 

2.4. 
Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na jednostkę pomocniczą gminy 

0 11 
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Rysunek 35: Sytuacje problemowe występujące na Podobszarze 2 

(źródło: opracowanie własne) 

STREFA SPOŁECZNA 

Główne negatywne zjawiska społeczne pokrywają się między innymi z tymi, które zostały 

zidentyfikowane dla Podobszaru 1, a są to przede wszystkim wysoki stopień ubóstwa, wykluczenia 

społecznego spowodowanego wzrostem udziału osób starszych w ogóle populacji, wysokim stopniem 

bezrobocia oraz przestępczości. Obszar ten odznacza się na tle całej gminy najwyższym stopniem 

przestępczości (liczba odnotowanych przestępstw oraz wykroczeń w roku 2015 była w tym sołectwie 

najwyższa).  Ponadto zlokalizowana w granicach Podobszaru 2 dawna wieża ciśnień stanowi miejsce 

wraz z jej otoczeniem nie wzbudzające zaufania wśród mieszkańców. Jest to miejsce 

ciemne, nieuporządkowane i zdewastowane, które pomimo lokalizacji przy stacji kolejowej – miejsce 

publiczne – aktualnie spełnia te funkcję w sposób ograniczony. Ponadto należy zaznaczyć, iż miejsca 

tego typu stają się bardzo często siedliskiem zjawisk patologicznych, w związku z czym szczególnie 

istotnym w procesie rewitalizacji Gminy Łask jest również zapobieganie pogłębianiu się takich zjawisk 

oraz likwidowanie miejsc sprzyjających ich powstawaniu. Rozwojowi przestępczości na danym 

podobszarze sprzyja również nieuporządkowana, niezagospodarowana oraz w znacznym stopniu 

zdegradowania infrastruktura pozostała po dawnych terenach wojskowych – sołectw Wiewiórczyn. 

Pomimo zainwestowania w tej części sołectwa poprzez utworzenie komercyjnego kompleksu 

wypoczynkowego „Dzikie Wino”, obszar wymaga dalszego prowadzenia prac inwestycyjnych 

kontynuujących dotychczasowe, dobre zmiany, w tym także poprzez prowadzeni działań na rzecz 

społeczności lokalnej, integrującej mieszkańców i budującej wzajemne zaufanie. Także na linii 

mieszkańcy – przedsiębiorcy. 

PODOBSZAR 2 
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STREFA GOSPODARCZA 

Pod względem liczby podmiotów gospodarczych obszar Łasku znajduję się w sytuacji zadowalającej. 

W części miejskiej w roku 2015 na 100 mieszkańców przypadło 11 podmiotów gospodarczych. 

Najniższy poziom z aktywności ekonomicznej identyfikuje się natomiast w części wiejskiej gminy. 

W związku z powyższym Podobszar 2 nie identyfikuje się jako problemowy w sferze gospodarczej. Na 

terenie sołectwa Wiewiórczyn odnotowuje się zdecydowanie niżą wartość wskaźnika liczby 

zrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców niż na przylegającym do niego 

obszarze miejskim. Pod tym względem obszar kwalifikuje się jako zdegradowany i wymaga 

wprowadzenia do działań rewitalizacyjnych podobszaru zapisów wspierających lokalną 

przedsiębiorczość oraz działań inspirujących powstawanie nowych miejsc pracy. 

STREFA ŚRODOWISKOWA 

Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż Podobszar 2 – podobanie jak cała część miejska Gminy Łask 

– charakteryzuje się przekroczeniami zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Głównymi 

szkodliwymi związkami są tutaj PM10 oraz PM2,5. Zjawisko to obniża atrakcyjność całej części miejskiej 

Gminy, w tym również ulicy Kolejowej. Sąsiedztwo linii kolejowych wraz ze stacją PKP stanowi zatem 

pole dla podjęcia działań rewitalizacyjnych sprzyjających promowaniu postaw niskoemisyjnych, w tym 

poprzez zachętę do przejścia na transport zbiorowy. Na terenie podobszaru odnotowuje się również 

brak występowania form ochrony przyrody. 

STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Mimo degradacji społecznej oraz technicznej, Podobszar 2 charakteryzuje się bardzo dobrą lokalizacją, 

której podstawą jest linia kolejowa. Tak bliskie położenie dworca PKP jest powiązane z rozwojem 

ekonomicznym oraz turystycznym gminy. Na terenie Podobszaru 2 nie identyfikuje się obiektów 

zabytkowych, ponadto w tej części miasta nie występuje także problem natężenia kolizji oraz zdarzeń 

drogowych, pomimo złego stanu nawierzchni jezdni ul. Kolejowej. Strefa funkcjonalno-przestrzenna 

na tym podobszarze stanowi bardziej o jego potencjale, niż degradacji. Należy również zwrócić uwagę 

na fakt, iż ul. Hallera, która jest najważniejszym szlakiem komunikacyjnym na terenie Wiewiórczyna, 

odznacz się wysokim stopniem degradacji.  W centralnej części terenu powojskowego objętego 

obszarem rewitalizacji zlokalizowany jest dawny plac defilad, niewykorzystany i aktualnie zaniedbany 

wizualnie, wymagający prac remontowych. 
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STREFA TECHNICZNA 

Podobszar 2 charakteryzuje się przede wszystkim przekroczeniami norm w strefie technicznej – 

znajdują się tutaj obiekty budowalne o krytycznym stopniu degradacji, co może stać się powodem 

powstania oraz rozwoju zjawisk patologicznych. O degradacji terenu pod względem technicznym 

świadczy przede wszystkim bardzo zniszczony obiekt wieży ciśnień, powstałej w I połowie XX wieku. 

Wieża ta znajduje się niedaleko nieczynnego budynku dworca PKP, który jest własnością spółki. 

Ponadto przestrzeń wokół dworca oraz wieży ciśnień znajduje się w stanie nieuporządkowania 

i wymaga rekultywacji. Obszar Wiewiórczyna zlokalizowany w części obszarów powojskowych można 

uznać również za zdegradowany ze względu na znajdujące się w jego granicach  obiekty 

architektoniczne które są w złym stanie technicznym. Tuz obok zainwestowane i zrewitalizowanego 

obszaru, znajdują się stare, zaniedbane budynki, które nie tylko niszczą krajobraz sołectwa, ale również 

odstraszają potencjalnych turystów. 

 Obszary problemowe 

Przeprowadzona diagnoza poprzedzająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji w Gminie Łask wykazała, że na terenie Podobszaru 2 oraz obszaru zdegradowanego, 

z którym ten obszar jest powiązany  występują następujące problemy, stanowiące podstawę do 

podjęcia działań rewitalizacyjnych: 

PROBLEMY SPOŁECZNE 

P2.S1 Wysoki poziom przestępczości spowodowany występowaniem obiektów 

zdewastowanych i pustostanów; 

P2.S2 Powstawanie zjawisk patologicznych w pobliżu pustostanów o wysokim 

stopniu dewastacji; 

P2.S3 Niewielka ilość placówek publicznych orz spełniających funkcje społeczne 

sprzyjająca integracji oraz aktywizacji lokalnej społeczności; 

 

PROBLEMY ŚRODOWISKOWE 

P2.Ś1 Występowanie niskiej emisji - przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5; 

P2.Ś2 Wysoki udział pieców węglowych w gospodarstwach domowych - 60% 

w Łasku, 70% w Wiewiórczynie; 
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PROBLEMY GSOPODARCZE 

P2.G1 Niedostateczna ilość podmiotów gospodarczych na terenie obszaru  

zdegradowanego powiązanego z obszarem rewitalizacji; 

P2.G2 Występowanie powojskowych obiektów wielkokubaturowych w złym 

stanie technicznym, nieprzystosowanych do podjęcia działalności gospodarczej, 

wymagających sporych nakładów finansowych. 

 

PROBLEMY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE  

P6.P-F1 Zły stan zieleni oraz infrastruktury towarzyszącej budynkom 

powojskowym stanowiącym potencjał rozwojowy obszaru; 

P6.P-F2 Zły stan nawierzchni ul. Hallera stanowiącej główny szlak komunikacyjny 

sołectwa oraz drogę dojazdową do podobszaru. 

 

PROBLEMY TECHNICZNE 

P2.T1 Występowanie obiektów stanowiących pustostany, zdewastowanych 

i potencjalnie niebezpiecznych dla lokalnej społeczności (w tym w szczególności 

dzieci oraz młodzieży); 

P2.T2 Wysoki poziom degradacji powojskowych obiektów wielkokubaturowych; 

 

 

 Wizja stanu podobszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  

Obszar zlokalizowany przy ul. Kolejowej  objęty działaniami rewitalizacyjnymi po ich finalizacji został 

trwale odnowiony. Stanowi miejsce bezpieczne, przyjazne młodzieży oraz dzieciom. Jest to miejsce  

o wysokim standardzie jakości powietrza, sprzyjające i umożliwiające podejmowanie działań 

promujących zachowania i postawy niskoemisyjne. Mieszkańcy chętnie korzystają z odnowionej  

przestrzeni publicznej, coraz częściej korzystają także z usług komunikacji publicznej. Zwiększyła się 

częstotliwość odwiedzin tego obszaru, dzięki czemu poprawiło się bezpieczeństwo. Użytkownikami 

przestrzeni centralnej są wszyscy mieszkańcy, zaś atrakcyjna przestrzeń publiczna przyciąga do Łasku 

turystów korzystających z komunikacji zbiorowej. W części powojskowej obszaru stworzono 

właściwe warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego. Mieszkańcy oraz liczni turyści z różnych 

zakątków Polski chętnie korzystają z poszerzonej oferty rekreacyjnej kompleksu. Oprócz funkcji 

komercyjnych teren jest ważnym elementem przestrzeni skupiającej funkcje publiczne gdzie 
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mieszkańcy gminy spotykają się i w atrakcyjny sposób spędzają swój wolny czas. Na obszarze 

powstały nowe miejsca pracy, gdzie zatrudnienie znalazła lokalna społeczność. Dzięki poprawie 

atrakcyjności wizualnej terenu oraz zagospodarowaniu dotychczasowych pustostanów znacznie 

spadł poziom przestępczości, zaś mieszkańcy Wiewiórczyna czują się tutaj bezpiecznie i komfortowo. 

Podjęte działa rewitalizacyjny stały się motorem napędowy do rozwoju i dalszych zmian pozostałych 

terenów powojskowych. 

 Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Program realizuje w sposób pośredni cel generalny „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask 

na lata 2014-2020” - zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój 

przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów 

środowiska naturalnego. Misją Programu jest poprawa ładu przestrzennego, wzrost atrakcyjności 

przestrzeni publicznej w Łasku i wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców, zaś wskazane cele 

dla Podobszaru 2 są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Celem nadrzędnym jest 

wyprowadzenie obszaru zdegradowanego (szczególnie w Łasku oraz sołectwie Wiewiórczyn) z kryzysu, 

który definiują wskazane problemy. 

CEL NARZĘDNY: Rewitalizacja obszarów problemowych w kierunku 
wewnętrznej i zewnętrznej integracji. 

Cele operacyjne dla Podobszaru 2 są następujące: 

1. Budowanie społeczeństwa zintegrowanego poprzez wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz 

wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców.  

2. Wzrost bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, funkcjonalności budynków oraz 

atrakcyjności turystycznej gminy.  

3. Wzrost jakości powietrza. 

4. Budowanie społeczeństwa aktywnego zawodowo. 

Kierunki działań dla celów operacyjnych: 

Budowanie społeczeństwa zintegrowanego poprzez wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz 

wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.1. Renowacja i modernizacja obiektów na obszarze rewitalizacji zmierzająca do przywrócenia lub 

nadania nowych funkcji społecznych lub gospodarczych;  

1.2. Wspieranie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej i mieszkalnictwie; 

1.3. Rewaloryzacja oraz ożywienie przestrzeni dotychczas zdegradowanej; 

1.4. Wspieranie integracji społecznej. 
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Wzrost bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, funkcjonalności budynków oraz atrakcyjności 

turystycznej gminy – KIERUNKI DZIAŁAŃ:  

2.1. Zagospodarowanie przestrzeni funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi 

rewitalizacji;  

2.2. Nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych budynkom; 

2.3. Renowacja i modernizacja obiektów na obszarze rewitalizacji zmierzająca do stworzenia 

przestrzeni atrakcyjnej wizualnie i przyjaznej mieszkańcom; 

2.4. Stworzenie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność oferty wypoczynkowej i rekreacyjnej; 

2.5. Poszerzanie oferty bazy noclegowej; 

2.6. Podnoszenie funkcjonalności oraz bezpieczeństwa sieci komunikacyjnej; 

2.7. Promocja dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego. 

Wzrost jakości powietrza – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

3.1. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków obszaru zdegradowanego; 

3.2. Wspieranie transportu zbiorowego; 

3.3. Promowanie postaw niskoemisyjnych. 

Budowanie społeczeństwa aktywnego zawodowo – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

4.1. Tworzenie nowych miejsc pracy; 

4.2. Promowanie lokalnych produktów poprzez partnerstwo przedsiębiorców z lokalnymi 

rzemieślnikami oraz organizacjami.  

 

 

 

 

 Lista planowanych przedsięwzięć 

Przedsięwzięcia podstawowe stanowią sedno działań rewitalizacyjnych, zaś bez ich realizacji 

osiągnięcie celów programu nie będzie możliwe, a podobszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać 

się z sytuacji kryzysowej. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-

2023 dla Podobszaru 2 wskazano 10 projektów podstawowych, w pełni wpisujących się w strategiczne 

cele operacyjne i kierunki działań dla tego podobszaru. 

  

W celu wzmocnienia kompleksowości działań rewitalizacyjnych w Gminie Łask za zgodne 

z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji uznaje się jedynie te projekty, które łączą w sobie 

co najmniej 2 kierunki działania z różnych celów operacyjnych, przy czym przynajmniej jeden z tych 

kierunków działania musi odpowiadać sferze społecznej. 
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Tabela 13: Komplementarność i logika powiązań pomiędzy projektami podstawowymi a celami i kierunkami działań – 
Podobszar 2 

LEGENDA   
   Bezpośrednie powiązanie 
   Pośrednie powiązanie 
    

Nazwa projektu 

CELE OPERACYJNE 

1. 2. 3. 4. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 
Patrzymy na Łask z 
góry – remont, 
modernizacja wieży 
ciśnień 

          

 

     

Patrzymy na Łask z 
góry – adaptacja 
budynku wieży 
ciśnień na nowe 
funkcje wraz z 
punktem 
widokowym oraz 
doposażeniem w 
infrastrukturę 
towarzyszącą, w 
tym usprawniającą 
funkcje 
komunikacyjne 
obszaru (biletomat, 
bankomat) 

          

 

     

Patrzymy na Łask z 
góry – 
zagospodarowanie 
przestrzeni wokół 
wieży ciśnień wraz z 
nasadzeniem zieleni  

          

 

     

Utworzenie 
Centrum 
Przesiadkowego 
Łask – modernizacja 
istniejącej 
infrastruktury 
komunikacyjnej 
wraz 
zastosowaniem 
nowych elementów 
małej architektury 
(wykorzystanie 
instalacji OZE) oraz 
nasadzeniem zieleni 
opartym o 
koncepcję Aranżacji 
różanej 

          

 

     

Utworzenie 
Centrum 
Przesiadkowego 
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Łask – Wiata 
rowerowa (projekt 
Łask na rowerze) 

Utworzenie 
Centrum 
Przesiadkowego 
Łask – 
wypożyczalnia 
rowerów (projekt 
Łask na rowerze) 

          

 

     

Utworzenie 
Centrum 
Przesiadkowego 
Łask – ścieżka 
dydaktyczna 
nawiązująca do 
historii Łasku wraz z 
nasadzeniem zieleni 
nawiązującym do 
koncepcji Aranżacji 
Różanej  

          

 

     

Atrakcyjne tereny 
powojskowe – 
modernizacja 
trzech budynków 
jednostki 
powojskowej, 
wyposażenie 
budynków w 
ekologiczne źródło 
energii 

          

 

     

Atrakcyjne tereny 
powojskowe – 
utworzenie terenu 
zielonego, ogrodu 
na terenie 
powojskowym, 
wokół 
rewitalizowanych, 
remont ogrodzenia, 
chodników i dróg 
wewnętrznych 

          

 

     

Aktywizacja 
zawodowa – 
tworzenie nowych 
miejsc pracy  

          

 

     

 

Dla każdego projektu przygotowano podstawową charakterystykę zawierającą:  

 nazwę projekt,  

 wskazanie podmiotu realizującego, 

 zakres realizowanych zadań, 
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 lokalizację, 

 grupę docelową, 

 planowany czas realizacji, 

 szacowaną wartość, 

 prognozowane rezultaty projektu oraz sposoby ich oceny i mierzenia.  

P2.1. 

PATRZYMY NA ŁASK Z GÓRY – remont, modernizacja wieży ciśnień 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przeprowadzenie remontu wieży 

ciśnień zlokalizowanej przy ul. Kolejowej poprzez przystosowanie obiektu 

do pełnienia funkcji użytkowej, zastosowanie odpowiednich instalacji 

oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych. 

Lokalizacja 
Łask ul. Kolejowa, działka nr 208/8 – Wieża ciśnień (Podobszar 2 – 

Wiewiórczyn) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji 

 Użytkownicy komunikacji miejskiej 

 Przedsiębiorcy 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 600 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost warunków do prowadzenia rozwoju zawodowego oraz 

przedsiębiorczości 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Zwiększenie dostępności lokali o funkcjach społecznych/usługowych 

 Podniesienie funkcjonalności i dostępności komunikacji miejskiej 

 Wzrost świadomości i wiedzy mieszkańców gminy na temat historii 

lokalnej 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 
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 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P2.2. 

PATRZYMY NA ŁASK Z GÓRY – adaptacja budynku wieży ciśnień na nowe funkcje wraz z punktem 

widokowym oraz doposażeniem w infrastrukturę towarzyszącą, w tym usprawniającą funkcje 

komunikacyjne obszaru (biletomat, bankomat) 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje adaptację budynku wieży ciśnień na 

nowe funkcje (po przeprowadzonej modernizacji mającej na celu 

przystosowanie budynku do przebywanie ludzi). Adaptacja budynku 

w kierunku wykorzystania komercyjnego służącego mieszkańcom - usługi 

(w przypadku pojawienia się inwestora) lub jako taras widokowy 

z  infrastrukturą towarzyszącą funkcjom kolejowym i komunikacyjnym 

obszaru. 

Lokalizacja 
Łask ul. Kolejowa, działka nr 208/8 – Wieża ciśnień (Podobszar 2 – 

Wiewiórczyn) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji 

 Użytkownicy komunikacji miejskiej 

 Przedsiębiorcy 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 300 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost zatrudnienia oraz przedsiębiorczości 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Zwiększenie dostępności lokali o funkcjach społecznych/usługowych 
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 Wzrost świadomości i wiedzy mieszkańców gminy na temat historii 

lokalnej 

 Zwiększenie ilości nowych miejsc pracy 

 Wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców gminy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P2.3. 

PATRZYMY NA ŁASK Z GÓRY – zagospodarowanie przestrzeni wokół wieży ciśnień wraz 

z nasadzeniem zieleni 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zagospodarowanie przestrzeni wokół 

budynku wieży ciśnień, naprawę nawierzchni, uporządkowanie terenów 

zielonych i realizacja nowych nasadzeń w kierunku Aranżacji różanej, 

usunięcie lub wymiana nieestetycznych obiektów, wymiana oświetlenia. 

Lokalizacja Łask ul. Kolejowa, działka nr 208/8 (Podobszar 2 – Wiewiórczyn) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji  

 Użytkownicy komunikacji miejskiej 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 10 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Rozpowszechnienie wiedzy na temat historii oraz kultury Łasku 

 Wzrost świadomości i wiedzy mieszkańców gminy na temat historii 

lokalnej 
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 Wzrost integracji mieszkańców Podobszaru 1 rewitalizacji 

 Wzrost liczby turystów przybywających do gminy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P2.4. 

UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO ŁASK – modernizacja istniejącej infrastruktury 

komunikacyjnej wraz zastosowaniem nowych elementów małej architektury (wykorzystanie 

instalacji OZE) oraz nasadzeniem zieleni opartym o koncepcję Aranżacji różanej 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie centrum przesiadkowego 

przy ul Kolejowej poprzez modernizacje istniejącej infrastruktury 

komunikacyjnej, utworzenie miejsc parkingowych, systemu komunikacji 

rowerowej oraz zastosowanie nowych elementów małej architektury 

i nasadzeń zieleni (koncepcja Aranżacji różanej) sprzyjających komfortowi 

podróżujących. 

Lokalizacja Łask ul. Kolejowa, działki nr 208/7 i 208/8 (Podobszar 2 – Wiewiórczyn) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji  

 Użytkownicy komunikacji miejskiej oraz kierowcy 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 5 000 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 

z otoczeniem 
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 Wzrost użyteczności oraz bezpieczeństwa infrastruktury 

komunikacyjnej 

 Wzrost wykorzystania w przemieszczaniu się transportu publicznego 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego 

raportu. 

P2.5. 

UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO ŁASK – Wiata rowerowa (projekt Łask na rowerze) 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie nowych miejsc 

parkingowych w formie wiaty rowerowej w ramach realizacji szerszego 

projektu Łask na rowerze mającego na celu promocję oraz usprawnienie 

komunikacji i infrastruktury rowerowej działającej na terenie gminy. 

Przedsięwzięcie będzie polegało na montażu spójnej wizualnie, 

bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury miejsc parkingowych, w tym 

przypadku w formie wiaty rowerowej. 

Lokalizacja Projekt będzie realizowany  na Podobszarze 2 rewitalizacji – Wiewiórczyn 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 10 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 

 Wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminny  
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 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

 Spadek poziomu zanieczyszczeń powietrza (niskiej emisji) 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P2.6. 

UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO ŁASK – Wypożyczalnia rowerów (powiązanie 

z projektem „Łask na rowerze”) 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie punktów wypożyczalni 

rowerowej  wraz z utworzeniem systemu wypożyczalni w ramach 

realizacji szerszego projektu Łask na rowerze mającego na celu promocję 

oraz usprawnienie komunikacji i infrastruktury rowerowej działającej na 

terenie gminy.  

Lokalizacja Projekt będzie realizowany  na Podobszarze 2 rewitalizacji – Wiewiórczyn 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy  

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 50 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 

 Wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminny  

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

 Spadek poziomu zanieczyszczeń powietrza (niskiej emisji) 
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Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P2.7. 

UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO ŁASK – ścieżka dydaktyczna nawiązująca do historii 

Łasku wraz z nasadzeniem zieleni nawiązującym do koncepcji Aranżacji Różanej 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie przy centrum 

przesiadkowym Łask ścieżki dydaktycznej zawierającej elementy instalacji 

przybliżającej historię Łasku, głównie w zakresie komunikacji oraz historii 

wojska w Łasku. 

Lokalizacja Projekt będzie realizowany  na Podobszarze 2 rewitalizacji – Wiewiórczyn 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji  

 Użytkownicy komunikacji miejskiej 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 50 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społecznej 

 Wzrost atrakcyjności oferty rekreacyjnej gminy 

 Wzrost świadomości dotyczącej historii gminy wśród mieszkańców 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 
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 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P2.8. 

ATRAKCYJNE TERENY POWOJSKOWE – modernizacja trzech budynków jednostki powojskowej, 

wyposażenie budynków w ekologiczne źródło energii 

Podmiot realizujący 
projekt  

Prywatny Przedsiębiorca 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację trzech budynków, które 

pozostały po jednostce wojskowej, gruntowny remont elewacji oraz 

pomieszczeń w środku, wyposażenie budynków w ekologiczne źródła 

energii. Celem prac remontowo-budowlanych jest adaptacja budynków  

na nowe funkcje (przede wszystkim hotelarsko-wypoczynkowe).  

Lokalizacja 
Wiewiórczyn, działki nr 645/12, 645/15, 645/16 (Podobszar 2 – 

Wiewiórczyn) 

Grupa docelowa 
 Właściciele rewitalizowanych nieruchomości 

 Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji 

Planowany czas 
realizacji 

2017-2023 

Szacowana wartość 12 000 000,00 zł* 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost warunków do prowadzenia rozwoju zawodowego  

 Wzrost zatrudnienia 

 Poszerzenie bazy noclegowej gminy 

 Wzrost liczby turystów odwiedzających gminę 

 Wzrost świadomości dotyczącej lokalnych produktów wśród 

mieszkańców i turystów 

 Zwiększenie ilości nowo powstałych miejsc pracy 

 Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru 

zdegradowanego 
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Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P2.9. 

ATRAKCYJNE TERENY POWOJSKOWE – utworzenie terenu zielonego, ogrodu na terenie 

powojskowym, wokół rewitalizowanych, remont ogrodzenia, chodników i dróg wewnętrznych 

Podmiot realizujący 
projekt  

Prywatny Przedsiębiorca 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie terenu zielonego oraz 

ogrodu towarzyszącego budynkom, remont ogrodzenia, chodników i dróg 

wewnętrznych. 

Lokalizacja 
Wiewiórczyn, działki nr 645/11, 645/12, 645/15, 645/16, 645/17, 645/18 

(Podobszar 2 – Wiewiórczyn) 

Grupa docelowa 
 Właściciele rewitalizowanych nieruchomości 

 Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji 

Planowany czas 
realizacji 

2017-2023 

Szacowana wartość *budżet wspólny z projektem P2.8. 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost liczby turystów odwiedzających gminę 

 Wzrost atrakcyjności i bezpieczeństwa terenów powojskowych 

 Wzrost świadomości dotyczącej lokalnych produktów wśród 

mieszkańców i turystów 

 Spadek poziomu przestępczości 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 
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 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P2.10. 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA – tworzenie nowych miejsc pracy 

Podmiot realizujący 
projekt  

Prywatny Przedsiębiorca 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie nowych miejsc pracy 

w zmodernizowanych budynkach zaadoptowanych na cele komercyjne, 

towarzyszyć będzie poszerzeniu dotychczasowej działalności inwestora. 

Lokalizacja Projekt będzie realizowany  na Podobszarze 2 rewitalizacji – Wiewiórczyn 

Grupa docelowa 
 Mieszkańcy Podobszaru 2 rewitalizacji 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

Planowany czas 
realizacji 

2017-2023 

Szacowana wartość 20 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Spadek poziomu bezrobocia 

 Wzrost poziomu przedsiębiorczości mieszkańców 

 Wzrost ilości miejsc zatrudnienia 

 Wzrost poziomu integracji społecznej (mieszkańcy-przedsiębiorcy) 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 
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 Matryce logiczne projektów inwestycyjnych 

Matryca logiczna do projektu pt. "Ożywienie przestrzeni przy ul. Kolejowej – remont wieży ciśnień"    

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

1.       Budowanie społeczeństwa 
zintegrowanego poprzez wzrost 
poczucia bezpieczeństwa oraz 
wzmocnienie aktywności 
społecznej mieszkańców.  

2. Wzrost bezpieczeństwa 
przestrzeni publicznych oraz 
funkcjonalności budynków.  

Remont obiektu Wieży 
Ciśnień, który będzie 

obejmował wykonanie prac 
remontowo-budowalnych 

pozwalających na 
zaadaptowanie obiektu pod 
cele turystyczne, kulturowe 

oraz edukacyjne. 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

-wzrost liczby turystów na 
terenie Gminy - poprawa estetyki 

i funkcjonalności obiektów - 
wzmocnienie tożsamości lokalnej 

mieszkańców - zwiększenie 
aktywności środowisk lokalnych 

- liczba odwiedzin objętego 
rewitalizacją miejsca - liczba 

wydarzeń 
kulturalnych/społecznych 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu rozwoju 
turystyki i funkcjonalności terenu. Dodatkowo odnowa 
obiektu wpłynie na rozwój i wzrost bezpieczeństwa na 

obszarze rewitalizacji. 

Produkty 

Projekt zakłada przebudowę 
obiektu na ul. Kolejowej - Wieży 
Ciśnień. Projekt obejmuje prace 

remontowo - budowlane 
zmierzające do zmiany funkcji 

obiektu. 

- zmodernizowana 
powierzchnia użytkowa 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizwoany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 
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Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 
projektowe Etap wdrażania: 

realizacja rzeczowego zakresu 
projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. 

Jednym z nich jest brak poczucia bezpieczeństwa, rozwój 
obszaru wiąże się z większą ilością osób odwiedzających to 

miejsce, a tym samym wzrostu ilości służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Matryca logiczna do projektu pt. "Ożywienie przestrzeni przy ul. Kolejowej – zagospodarowanie przestrzeni wokół wieży ciśnień"    

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

1.       Budowanie społeczeństwa 
zintegrowanego poprzez wzrost 
poczucia bezpieczeństwa oraz 
wzmocnienie aktywności 
społecznej mieszkańców.  

2. Wzrost bezpieczeństwa 
przestrzeni publicznych oraz 
funkcjonalności budynków.  

Projekt polega na 
zagospodarowaniu 

przestrzeni wokół budynku 
Wieży Ciśnień i obejmuje 

naprawę nawierzchni, 
uporządkowanie terenów 

zielonych i realizację nowych 
nasadzeń, usunięcie lub 

wymianę nieestetycznych 
obiektów oraz wymianę 

oświetlenia.  

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
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Rezultaty 

-wzrost liczby turystów na 
terenie Gminy - poprawa estetyki 

i funkcjonalności obiektów - 
wzmocnienie tożsamości lokalnej 

mieszkańców - zwiększenie 
aktywności środowisk lokalnych 

- liczba odwiedzin objętego 
rewitalizacją miejsca - liczba 

wydarzeń 
kulturalnych/społecznych 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu rozwoju 
turystyki i funkcjonalności terenu. Dodatkowo odnowa 

przestrzeni wokół Wieży Ciśnień wpłynie na rozwój i wzrost 
bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. 

Produkty 
Projekt zakłada 

zagospodarowanie przestrzeni 
wokół budynku Wieży Ciśnień  

- zmodernizowana 
powierzchnia użytkowa 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. 

Jednym z nich jest brak poczucia bezpieczeństwa, rozwój 
obszaru wiąże się z większą ilością osób odwiedzających to 

miejsce, a tym samym wzrostu ilości służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Matryca logiczna do projektu pt. "Patrzymy na Łask z góry – adaptacja budynku wieży ciśnień na nowe funkcje wraz z punktem widokowym oraz doposażeniem 

w infrastrukturę towarzyszącą, w tym usprawniającą funkcje komunikacyjne obszaru (biletomat, bankomat)"  
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 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 

1.       Renowacja i modernizacja 

obiektów na obszarze 

rewitalizacji zmierzająca do 

przywrócenia lub nadania 

nowych funkcji społecznych lub 

gospodarczych; 

3. Rewaloryzacja oraz ożywienie 

przestrzeni dotychczas 

zdegradowanej; 

4. Wspieranie integracji 

społecznej. 

Realizacja projektu polega na 

adaptacji wieży ciśnień i 

nadaniu temu obiektowi 

nowych funkcji. 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 

w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

- rozwój turystyki na terenie 

Gminy - poprawa bezpieczeństwa 

lokalnej społeczności - poprawa 

mobilności na terenie Gminy 

- liczba osób korzystających 

zmodernizowanego budynku 

wieży ciśnień 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu estetyki i 

funkcjonalności obszaru, wpłynie na rozwój społeczny oraz 

gospodarczy na terenie Gminy. 
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Produkty 

Projekt zakłada stworzenie przy 

budynku wieży ciśnień punktu 

widokowego oraz uatrakcyjnienie 

go niezbędną infrastrukturę. 

-powierzchnia 

zmodernizowanego obiektu 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 

doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 

działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 

rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 

odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 

odpowiednich zasobów 

ludzkich, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 

potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. Projekt 

przyczyni się do poprawy estetyki oraz funkcjonalności 

obszaru poprzez zagospodarowanie budynku wieży ciśnień, 

który stanie się atrakcją nie tylko dla lokalnej społeczności, 

ale również dla odwiedzających Łask turystów. 
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Matryca logiczna do projektu pt. "Rewitalizacja pozostałej części jednostki powojskowej – modernizacja trzech budynków "    

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

1.       Budowanie społeczeństwa 
aktywnego zawodowo oraz 
zintegrowanego;  

2. Tworzenie zaplecza 
bezpiecznych i przyjaznych 
użytkownikom przestrzeni 
rekreacyjnych; 3. Poszerzanie 
bazy turystycznej gminy. 

Projekt polega na 
modernizacji trzech 
budynków, które są 

pozostałością po byłej 
jednostce wojskowej. Prace 

obejmują gruntowny remont 
elewacji oraz pomieszczeń, w 

planach jest również 
utworzenie terenu zielonego 

oraz ogrodu. Dodatkowo 
wykonany zostanie remont 
ogrodzenia, chodników oraz 

dróg wewnętrznych. 
Planowane jest również 

wyposażenie budynków w 
ekologiczne źródło energii. 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

-wzrost estetyki przestrzennej na 
terenie Gminy - tworzenie 

atrakcyjnych miejsc do spędzania 
czasu - wzrost ilości miejsc pracy 

- wzrost ilości podmiotów 
gospodarczych działających na 

danym terenie 

- liczba korzystających z 
obiektu osób - liczba turystów 

odwiedzających Gminę  

Celem zadania jest ożywienie gospodarcze sołectwa. 
Modernizacja byłych budynków wojskowych pozwoli na 

stworzenie miejsca, do którego chętnie będą przyjeżdżali 
turyści z całego kraju, ale również będzie odwiedzane przez 

lokalną ludność. Dodatkowo, wszystkie prace techniczne 
wpłyną korzystnie na estetykę miejsca. Remont 

ogrodzenia, dróg oraz chodników wpłynie natomiast na 
wzrost bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy. 
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Zadanie ma na celu połączenie zarówno poprawę stanu 
strefy społecznej, jak i techniczno-gospodarczej 

Produkty 
Projekt zakłada 

zagospodarowanie ternu trzech 
powojskowych budynków 

 - zmodernizowana 
powierzchnia - liczba nowo 

powstałych obiektów - liczba 
powstałych miejsc pracy  

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. Obszar 

sąsiadujący z omawianymi obiektami jest kompleksem 
wypoczynkowym, znajduje się tutaj hotel i restauracja 

"Dzikie wino". Adaptacja terenów powojskowych pozwoli 
na stworzenie z tego obszaru całości pod względem 

funkcjonalnym oraz estetycznym. W przypadku 
omawianego zadania prace techniczne wpłyną na rozwój 

lokalnej gospodarki - odpowiednia adaptacja terenów 
powojskowych pozwoli na stworzenie nowych miejsc 

pracy, ożywiając tym samym lokalną gospodarkę.  
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 Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

U2.1 

Aktywne promowanie obszaru 

Dodatkowymi przedsięwzięciami dopuszczalnymi do realizacji na terenie Podobszaru 2 są zadania 

polegające na aktywnym wypromowaniu obszaru, który po przeprowadzeniu szeregu działań 

modernizacyjnych, stanie się atrakcyjny pod względem historycznym. Zadanie to w dużej mierze jest 

związane z kierunkiem adaptacji wieży ciśnień, która stanowi główny obiekt na charakteryzowanym 

obszarze. Wieża może stać się miejscem, które będzie opowiadało o bogatej historii Gminy Łask, jej 

bogactwie przyrodniczym czy też stanowić punkt zarządzania przeciwdziałaniu niskiej emisji w gminie, 

sprzymierzając i integrując lokalną społeczność przy realizacji takiego celu. 

U2.2 

Rozwój turystyki oraz promocja lokalnych produktów 

Na terenie podobszaru dopuszcza się realizację przedsięwzięć związanych z organizacją imprez 

cyklicznych, gdzie jednym z kierunków może być promocja lokalnych produktów, a co za tym idzie  

integracja społeczności lokalnej oraz lokalnych wytwórców. Działania będą przeprowadzane 

w porozumieniu oraz współpracy z podmiotami działającymi na terenie podobszaru oraz będącymi 

właścicielami nieruchomości tam zlokalizowanych. 

Działania podejmowane na tym obszarze mają przyczynić się do rozpowszechniania wiedzy na temat 

walorów jakie Gmina Łask ma o zaoferowania potencjalnym turystom.  

 Indykatywne ramy finansowe dla podstawowych i uzupełniających 
projektów rewitalizacji 

Lp. Nazwa projektu 
Indykatywne 

ramy 
finansowe 

Potencjalne źródła finansowania 

Udział  
potencjalnych 

źródeł 
finansowania 

P2.1 

Patrzymy na Łask z 
góry – remont, 
modernizacja 
wieży ciśnień 

600 000,00 zł 

 Programy operacyjne w ramach 

EFRR, w tym RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki publiczne,  

85% 

 środki prywatne 15% 
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P2.2 

Patrzymy na Łask z 
góry – adaptacja 
budynku wieży 
ciśnień na nowe 
funkcje wraz z 
punktem 
widokowym oraz 
doposażeniem w 
infrastrukturę 
towarzyszącą, w 
tym 
usprawniającą 
funkcje 
komunikacyjne 
obszaru 
(biletomat, 
bankomat) 

300 000,00 zł 

 Programy operacyjne w ramach 

EFRR, w tym RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki publiczne, 

85% 

 środki prywatne 15% 

P2.3 

Patrzymy na Łask z 
góry – 
zagospodarowanie 
przestrzeni wokół 
wieży ciśnień wraz 
z nasadzeniem 
zieleni  

10 000,00 zł 

 Programy operacyjne w ramach 

EFRR, w tym RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki publiczne,  

85% 

 środki prywatne 15% 

P2.4 

Utworzenie 
Centrum 
Przesiadkowego 
Łask – 
modernizacja 
istniejącej 
infrastruktury 
komunikacyjnej 
wraz 
zastosowaniem 
nowych 
elementów małej 
architektury 
(wykorzystanie 
instalacji OZE) 
oraz nasadzeniem 
zieleni opartym o 
koncepcję 
Aranżacji różanej 

5 000 000,00 
zł 

 Programy operacyjne w ramach 

EFRR, w tym RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki publiczne: 

WFOŚiGW,  

65% 

 Budżet Gminy Łask 35% 
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P2.5 

Utworzenie 
Centrum 
Przesiadkowego 
Łask – Wiata 
rowerowa (projekt 
Łask na rowerze) 

10 000,00 zł 

 Programy operacyjne w ramach 

EFRR, w tym RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki publiczne: 

WFOŚiGW, 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P2.6 

Utworzenie 
Centrum 
Przesiadkowego 
Łask – 
wypożyczalnia 
rowerów (projekt 
Łask na rowerze) 

50 000,00 zł 

 Programy operacyjne w ramach 

EFRR, w tym RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki publiczne: 

WFOŚiGW,  

 środki prywatne 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P2.7 

Utworzenie 
Centrum 
Przesiadkowego 
Łask – ścieżka 
dydaktyczna 
nawiązująca do 
historii Łasku wraz 
z nasadzeniem 
zieleni 
nawiązującym do 
koncepcji 
Aranżacji Różanej  

50 000,00 zł 

 Programy operacyjne w ramach 

EFRR, w tym RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki publiczne, 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P2.8 

Atrakcyjne tereny 
powojskowe – 
modernizacja 
trzech budynków 
jednostki 
powojskowej, 
wyposażenie 
budynków w 
ekologiczne źródło 
energii 

12 000 000,00 
zł 

 Programy operacyjne w ramach 

EFRR, w tym RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki publiczne: 

WFOŚiGW, 

85% 
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P2.9 

Atrakcyjne tereny 
powojskowe – 
utworzenie terenu 
zielonego, ogrodu 
na terenie 
powojskowym, 
wokół 
rewitalizowanych, 
remont 
ogrodzenia, 
chodników i dróg 
wewnętrznych 

 środki prywatne 15% 

P2.10 

Aktywizacja 
zawodowa – 
tworzenie nowych 
miejsc pracy  

50 000,00 zł 

 Krajowe środki publiczne w 

ramach Funduszu Pracy, w 

ramach budżetu Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

 EFS w ramach RPO WŁ na lata 

2014 – 2020 

85% 

 środki prywatne 15% 

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

U2.1 
Aktywne 
promowanie 
obszaru 

45 000,00 zł 

 Programy operacyjne w ramach 

FRR, w tym RPO WŁ na lata 

2014-2020, 

 inne środki publiczne 

65% 

 środki prywatne 35% 

U2.2 

Rozwój turystyki 
oraz promocja 
lokalnych 
produktów 

50 000,00 zł 

 Programy operacyjne w ramach 

FRR, w tym RPO WŁ na lata 

2014-2020, 

 inne środki publiczne 

65% 

 środki prywatne 35% 
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4.3. Podobszar 3 – Łask Rzeka Grabia 

Trzecim podobszarem rewitalizacji została objęta również jedna z  części miejskiej Gminy Łask – jest to 

obszar zlokalizowany wzdłuż Rzeki Grabia, przy ulicy Rzecznej w Łasku, znajdujący się we wschodniej 

części miasta. Ze względu na położenie  podobszaru rewitalizacji w sąsiedztwie części zurbanizowanej 

miejscowości Łask oraz niewątpliwe warunki przyrodnicze, podobszar posiada duży potencjał 

rozwojowy. Może on stanowić miejsce rekreacji oraz wypoczynku mieszkańców, którzy chcą uciec od 

zgiełku miasta, ale mieć jednocześnie szybki i łatwy dostęp do usług. 

 

Lokalizacja Podobszaru 3 – Rzeka Grabia powiązana jest ściśle nie tylko z problemami występującymi 

bezpośrednio na terenie miejscowości Łask. Ze względu na jego szczególny charakter, jak i potencjał 

rozwojowy jest miejscem gdzie odpowiednio poprowadzone działania rewitalizacyjne mogą 

pozytywnie wpłynąć na problemy zidentyfikowane w obszarze zdegradowanym, związane 

z niedostateczną dostępnością placówek sportowych oraz rekreacyjnych w gminie, procesem starzenia 

się ludności, niewielką ilością stowarzyszeń oraz długotrwałe pozostawanie bez pracy mieszkańców 

obszaru zdegradowanego. Natomiast dbałość o walory krajobrazowe oraz odpowiednie informowanie 

społeczności o walorach przyrodniczych może przyczynić się do promowania postaw proekologicznych.  

Mimo, że obszar stanowi teren niezamieszkały, ze względu na swoją lokalizację jest miejscem 

szczególnie istotnym dla prowadzenia działań rozwojowych w strefie gospodarczej. Rozległe tereny 

i potencjał rekreacyjny w dalszej perspektywie pozwolą na stworzenie funkcjonalnego kompleksu, 

którego działalność oparta będzie o bogatą infrastrukturę oraz liczne sezonowe  i całoroczne miejsca 

pracy dla mieszkańców gminy. Przy wyborze  wykonawców oraz zatrudniania osób przy utrzymaniu 

kompleksu przewiduje się pierwszeństwo zatrudnienia wśród mieszkańców, w tym w szczególności 

mieszkańców obszaru zdegradowanego. W ten sposób prowadzona działalność zarówno gospodarcza 

jak i organizacyjna pozwoli na redukcję zidentyfikowanych problemów w części diagnostycznej. 

Atrakcyjne skomunikowanie podobszaru w układzie wewnętrznym gminy daje możliwość 

zaangażowania w jego budowanie wszystkich mieszkańców gminy, w szczególności zaś obszaru 

zdegradowanego, jest to szczególnym atutem i potencjałem rozwojowym Podobszaru 3. Podobszar 3 

– Rzeka Grabia to jedyne tego typu miejsce w gminie, łączące ze sobą tak duże  możliwości zarówno 

potencjalnego rozwoju społecznego, jak również gospodarczego, jednocześnie oddziałującego na tak 

Powierzchnia podobszaru 

8 ha

Liczba mieszkańców podobszaru

niezamieszkały



 

132 

 

szeroką skale w układzie gminy. Projektowane zmiany polegające na utworzeniu wodnego zbiornika 

rekreacyjnego oraz unikatowego w skali kraju akwarium w sposób pośredni przyczynią się do rozwoju 

przedsiębiorczości i zwiększenia zatrudnienia w gminie. 

Utworzenie infrastruktury sprzyjającej powstawaniu nowych miejsc pracy i rozwoju zawodowego 

w wielu kierunkach  przyczyni się w znacznym stopniu także do budowania postaw aktywności i 

kreatywności zawodowej wśród mieszkańców. 

Podobszar 3 stanowi zatem miejsce prowadzenia działań rewitalizacyjnych odpowiadających na 

zdiagnozowane problemy, wskazane w dalszej części opracowania. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

realizowane na tym obszarze będą miały wpływ bezpośrednio na ten obszar oraz sąsiadujący z nim 

obszar zdegradowany, przede wszystkim wyznaczony w Łasku, Kolumnie oraz takich sołectwach jak: 

Wola Łaska, Gorczyn, Łopatki, Sięganów, oraz Wiewiórczyn jak również będą wpływały na poprawę 

jakości życia mieszkańców całej gminy.    

Kolejna mapa wskazuje na potencjalny zasięg oddziaływania prowadzonych działań rewitalizacyjnych 

na przytoczony obszar zdegradowany.  

 

 

  Diagnoza szczegółowa podobszaru  

PODOBSZAR 3 
WIEWIÓRCZYN 

ŁASK 

KOLUMNA 

WOLA ŁASKA 

GORCZYN 
ŁOPATKI 

SIĘGANÓW 

Obszar rewitalizacji 

Obszar zdegradowany 

Zasięg oddziaływania 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
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Diagnoza dla Podobszaru 3 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy Łask na 

potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Główne negatywne zjawiska 

zidentyfikowane na tym obszarze pokrywają się z tymi, które zostały opisane przy Podobszarze 1. 

Tabela zaprezentowana na stronach 27-28 zawiera wartości wskaźników opisujących sytuację 

społeczną we wskazanej miejscowości (Łask).  

STREFA SPOŁECZNA 

Główne negatywne zjawiska społeczne pokrywają się z tymi, które zostały zidentyfikowane dla 

Podobszaru 1 oraz Podobszaru 2, a są to przede wszystkim wysoki stopień ubóstwa, wykluczenia 

społecznego spowodowanego wzrostem udziału osób starszych w ogóle populacji, wysokim stopniem 

bezrobocia oraz przestępczości, a także wysoki stopień wykluczenia społecznego spowodowany 

pozostawaniem w długotrwałej chorobie, związany często z problemem starzenia się populacji gminy. 

Sytuacja Podobszaru 3 jest o tyle znamienna, że jest on obszarem niezaludnionym, należy jednak 

wskazać, iż dobór tego obszaru do prowadzenia działań rewitalizacyjnych jest odpowiedzią na 

zdiagnozowane problemy w szerszej skali gminy. Jednym z głównych wskaźników kwalifikujących 

Podobszar 3  jako obszar rewitalizacji jest brak odpowiedniego dostępu do miejsc publicznych, głównie 

mieszkańców obszaru zdegradowanego położonego w sołectwach Wola Łaska, Gorczyn, Łopatki, 

Sięganów, oraz Wiewiórczyn. Podobszar ten jest położony bezpośrednio przy zurbanizowanej części 

miasta, w obszarze centralnym gminy, dlatego też może służyć jako miejsce do wypoczynku i rekreacji 

oraz prowadzenia działań aktywizujących społecznie oraz gospodarczo dla wszystkich jej mieszkańców. 

Miejsce to charakteryzuje się wysokim, lecz całkowicie niewykorzystanym potencjałem turystyczno-

rekreacyjnym. 

STREFA GOSPODARCZA 

Pod względem liczby podmiotów gospodarczych obszar Łasku znajduję się w sytuacji stanowiącej 

o potencjale rozwojowym jaki posiada gmina. W części miejskiej w roku 2015 na 100 mieszkańców 

przypadło 11 podmiotów gospodarczych. Najniższy poziom z aktywności ekonomicznej identyfikuje się 

natomiast w części wiejskiej gminy. Najkorzystniejszą wartość odnotowano w Woli Łaskiej, wyniosła 

wówczas 13,5 podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców. W związku z powyższym Podobszar 3 

nie identyfikuje się jako problemowy w sferze gospodarczej. 

STREFA ŚRODOWISKOWA 

Rzeka Grabia, która stanowi główne źródło możliwości rewitalizacyjnym na tym obszarze, jest jedną 

z największych atrakcji przyrodniczych i turystycznych Gminy. Została ona uznana za użytek 

ekologiczny – jest jedną z najczystszych rzek Polski. Grabię charakteryzuje również wspaniałe położenie 

– przepływa ona przez Gminę Łask zataczając łuk i dzieli tym samym Łask na dwie części: południową 
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oraz północną. Dodatkowo otaczają ją łąki oraz pola, które w okresie wiosenno-jesiennym stanowią 

idealne miejsce do koczowania ptaków. Zaznaczyć należy również, iż cały odcinek Grabi oraz jej 

dopływów (rzeki Końskiej oraz Pałusznicy) znajdują się w Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowym oraz 

częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ze względu na położenie Podobszaru 3 poza obszarem 

zurbanizowanym nie kwalifikuje się go jako obszaru rewitalizacji ze względu na występowanie 

problemu niskiej emisji, a tym obszaru problemowego w sferze środowiskowej. 

STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA oraz TECHNICZNA 

Do terenu obejmującego rzekę Grabię biegnie nieutwardzona droga polna, która jest w bardzo złym 

stanie technicznym. Ponadto przez rzekę na tym terenie prowadzą kładki oraz zniszczone mosty, które 

oprócz stwarzania niebezpieczeństwa przechodzących oraz przejeżdżających tam osób, niszczą 

również estetykę krajobrazu. Należy zaznaczyć również, iż obszar ten nie jest oznakowany, brak jest tu 

tablic informacyjnych, które wskazywałby drogę lub zachęcały do odwiedzenia tego miejsca.  

 Obszary problemowe 

Przeprowadzona diagnoza poprzedzająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji w Gminie Łask wykazała, że na terenie Podobszaru 3 oraz obszaru zdegradowanego, 

z którym ten obszar jest powiązany występują następujące problemy, stanowiące podstawę do 

podjęcia działań rewitalizacyjnych w jego granicach: 

PROBLEMY SPOŁECZNE 

P3.S1 Duży odsetek osób niepełnosprawnych oraz pozostających w długotrwałej 

lub ciężkiej chorobie przy jednoczesnym stałym wzroście seniorskiej grupy 

wiekowej w obszarze zdegradowanym połączonym funkcjonalnie podobszarem; 

P3.S2 Długotrwałe pozostawanie bez pracy stosunkowo wielkiej liczby 

mieszkańców w obszarze zdegradowanym połączonym funkcjonalnie 

podobszarem; 

P3.S3 Niedostateczny dostęp do przestrzeni publicznych oraz placówek 

oświatowych, sportowych i kulturalnych w obszarze zdegradowanym połączonym 

funkcjonalnie podobszarem. 

P3.S4 Brak świadomości mieszkańców gminy dotyczącej walorów krajobrazowych 

i przyrodniczych doliny Rzeki Grabi. 
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PROBLEMY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE 

P3.P-F1 Niewykorzystanie potencjału rekreacyjno-sportowego obszaru; 

P3.P-F2 Nieoznakowanie obszaru cennego przyrodniczo i krajobrazowo – brak 

odpowiednich informacji i wykorzystania potencjału przyrodniczo-

krajobrazowego. 

PROBLEMY TECHNICZNE 

P3.T1 Zniszczona kładka nad rzeką stwarzająca niebezpieczeństwo użytkowników 

podobszaru oraz niszcząca estetykę krajobrazu; 

P3.T2 Droga dojazdowa do podobszaru znajdująca się w złym stanie technicznym. 

 

 

 Wizja stanu podobszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  

Obszar zlokalizowany przy Rzece Grabi objęty działaniami rewitalizacyjnymi po ich finalizacji został 

trwale odnowiony i zainwestowany. W dolinie Rzeki Grabi powstał zbiornik o funkcji retencyjno-

rekreacyjny. Obszar stanowi miejsce bezpieczne i otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy. Jego 

użytkownikami są zarówno ludzie młodzi, jak i seniorzy. Mieszkańcy chętnie korzystają z  przestrzeni 

publicznej, dzięki budowie kąpieliska wzrosła aktywność sportowa mieszkańców oraz poziom integracji 

lokalnej społeczności. Mieszkańcy gminy spotykają się przy kąpielisku w trakcie prywatnego 

wypoczynku oraz organizowanych imprez. Zwiększyła się częstotliwość odwiedzin tego obszaru, dzięki 

czemu poprawiła się także infrastruktura dojazdowa do obszaru. Atrakcyjna przestrzeń publiczna 

przyciąga do Łasku także turystów. Przy kąpielisku powstały nowe miejsca pracy co przyczyniło się do 

redukcji poziomu bezrobocia, wzrósł także stopień postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, 

którzy coraz częściej zakładają własną działalność gospodarczą. Utworzone akwarium przyrodnicze 

pozwala przybywający mieszkańcom i turystom zapoznać się z lokalną florą i fauną, uświadomieni 

użytkownicy terenów rekreacyjnych dbają o otaczającą ich przyrodę oraz doceniają jej wartość 

i walory.  

 Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Program realizuje w sposób pośredni cel generalny „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask 

na lata 2014-2020” - zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój 

przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów 

środowiska naturalnego. Misją Programu jest poprawa ładu przestrzennego, wzrost atrakcyjności 
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przestrzeni publicznej w Łasku i wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców, zaś wskazane cele 

dla Podobszaru 3 są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Celem nadrzędnym jest 

wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu, który definiują wskazane problemy. 

CEL NARZĘDNY: Rewitalizacja obszarów problemowych w kierunku 
wewnętrznej i zewnętrznej integracji. 

Cele operacyjne dla Podobszaru 3 są następujące: 

1. Budowanie społeczeństwa zintegrowanego i zdrowego poprzez wzrost aktywności 

społecznej oraz fizycznej mieszkańców; 

2. Kreowanie środowiska sprzyjającego powstawaniu nowych miejsc pracy; 

3. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych spełniających potrzeby mieszkańców gminy.  

Kierunki działań dla celów operacyjnych: 

Budowanie społeczeństwa zintegrowanego i zdrowego poprzez wzrost aktywności społecznej oraz 

fizycznej mieszkańców – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.1. Wykorzystanie terenów atrakcyjnych krajobrazowo do budowania infrastruktury miejsc 

spotkań dla mieszkańców; 

1.2. Rewaloryzacja oraz ożywienie przestrzeni dotychczas zdegradowanej; 

1.3. Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców; 

1.4. Wspieranie integracji społecznej. 

Kreowanie środowiska sprzyjającego powstawaniu nowych miejsc pracy – KIERUNKI DZIAŁAŃ:  

2.1. Zagospodarowanie przestrzeni funkcjonalnie powiązanej z doliną rzeki w sposób 

umożliwiający podejmowanie działalności gospodarczej; 

Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych spełniających potrzeby mieszkańców gminy – 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

3.1. Zagospodarowanie przestrzeni funkcjonalnie powiązanej z doliną Rzeki Grabi, w tym 

rewaloryzacja terenów rekreacyjnych; 

3.2. Promocja dziedzictwa przyrodniczego. 

 

 

 

W celu wzmocnienia kompleksowości działań rewitalizacyjnych w Gminie Łask za zgodne 

z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji uznaje się jedynie te projekty, które łączą w sobie 

co najmniej 2 kierunki działania z różnych celów operacyjnych, przy czym przynajmniej jeden z tych 

kierunków działania musi odpowiadać sferze społecznej. 
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 Lista planowanych przedsięwzięć 

Przedsięwzięcia podstawowe stanowią sedno działań rewitalizacyjnych, zaś bez ich realizacji 

osiągnięcie celów programu nie będzie możliwe, a podobszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać 

się z sytuacji kryzysowej. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-

2023 dla Podobszaru 3 wskazano 4 projekty podstawowe, w pełni wpisujące się w strategiczne cele 

operacyjne i kierunki działań dla tego podobszaru. 

Tabela 14: Komplementarność i logika powiązań pomiędzy projektami podstawowymi a celami i kierunkami działań – 
Podobszar 3 

LEGENDA       
  Bezpośrednie powiązanie 
  Pośrednie powiązanie 
        

Nazwa projektu 

CELE OPERACYJNE 

1. 2. 3. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 3.1. 3.2. 
Ożywienie terenu przy Rzece Grabi – 
Budowa zbiornika wodnego 
(retencyjno-rekreacyjnego) na rzece 
Pisi 

       

Ożywienie terenu przy Rzece Grabi – 
akwarium eksponujące ekosystem 
Rzeki Grabi (wyeksponowanie 
cennych walorów przyrodniczych) 

       

Ożywienie terenu przy Rzece Grabi – 
infrastruktura sportowo-rekreacyjna 
towarzysząca projektowanemu 
zbiornikowi 

       

Ożywienie terenu przy Rzece Grabi – 
aktywizacja zawodowa mieszkańców, 
tworzenie nowych miejsc pracy  

       

Dla każdego projektu przygotowano podstawową charakterystykę zawierającą:  

 nazwę projekt,  

 wskazanie podmiotu realizującego, 

 zakres realizowanych zadań, 

 lokalizację, 

 grupę docelową, 

 planowany czas realizacji, 

 szacowaną wartość, 

 prognozowane rezultaty projektu oraz sposoby ich oceny i mierzenia.  
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P3.1. 

OŻYWIENIE TERENU PRZY RZECE GRABI – Budowa zbiornika wodnego (retencyjno-rekreacyjnego) na 

rzece Pisi 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę zbiornika wodnego w dolinie 

rzeki Pisi. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: budowę zbiornika wodnego 

w dolinie rzeki Grabi. Zbiornik ma pełnić funkcję zbiornika retencyjnego 

oraz funkcję rekreacyjną (kąpielisko wraz z towarzyszącą infrastrukturą). 

Lokalizacja 
Projekt będzie realizowany na Podobszarze 3 rewitalizacji – Łask Rzeka 

Grabia, jak i poza nim1  

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 3 rewitalizacji  

 Mieszkańcy gminy 

 Dzieci i młodzież  

 Rodziny 

 Przedsiębiorcy 

 Stowarzyszenia i kluby sportowe 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2018  

Szacowana wartość 4 000 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost aktywności społecznej oraz sportowej mieszkańców 

 Powstawanie nowych miejsc pracy 

 Powstawanie miejsc pracy sezonowej 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społecznej mieszkańców 

 Wzrost integracji wewnętrznej rodzin 

 Wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej walorów 

przyrodniczych Rzeki Grabi 

                                                           
1 Możliwość realizacji zadania poza obszarem rewitalizacji w przypadku projektu zbiornika wielkością 
wykraczającego poza ramy wyznaczonej granicy Podobszaru 3 rewitalizacji. 
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 Rozpowszechnienie informacji o walorach przyrodniczych 

i turystycznych Rzeki Grabi w województwie łódzkim i na terenie całej 

Polski 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P3.2. 

OŻYWIENIE TERENU PRZY RZECE GRABI – akwarium eksponujące ekosystem Rzeki Grabi 

(wyeksponowanie cennych walorów przyrodniczych) 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie zamkniętego akwarium 

eksponującego cenne walory przyrodnicze, zlokalizowanej  na obszarze 

rewitalizacji, najczystszej rzeki w Polsce – Rzeki Grabi. Akwarium będzie 

pełniło formę ożywionej ekspozycji, pełniącej funkcje edukacyjne. 

W akwarium zostaną wyeksponowane wszystkie cenne gatunki 

roślinności oraz zwierząt rzecznych Rzeki Grab.  

Lokalizacja 
Projekt będzie realizowany na Podobszarze 3 rewitalizacji – Łask Rzeka 

Grabia, jak i poza nim2  

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 3 rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy 

 Rodziny 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 1 000 000,00 zł 

                                                           
2 Możliwość realizacji zadania poza obszarem rewitalizacji w przypadku wyboru projektu zbiornika wielkością 
wykraczającego poza ramy wyznaczonej granicy Podobszaru 3 rewitalizacji. 
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Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost aktywności społecznej 

 Powstawanie nowych miejsc pracy 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społecznej mieszkańców 

 Wzrost integracji wewnętrznej rodzin 

 Wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej walorów 

przyrodniczych Rzeki Grabi 

 Rozpowszechnienie informacji o walorach przyrodniczych 

i turystycznych Rzeki Grabi w województwie łódzkim i na terenie całej 

Polski 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P3.3. 

OŻYWIENIE TERENU PRZY RZECE GRABI – infrastruktura sportowo-rekreacyjna towarzysząca 

projektowanemu zbiornikowi 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie  infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej, towarzyszącej powstałemu kąpielisku, służącej rekreacji 

oraz organizacji otwartych imprez sportowych z wykorzystaniem 

infrastruktury powstałego kąpieliska, utworzenie między innymi 

pomostów, przebieralni, prysznicy, elementów małej architektury i mebli 

miejskich. 

Lokalizacja 
Projekt będzie realizowany na Podobszarze 3 rewitalizacji – Łask Rzeka 

Grabia 
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Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 3 rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy 

 Dzieci i młodzież  

 Rodziny 

 Stowarzyszenia i kluby sportowe 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 500 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost aktywności społecznej oraz sportowej mieszkańców 

 Powstawanie nowych miejsc pracy 

 Powstawanie miejsc pracy sezonowej 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społecznej mieszkańców 

 Wzrost integracji wewnętrznej rodzin 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P3.4. 

OŻYWIENIE TERENU PRZY RZECE GRABI – aktywizacja zawodowa mieszkańców, tworzenie nowych 

miejsc pracy 

Podmiot realizujący 
projekt  

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku 

Prywatni Przedsiębiorcy 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie nowych miejsc pracy 

w miejscu powstałego zbiornika wodnego, miejsca pracy sezonowej oraz 

stałej w przypadku rozwoju i potrzeb na prowadzenie poszczególnych 

usług na zainwestowanym terenie.  
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Lokalizacja 
Projekt będzie realizowany na Podobszarze 3 rewitalizacji – Łask Rzeka 

Grabia  

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy gminy 

 Osoby bezrobotne i poszukujące pracy 

 Przedsiębiorcy 

 Sportowcy i pasjonaci sportu 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 50 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost poziomu aktywności zawodowej i postaw przedsiębiorczych 

wśród mieszkańców 

 Powstawanie nowych miejsc pracy 

 Powstawanie miejsc pracy sezonowej 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społecznej mieszkańców 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 
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 Matryce logiczne projektów inwestycyjnych 

Matryca logiczna do projektu pt. "Ożywienie terenu przy Rzece Grabi – budowa zbiornika wodnego (retencyjno-rekreacyjnego) w dolinie Rzeki Grabi w formie 

kąpieliska wraz z towarzysząca infrastrukturą" 

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

1. Zagospodarowanie przestrzeni 
funkcjonalnie powiązanej z doliną 
Rzeki Grabi, w tym rewaloryzacja 
terenów rekreacyjnych;  

2. Promocja dziedzictwa 
przyrodniczego. 

Projekt polega budowie 
zbiornika wodnego na rzece 
Pisi. Zakres przedsięwzięcia 

obejmuje: budowę zbiornika 
wodnego w dolinie rzeki 
Grabi. Zbiornik ma pełnić 

funkcję zbiornika 
retencyjnego oraz funkcję  

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przedstrzennego 

Rezultaty 

-wzrost liczby turystów na 
terenie Gminy - zwiększenie 

liczby mieszkańców 
kotrzystających z obiektu -

poprawa dostępności terenu - 
wzrost estetyki obszaru - wzrost 

bezpieczeństwa osób 
wypoczywających na obszarze 

- liczba osób odwiedzających 
obszar - liczba wydarzeń 

kulturowych organizowanych 
na rewitalizowanym obszarze 

- wzrost liczby turystów 
odwiedzających Gminę 

Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu rozwoju 
turystyki i funkcjonalności terenu. Dodatkowo na terenie 
zostanie poprawiona sfera techniczna oraz przestrzenno-
funkcjonalna: poprawie ulegnie stan techniczny dróg oraz 

obiektów architektoniczno-użytkowych typu mosty, kładki.  
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Produkty 
Projekt zakłada budowę 

zbiornika wodnego na rzece 
Grabi. 

- powierzchnia nowo 
powstałego zbiornika 

retencyjnego  

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowoany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu 
Etap zamknięcia inwestycji: 

odbiór techniczny wraz z 
rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualana 
analiza potrzeb interesariuszy wynikajaca z ich problemów. 

Jednym z problemów jest brak obszarów atrakcyjnych 
jednocześnie pod względem rekreacyjnym jak i 

krajobrazowym. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece 
Pisi pomoże rozwinąć bazę rekreacyjną na terenie Gminy 

Łask i tym samm wzbogaci atrakcyjny już krajobraz 
obszaru. 
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 Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

U3.1 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 

Przedsięwzięcia mają na celu organizację otwartych imprez sportowych z wykorzystaniem 

infrastruktury powstałego tutaj kąpieliska. Przeprowadzenie takich imprez wpłynie na integrację 

lokalnej społeczności, umocni ducha walki oraz wypromuje obszar Gminy Łask wśród turystów oraz 

inwestorów. Imprezom sportowym mogą towarzyszyć inne wydarzenia, które są skupione wokół sfery 

kulturalnej lub edukacyjnej, tak aby zmodernizowana przestrzeń była w pełni wykorzystana. 

U3.2 

Aktywizacja społeczności lokalnej 

Przedsięwzięcia polegają na organizowaniu cyklicznych imprez sportowych, kulturalnych 

i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym w celu przyciągnięcia turystów, przedsiębiorców na 

teren gminy. Imprezy mają przyczyniać się do promocji gminy. Ponadto imprezy mają być rozrywką dla 

turystów, mieszkańców, przedsiębiorców oraz mają stanowić element integracji wspólnoty lokalnej. 

 Indykatywne ramy finansowe dla podstawowych i uzupełniających 
projektów rewitalizacji 

Lp. Nazwa projektu 
Indykatywne 

ramy finansowe 
Potencjalne źródła 

finansowania 

Udział  
potencjalnych 

źródeł 
finansowania 

P3.1 

Ożywienie terenu przy 
Rzece Grabi – Budowa 
zbiornika wodnego 
(retencyjno-rekreacyjnego) 
na rzece Pisi 

4 000 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne  

w ramach FRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, PO IŚ 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P3.2 

Ożywienie terenu przy 
Rzece Grabi – akwarium 
eksponujące ekosystem 
Rzeki Grabi 
(wyeksponowanie cennych 
walorów przyrodniczych) 

1 000 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne  

w ramach FRR, w 

tym RPO WŁ na 

85% 
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lata 2014-2020, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, PO IŚ 

 Budżet Gminy Łas 15% 

P3.3 

Ożywienie terenu przy 
Rzece Grabi – infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna 
towarzysząca 
projektowanemu 
zbiornikowi 

500 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne  

w ramach FRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, PO IŚ 

85% 

 Budżet Gminy 

Łask 
15% 

P3.4 

Ożywienie terenu przy 
Rzece Grabi – aktywizacja 
zawodowa mieszkańców, 
tworzenie nowych miejsc 
pracy  

50 000,00 zł 

 Krajowe środki 

publiczne w 

ramach Funduszu 

Pracy, w ramach 

budżetu 

Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

 EFS w ramach RPO 

WŁ na lata 2014 – 

2020 

85% 

 środki prywatne 15% 

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

U3.1 
Upowszechnienie kultury 
fizycznej i sportu 

40 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne  

w ramach FRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020, 

65% 
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 inne środki 

publiczne 

 środki prywatne 35% 

U3.2 
Aktywizacja społeczności 
lokalnej 

30 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne  

w ramach FRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020, 

 inne środki 

publiczne 

 EFS w ramach RPO 

WŁ na lata 2014 – 

2020 

85% 

 środki prywatne 15% 
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4.4. Podobszar 4 – Kolumna 

Podobszar 4 położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie części miejskiej Łasku – zamyka się w obrębie 

ulic Lubelskiej oraz Pięknej (od zachodu), Łanowej oraz Sandomierskiej (od wschodu), ul. Armii Ludowej 

oraz Swojskiej (od południa), natomiast od północy obszar jest zamknięty przez przebieg linii kolejowej, 

ponadto do obszaru rewitalizacji wyznaczonego w dzielnicy Kolumna przynależą tereny rekreacyjne 

zlokalizowane przy Rzece Grabi.  

Kolumna jest jedną z dzielnic Łasku, którą zamieszkuje około 4,5 tys. osób. Motywem do stworzenia 

dzielnicy Kolumny była chęć utworzenia części wypoczynkowo-letniskowej na terenie Łasku. Przed 

wojną funkcjonowało w Kolumnie 11 dużych pensjonatów wraz z całą bazą infrastrukturalną, do której 

można zaliczyć korty tenisowe oraz restauracje. Podczas wojny zostali osiedleni w Kolumnie Niemcy 

z Wołynia oraz Besarabii, natomiast w latach pięćdziesiątych udało się przywrócić letniskowy charakter 

miejscowości, kiedy to Kolumnę zaczęli odwiedzać mieszkańcy Łodzi i okolic w celach wypoczynkowo-

rekreacyjnych.  

Na terenie podobszaru znajdują się dwie jednostki oświatowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 

Ignacego Jana Paderewskiego oraz Przedszkole Publiczne nr 4. Cały obszar Kolumny należy do Zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego Doliny Rzeki Grabi oraz Natura 2000 PHL100021. Dodatkowo część 

zachowanej drewnianej architektury została objęta ochroną konserwatora zabytków oraz znajduje się 

w strefie ochrony urbanistycznej Łasku i Kolumny.  

 

Lokalizacja terenu rewitalizacji związana jest ściśle z problemami występującymi bezpośrednio na 

terenie dzielnicy Kolumna. Przeprowadzona diagnoza wykazała, że na terenie dzielnicy występowanie 

licznych problemów społecznych, w tym w szczególności problem pogłębiającego się bezrobocia. 

Ponadto w Kolumnie identyfikuje się niską jakość powietrza oraz rozliczne problemy techniczne, 

szerzej wskazane w dalszej części opracowania. Kolumna ze względu na swój szczególny charakter i 

walory zarówno krajobrazowe jak i potencjał rozwojowy jest miejscem gdzie odpowiednio 

poprowadzone działania rewitalizacyjne mogą wpłynąć na problemy zidentyfikowane w obszarze 

zdegradowanym na terenie dzielnicy oraz obszarów do niej przylegających, w tym w szczególności 

sołectwa Wronowice. Podstawą działań rewitalizacyjnych na tym obszarze jest kontynuacja koncepcji 

Powierzchnia podobszaru 

195 ha

Liczba mieszkańców podobszaru

2 507 
mieszkańców 
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Miasta Ogrodu przy zachowani zasad zrównoważonego rozwoju umożliwiającego stały wzrost zarówno 

w sferze społeczno-gospodarczej, jak i pozostałych sferach funkcjonowania jednostki administracyjnej. 

Kolejna mapa wskazuje na potencjalny zasięg oddziaływania prowadzonych działań rewitalizacyjnych 

na  obszar zdegradowany.  

 

  Diagnoza szczegółowa podobszaru  

Diagnoza dla Podobszaru 4 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy Łask na 

potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podobszar Kolumna 

zakwalifikowany został jako obszar rewitalizacji ze względu na zdiagnozowanie zjawisk kryzysowych 

m.in. sferze społecznej, środowiskowej oraz technicznej i funkcjonalno-przestrzennej. Kolejna tabela 

wskazuje syntezę wyników dla przyjętych wartości wskaźników opisujących sytuację społeczną oraz 

sytuację w pozostałych sferach funkcjonowania dzielnicy Kolumna. 

Grupa Lp. 
Wskaźnik cząstkowy 

Kolumna Gmina Łask 

Problemy 
społeczne 

1.1. 
Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo na 100 mieszkańców 

1,7 1,1 

1.2. 
Liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność oraz 

długotrwałą lub ciężką chorobę na 100 mieszkańców 

2,2 1,7 

PODOBSZAR 4 

WRONOWICE 

ŁASK 

KOLUMNA 

KOLUMNA 

Obszar rewitalizacji 

Obszar zdegradowany 

Zasięg oddziaływania 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
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Pomimo wielu czynników degradacyjnych, Kolumna jest dzielnicą o idealnym położeniu 

komunikacyjnym oraz o bogatej i ciekawej historii. Stanowi swoisty pomnik dziedzictwa kulturowego 

lat 20. oraz 30. ubiegłego wieku, kiedy to przeżywała okres swojej świetności.  

Kolumna jest jedną z wielu w Polsce i na świecie miejscowości, budowanych wg koncepcji miasta – 

ogrodu, koncepcji będącej odpowiedzią na zmieniające się potrzeby mieszkańców i konieczności 

tworzenia nowych struktur urbanistycznych. Choć zaprojektowana przez znanego architekta  Antoniego 

Jawornickiego, <przywędrowała> do Polski z Londynu, gdzie - w myśl założeń filozofii urbanistycznej 

Ebenezera Howarda – stanowiła nową i zwartą funkcjonalnie propozycję miejskiej architektury. 

Kolumna miała pełnić i rzeczywiście przez dekady pełniła, funkcje usługowe zarówno w stosunku do 

swoich mieszkańców, jak i pobliskiej Łodzi i całej Polski, przez organizowane liczne kolonie, wczasy 

pracownicze w wielu domach wczasowych i usługi sanatoryjne. 

Układ urbanistyczny miasta uległ w wieku XX bardzo niewielkim zmianom. Dotychczas zachowało się 

ponad 100 budynków zaprojektowanych wg zamysłów twórców koncepcji miast-ogrodów, niesłychanie 

oryginalnych i niepowtarzalnych, choć w bardzo złym stanie. Przede wszystkim dlatego, że są to budynki 

drewniane i nieremontowane. Postępuje również niszczenie zabytkowej zielonej infrastruktury, 

1.3. 
Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 mieszkańców 

2,1 1,3 

1.4. 
Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców 

1,7 0,8 

1.5. 
Liczba popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców 

0,7 2,9 

1.6. 
Średnia wielkość oddziału/grupy w placówkach oświatowych 

27,2 13,3 

1.7. 
Liczba komputerów na 100 uczniów w placówkach oświatowych 

4 13,9 

1.8. 
Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców 

0,1 0,1 

1.9. 
Liczba placówek sportowych, oświatowych i kulturalnych na 100 mieszkańców 

0,14 0,1 

1.10. 
Frekwencja wyborcza [%] 

50,3 46,8 

Problemy 
gospodarczo- 
techniczno-

funkcjonalne 

2.1. 
Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw na 100 mieszkańców 

11,0 11,0 

2.2. 
Liczba zabytków na km2 

19,4 1,1 

2.3. 
Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców 

0,7 1,0 

2.4. 
Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na jednostkę pomocniczą gminy 

7 1 



 

151 

 

niesłychanie cennej ze względu na walory lecznicze /niespotykaną w środkowej Polsce zawartość jodu 

w powietrzu/ lasów sosnowych, dorzecza czystej rzeki Grabi. 

Mieszkańcy Kolumny, obecnie dzielnicy Łasku, z pomocą władz miasta Łasku, postanowili reaktywować 

ideę Kolumny, jako miasta-ogrodu. Idea ta bowiem, nie tylko w Polsce, ale też w świecie, została uznana 

za odpowiadającą zmieniającej się strukturze potrzeb ludzi, decentralizacji miast, zatrudnienia, 

telepracy i nowych powiązań między pracą a wypoczynkiem. Jej podstawowym założeniem jest 

bowiem tworzenie przestrzeni do integracji społeczności lokalnych, według różnych kryteriów 

społecznych. 

Nawiązano bezpośrednią współpracę z Podkową Leśną, mieszkańcami i władzami, uczestniczono w 

obchodach 90-lecia założenia Podkowy Leśnej jako miasta-ogrodu, w licznych spotkaniach o 

międzynarodowym charakterze. Z inicjatywy Stowarzyszenia Nasza Kolumna i decyzją władz miasta 

Łasku postanowiono w przyszłym 2017 roku zorganizować także obchody 90-lecia założenia Kolumny 

jako miasta-ogrodu. 

W Kolumnie powstały stowarzyszenia, aktywizujące mieszkańców i działające na rzecz odtworzenia 

funkcjonalności Kolumny, zarówno w odniesieniu do  jej mieszkańców, jak i okolicznych miejscowości. 

Formułowane zamierzenia związane są z odbudowaniem integralności miejscowości i przygotowaniem 

jej do pełnienia funkcji usługowych dla Łodzi, osób starszych i wymagających specjalistycznych 

rehabilitacji. 

Poza organizowaniem licznych akcji/działań na rzecz mieszkańców, trzy lata wcześniej została 

nawiązana współpraca Stowarzyszenia „Nasza Kolumna” i władz Łasku z Wydziałem Urbanistyki 

Politechniki  Łódzkiej. Współpraca zaowocowała dotychczas zorganizowanymi dwukrotnie letnimi 

praktykami dla studentów architektury, inwentaryzacją architektoniczną pięciu przedwojennych 

pensjonatów, wchodzących w skład tkanki miasta-ogrodu. Dwa z tych obiektów zostały zdiagnozowane 

przez zespół prof. Marka Pabicha, dyrektora Instytutu Urbanistyki i Architektury PŁ, jako nadające się 

do rekonstrukcji i rewitalizacji. 

 

Obecne plany rozwoju Kolumny oparte są na następujących założeniach: 

1) Odwołaniu się do aktualizowanych obecnie w świecie koncepcji miast-ogrodów, jako najpełniej 

realizujących współczesne oczekiwania i standardy urbanistyczne, związane z potrzebami 

integracji różnych grup mieszkańców /z zastosowaniem kryterium wieku, zawodu, 

zainteresowań, potrzeb, przedsięwzięć gospodarczych i in./. 

2) Odtworzeniu i przebudowy centralnego miejsca Kolumny – Placu Szarych Szeregów, który ma 

pełnić funkcje wspólne dla całej miejscowości, o spektakularnym charakterze komunikacyjnym, 

rekreacyjnym, sportowym, rozrywkowym. Miejsce takie jest niezbędne  dla integracji każdej 
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zbiorowości i jej lokalnej tożsamości. Umożliwia środowiskową komunikację, daje poczucie 

bycia obecnym w społeczności, pozwala realizować cele wspólne. 

3) Przeniesieniu wybranych funkcji, związanych z zaspokojeniem tych wspólnych potrzeb 

mieszkańców, które wymagają innych warunków lokalowych i stanowią dodatkowe subcentra 

komunikacyjne, do dwóch /wybranych po eksperckich analizach zespołu prof. Pabicha z Pł/  

zabytkowych, już po archiwizacji architektonicznej, budynków przy ul. Wojska Polskiego 14 i ul. 

Sejmowej 7. Rozmieszczenie tych obiektów pozwoli na aktywizację różnych obszarów 

miejscowości. 

4) Części parterowe w/w budynków mają służyć zaspokajaniu potrzeb wspólnych mieszkańców i 

ich organizacji, stowarzyszeń i grup celowych. Obecnie nie ma w miejscowości Kolumna takich 

wspólnych, pozwalających na zbiorowe działania, przestrzeni. 

5) Zakładamy także, że w przyszłości będą poddane rewitalizacji inne zabytkowe obiekty, 

rozmieszczone w kolejnych częściach Kolumny, tworząc tym samym sieć subcentrów, 

zaspokajających inne potrzeby mieszkańców, tworzące segmenty organiczne miasta-ogrodu i 

przywracające założone 90 lat temu, choć zaadoptowane do współczesności, ich społeczne, 

gospodarcze i kulturalne funkcje. 

6) Realizacji planu zagospodarowania centrum miasta-ogrodu, dającego przestrzeń wspólną 

mieszkańcom i fuzję wybranych funkcji społeczno-kulturowych do dwóch obiektów 

zabytkowych, charakterem nawiązującym do charakterystycznej architektury początków wieku 

XX, traktujemy jako pierwszy etap reaktywacji współczesnej wizji Kolumny jako miasta-ogrodu. 

Celem naszych działań jest podniesienie jakości życia mieszkańców Kolumny, ich poczucia 

bezpieczeństwa, przede wszystkim poprzez integrację zadaniową, środowiskową oraz 

wykształcenie/podniesienie poziomu identyfikacji z miejscowością, jej kulturą, specyficznym 

charakterem i historią. Zakładamy, że pojawienie się zróżnicowanych form aktywności mieszkańców, 

obejmujących nie tylko plac centralny, ale także inne przestrzenie, pozwoli odbudować więzi sąsiedzkie, 

zintegrować się w toku wspólnie podejmowanych działań i poczuć się nie tylko beneficjentami, ale także 

kreatorami wspólnoty środowiskowej Kolumny. 

STREFA SPOŁECZNA 

Główne problemy społeczne są związane z wysokim stopniem ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, 

spowodowanego chorobą lub wiekiem.  W 2015 roku na terenie dzielnic Kolumna przyznano 233 

świadczeń społecznych. Najwięcej z nich przyznano z powodu ubóstwa (72) i niepełnosprawności (67). 

Ponadto na terenie Kolumny występuje duży problem bezrobocia – w 2015 roku na terenie dzielnicy 

zarejestrowanych było 286 bezrobotnych, natomiast wysoki jest również wskaźnik dotyczący osób 

pozostających w trwałym bezrobociu.  



 

153 

 

Innym negatywnym zjawiskiem na terenie Kolumny jest niski stopień bezpieczeństwa – wysoki 

wskaźnik odnotowano przede wszystkim w przypadku przestępczości. W sferze społecznej głównym 

problemem jest niewielka aktywność społeczna mieszkańców dzielnicy. Na jej terenie działa tylko 5 

organizacji społecznych. Ponadto problemem społecznym dla tak dużego obszaru jest brak 

odpowiednio zagospodarowanych, bezpiecznych miejsc publicznych, w przestrzeni, których 

mieszkańcy mogliby się spotykać, integrować oraz atrakcyjnie spędzać czas. 

Na ogólny stan jakości życia na terenie Podobszaru 4 wpływ ma także zdiagnozowany w strefie 

środowiskowej problem niskiej emisji. Występowanie przekroczeń pyłów zawieszonych oraz 

benzo(a)pirenu stanowi zagrożenie zdrowia mieszkańców i tym samym stanowi poważny problem 

społeczny. Ponadto na terenie podobszaru identyfikuje się niski stopień świadomości proekologicznej. 

STREFA GOSPODARCZA 

Pod względem liczby podmiotów gospodarczych obszar Kolumny znajduje się w sytuacji stanowiącej 

o potencjale rozwojowym jaki posiada gmina. W części miejskiej w roku 2015 na 100 mieszkańców 

przypadło 11 podmiotów gospodarczych. Nie mniej jednak taki stan liczby przedsiębiorstw nie 

przekłada się poziom bezrobocia. W dzielnicy Kolumna stale odnotowuje się wysoki poziom tego 

czynnika. Działania rewitalizacyjne prowadzone na terenie podobszaru skierowane będą między 

innymi na aktywizacje zawodową mieszkańców terenu zdegradowanego. 

STREFA ŚRODOWISKOWA 

Specyficzne położenie geograficzne dzielnicy Kolumna bezpośrednio związane jest z pojawiąjącym się 

problemem jakości powietrza. Brak dostatecznego przewiewu obszaru sprawia, iż na jego terenie 

w okresie grzewczym oraz przy natężonym ruchu drogowym występuje zjawisko smogu, na terenie 

podobszaru występują przekroczenia dopuszczalnych norm pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu. W okresach tych znacznie spada jakość życia mieszkańców, w kolumnie unosi się nie 

przyjemny zapach, a zdrowie mieszkańców jest zagrożone. W przypadku występowania takiego 

problemu narażone na niepowodzenie staje się także kreowanie obszaru Kolumny jako miejsca dla 

wypoczynku, sportu oraz rekreacji. 

STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Podobszar 4 można uznać również za zdegradowany ze względu na zlokalizowane w jego granicach 

obiekty architektoniczne, które znajdują się w złym stanie technicznym. Na terenie Kolumny jest 

najwięcej zabytków – 98. Tak wielka liczba zabytków, które wymagają opieki konserwatorskiej, jest 

uznawana za czynnik negatywny. Obiekty zabytkowe znajdujące się w dzielnicy są bardzo często w złym 

stanie technicznym. Stopień degradacji budynków, został wyznaczony na podstawie danych 
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udostępnionych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz przeprowadzonej wizji lokalnej. Budynki 

położone w dzielnicy Kolumna charakteryzują się budową letniskową, która została stworzona w latach 

20. oraz 30. ubiegłego stulecia. Budynki te są drewniane, jedno lub dwu kondygnacyjne, 

niepodpiwniczone, otoczone wspaniałymi walorami przyrodniczymi, do których zaliczyć możemy lasy. 

W miarę upływu czasu były one zamieszkiwane nie tylko w okresie letnim, ale również przez cały rok, 

co zmieniło charakter zabudowy na wielorodzinną. Polityka powojenna doprowadziła do podziału 

całych obiektów na przypadkowe mieszkania, zamieszkiwane przez różne rodziny. Efektem tego jest 

również brak wydzielenia pionów kanalizacyjnych oraz łazienek. Należy jednak zaznaczyć, iż pomimo 

wysokiego stanu degradacji budynki stanowią z jednej strony zaplecze mieszkaniowe Kolumny, co ma 

szczególne znaczenie przy podejmowaniu działań rewitalizacyjnych i podnoszenia jakości życia 

mieszkańców podobszaru, z drugiej zaś stanowią niepodważalną wizytówkę dzielnicy, ich piękne 

walory architektoniczne określają tożsamość i charakter tego obszaru. 

Ponadto na terenie obszaru znajdują się rozliczne miejsca publiczne znajdujące się w złym stanie 

technicznym, nieprzystosowane do pełnienia swoich funkcji, nie odpowiadające potrzebom 

mieszkańców podobszaru oraz nieatrakcyjne wizualnie. Takimi miejscami są między innymi plac PKP 

oraz Pl. Szarych Szeregów, które w pierwszej kolejności wymagają podjęcia na ich terenie działań 

rewitalizacyjnych.  

STREFA TECHNICZNA 

Na terenie podobszaru 4 odnotowuje się wysoki udział w systemach grzewczych paliw 

wysokoemisyjnych, w tym w szczególności węgla kamiennego. Przeprowadzona na potrzeby 

opracowania Programu gospodarki niskoemisyjnej ankietyzacja wśród mieszkańców gminy pokazała, 

iż na terenie Kolumny powyżej 75% gospodarstw domowych wykorzystuje węglowe piece opałowe.  

 Obszary problemowe 

Przeprowadzona diagnoza poprzedzająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji w Gminie Łask wykazała, że na terenie Podobszaru 4 oraz obszaru zdegradowanego, 

z którym ten obszar jest powiązany występują następujące problemy, stanowiące podstawę do 

podjęcia działań rewitalizacyjnych w jego granicach: 

PROBLEMY SPOŁECZNE 

P4.S1 Duży odsetek osób niepełnosprawnych oraz pozostających w długotrwałej 

lub ciężkiej chorobie przy jednoczesnym stałym wzroście seniorskiej grupy 

wiekowej; 
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P4.S2 Bierność zawodowa mieszkańców związana z długotrwałym 

pozostawaniem bez pracy stosunkowo wielkiej liczby mieszkańców; 

P4.S3 Niedostateczny dostęp do przestrzeni publicznych; 

P4.S4 Niska jakość powietrza atmosferycznego, występowanie niskiej emisji, 

nieprzyjemny zapach; 

P4.S5 Niski stopień poczucia bezpieczeństwa mieszkańców spowodowany 

stosunkowo wysokim wskaźnikiem przestępczości (w odniesieniu do pozostałego 

obszaru gminy). 

 

PROBLEMY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE 

P4.P-F1 Wysoki poziom degradacji obiektów zabytkowych (w głównej mierze 

stanowiących mienie komunalne gminy);  

P4.P-F2 Niedostateczna infrastruktura w zakresie skomunikowania obszaru; 

P4.P-F3 niewystarczająca infrastruktura dla rozwoju sportu i rekreacji, w tym brak 

atrakcyjnej, dobrze oznakowanej i przyjaznej użytkownikom sieci ciągów pieszo-

rowerowych 

P4.P-F4 Niewykorzystanie potencjału Miasta Ogrodu dzielnicy; 

P4.P-F5 Nieoznakowanie obszaru cennego przyrodniczo i krajobrazowo – brak 

odpowiednich informacji i wykorzystania potencjału przyrodniczo-

krajobrazowego; 

 

PROBLEMY ŚRODOWISKOWE 

P4.Ś1 Występowanie niskiej emisji - przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, w tym także normowe przekroczenia 

benzo(a)pirenu; 

P4.Ś2 Wysoka częstotliwość ruchu samochodowego sprzyjającego powstawaniu 

niskiej emisji; 

P4.Ś3 Wysoki udział wykorzystania do celów grzewczych paliw wysokoemisyjnych 

oraz niskosprawnych pieców grzewczych. 
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PROBLEMY TECHNICZNE 

P3.T1 Wysoki udział pieców węglowych w gospodarstwach domowych – 

wykorzystane w 75%; 

 

 

 Wizja stanu podobszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  

Podobszar zlokalizowany w dzielnicy Kolumna objęty działaniami rewitalizacyjnymi po ich finalizacji 

został trwale odnowiony, zainwestowany i głęboko zaktywizowany społecznie. Obszar dzielnicy jest 

miejscem usytuowanym w szczególnie malowniczych warunkach krajobrazowo-przyrodniczych, jest 

dostatecznie wyposażony  w infrastrukturę spędzania wolnego czasu, jest miejscem atrakcyjnym 

wizualnie, w którym odnowione zabytki „cieszą oko” i sprzyjają pieszym wędrówkom. Ponadto dzięki 

przeprowadzonym modernizacjom, remontom oraz doposażeniem w infrastrukturę bytową znacznie 

wzrósł poziom życia mieszkańców, zamieszkujących takie budynki. Na obszarze stworzono właściwe 

warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego. Mieszkańcy chętnie korzystają z przestrzeni 

publicznej, zwiększyła się częstotliwość pieszych przemieszczeń, dzięki czemu poprawiło się 

bezpieczeństwo i warunki dla lokalnego handlu i usług. Użytkownikami rewitalizowanego podobszaru 

są wszyscy mieszkańcy, korzystają z niej także ci, którzy wcześniej zagrożeni byli wykluczeniem 

społecznoekonomicznym. Mieszkańcy zaczęli ufać sobie, zintegrowali się i coraz częściej podejmują 

wspólne inicjatywy na rzecz odnowy dalszych fragmentów przestrzeni miejskiej. Kolumna stała się 

pięknym miejscem ze zdrowym mikroklimatem atrakcyjnym także dla licznie przybywających tu 

turystów, na których czekają liczne ścieżki rowerowe i piesze oraz bogata oferta noclegowa.  

 Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Program realizuje w sposób pośredni cel generalny „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask 

na lata 2014-2020” - zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój 

przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów 

środowiska naturalnego. Misją Programu jest poprawa ładu przestrzennego, wzrost atrakcyjności 

przestrzeni publicznej w Łasku i wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców, zaś wskazane cele 

dla Podobszaru 4 są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Celem nadrzędnym jest 

wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu, który definiują wskazane problemy. 
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CEL NARZĘDNY: Rewitalizacja obszarów problemowych w kierunku 
wewnętrznej i zewnętrznej integracji. 

Cele operacyjne dla Podobszaru 4 są następujące: 

1. Budowanie społeczeństwa zintegrowanego i gotowego do współpracy na rzecz budowania 

wspólnej przyszłości oraz dobrobytu; 

2. Kreowanie środowiska sprzyjającego powstawaniu nowych miejsc pracy; 

3. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, dobrze skomunikowanych spełniających 

potrzeby mieszkańców gminy oraz potencjalnych turystów; 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego Kolumny jako Miasta Ogrodu o wysokich walorach 

urbanistycznych oraz przyrodniczych. 

Kierunki działań dla celów operacyjnych: 

Budowanie społeczeństwa zintegrowanego i gotowego do współpracy na rzecz budowania wspólnej 

przyszłości oraz dobrobytu – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.1. Wykorzystanie terenów publicznych do budowania infrastruktury miejsc spotkań dla 

mieszkańców poprzez nadanie im nowych funkcji; 

1.2. Rewaloryzacja oraz ożywienie przestrzeni dotychczas zdegradowanej; 

1.3. Wspieranie aktywności oraz integracji mieszkańców; 

1.4. Wykreowanie postawy mieszkańców polegającej na identyfikowaniu się z otoczeniem oraz 

zaangażowanej we współtworzenie najbliższego otoczenia; 

1.5. Wyrównywanie szans oraz standardu życia wśród mieszkańców; 

1.6. Aranżacja przestrzeni publicznej przyjaznej seniorom oraz osobom niepełnosprawnym; 

1.7. Aktywizacja seniorów – seniorzy aktywni i sprawni; 

1.8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

Kreowanie środowiska sprzyjającego powstawaniu nowych miejsc pracy – KIERUNKI DZIAŁAŃ:  

2.1. Stworzenie bazy informacyjnej dotyczącej możliwości zainwestowania na obszarze Kolumny 

potencjalnych inwestorów branży turystycznej i pokrewnych; 

2.2. Wzrost zainteresowania Kolumną wśród inwestorów branży turystycznej i pokrewnych; 

2.3. Pobudzenie wśród mieszkańców motywacji do aktywizacji zawodowej i rozwijania lokalnej 

przedsiębiorczości; 

2.4. Tworzenie warunków rozwoju zawodowego dla mieszkańców obszaru zdegradowanego; 

2.5. Zahamowanie odpływu mieszkańców migrujących w poszukiwaniu pracy; 
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2.6. Poprawienie integracji społecznej oraz współpracy mieszkańców z lokalnymi 

przedsiębiorcami. 

Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, dobrze skomunikowanych spełniających potrzeby 

mieszkańców gminy oraz potencjalnych turystów – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

3.1. Stworzenie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną dzielnicy; 

3.2. Nadanie dzielnicy charakteru miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i promującego zdrowy styl 

życia oraz aktywność fizyczną; 

3.3. Promocja dziedzictwa kulturowego dzielnicy wraz wypromowaniem w regionie Kolumny jako 

Miasta Ogrodu; 

3.4. Promocja oraz dbałość o dziedzictwo przyrodnicze; 

3.5. Aranżacja terenów publicznych jako atrakcyjnych i przyjaznych mieszkańcom (w tym 

szczególnie seniorom oraz dzieciom) miejsc spotkań dla mieszkańców; 

3.6. Rewaloryzacja miejsc publicznych; 

3.7. Utworzenie dogodnej sieci dojazdowej do obszaru rewitalizacji oraz sieci przemieszczania się 

w jego granicach z szczególnym uwzględnieniem funkcji rekreacyjnych.  

Ochrona dziedzictwa kulturowego Kolumny jako Miasta Ogrodu o wysokich walorach 

urbanistycznych oraz przyrodniczych – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

4.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami 

poddawanymi rewitalizacji; 

4.2. Rewitalizacja połączona z działaniami modernizacyjnymi obiektów zabytkowych; 

4.3. Rewaloryzacja terenów rekreacyjnych; 

4.4. Wspieranie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej i mieszkalnictwie; 

4.5. Promocja oraz tworzenie rozwiązań mobilności miejskiej skierowanej na znaczący udział 

komunikacji publicznej oraz rowerowej; 

4.6. Podnoszenie funkcjonalności oraz bezpieczeństwa sieci ciągów pieszo-rowerowych; 

4.7. Promocja dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego. 

 

 

 

 

W celu wzmocnienia kompleksowości działań rewitalizacyjnych w Gminie Łask za zgodne 

z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji uznaje się jedynie te projekty, które łączą w sobie 

co najmniej 2 kierunki działania z różnych celów operacyjnych, przy czym przynajmniej jeden z tych 

kierunków działania musi odpowiadać sferze społecznej. 
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 Lista planowanych przedsięwzięć 

Przedsięwzięcia podstawowe stanowią sedno działań rewitalizacyjnych, zaś bez ich realizacji 

osiągnięcie celów programu nie będzie możliwe, a podobszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać 

się z sytuacji kryzysowej. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-

2023 dla Podobszaru 4 wskazano 10 projektów podstawowych, w pełni wpisujących się w strategiczne 

cele operacyjne i kierunki działań dla tego podobszaru. 

Tabela 15: Komplementarność i logika powiązań pomiędzy projektami podstawowymi a celami i kierunkami działań – 
Podobszar 4 

LEGENDA:  
  Bezpośrednie powiązanie 
  Pośrednie powiązanie 
  

Nazwa projektu 

CELE OPERACYJNE: 

1. 2. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.1. 1.2. 1.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 
Odnowa dawnego charakteru 
dzielnicy – Rewitalizacja 
budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 14 

              

Odnowa dawnego charakteru 
dzielnicy – Rewitalizacja 
budynku przy ul. Sejmowej 7 

              

Odnowa dawnego charakteru 
dzielnicy – Rewitalizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej  - Toruńska 2 

              

Odnowa dawnego charakteru 
dzielnicy - odnowa Pl. Szarych 
Szeregów wraz z nadaniem 
nowych funkcji oraz 
nasadzeniem zieleni opartym 
o koncepcję Aranżacji różanej, 
zastosowaniem nowych 
elementów małej architektury 
oraz utworzeniem miejsc 
wspólnego wypoczynku (np. 
siłownia napowietrzna)  

              

Odnowa dawnego charakteru 
dzielnicy -  kontynuacja 
koncepcji Miasta Ogrodu wraz 
z promocją dzielnicy, w tym 
organizacja 
„Międzynarodowego  
Kongresu  Miast Ogrodów” we 
wrześniu 2017 roku 

              

Do Kolumny i dalej – Centrum 
Przesiadkowe Kolumna przy 
placu PKP wraz z przebudową 
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ul. Piotrkowskiej, ul. Lubelskiej 
oraz ul. Wileńskiej 

Do Kolumny i dalej – 
utworzenie miejsc 
parkingowych dla rowerów 
oraz punktu wypożyczania 
rowerów (Łask na rowerze) 

              

Do Kolumny i dalej – remont 
oraz rozwój funkcjonalnej sieci 
ciągów pieszych i rowerowych   

              

Do Kolumn i dalej – 
odwodnienie oraz remont 
nawierzchni dróg  

              

Zmiana sposobu użytkowania 
parteru budynku przy ul. 
Sejmowej 7 – Siedziba Klubu 
Sprawnego i Aktywnego 
Seniora 

              

Nazwa projektu 

CELE OPERACYJNE: 

3. 4, 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

3.1. 3.2. 3.3 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 
Odnowa dawnego charakteru 
dzielnicy – Rewitalizacja 
budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 14 

              

Odnowa dawnego charakteru 
dzielnicy – Rewitalizacja 
budynku przy ul. Sejmowej 7 

              

Odnowa dawnego charakteru 
dzielnicy – Rewitalizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej  - Toruńska 2 

              

Odnowa dawnego charakteru 
dzielnicy - odnowa Pl. Szarych 
Szeregów wraz z nadaniem 
nowych funkcji oraz 
nasadzeniem zieleni opartym 
o koncepcję Aranżacji różanej, 
zastosowaniem nowych 
elementów małej architektury 
oraz utworzeniem miejsc 
wspólnego wypoczynku (np. 
siłownia napowietrzna)  

              

Odnowa dawnego charakteru 
dzielnicy -  kontynuacja 
koncepcji Miasta Ogrodu wraz 
z promocją dzielnicy, w tym 
organizacja 
„Międzynarodowego  
Kongresu  Miast Ogrodów” we 
wrześniu 2017 roku 

              

Do Kolumny i dalej – Centrum 
Przesiadkowe Kolumna przy 
placu PKP wraz z przebudową 
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ul. Piotrkowskiej, ul. Lubelskiej 
oraz ul. Wileńskiej 

Do Kolumny i dalej – 
utworzenie miejsc 
parkingowych dla rowerów 
oraz punktu wypożyczania 
rowerów (Łask na rowerze) 

              

Do Kolumny i dalej – remont 
oraz rozwój funkcjonalnej sieci 
ciągów pieszych i rowerowych   

              

Do Kolumn i dalej – 
odwodnienie oraz remont 
nawierzchni dróg  

              

Zmiana sposobu użytkowania 
parteru budynku przy ul. 
Sejmowej 7 – Siedziba Klubu 
Sprawnego i Aktywnego 
Seniora 

              

Dla każdego projektu przygotowano podstawową charakterystykę zawierającą:  

 nazwę projektu,  

 wskazanie podmiotu realizującego, 

 zakres realizowanych zadań, 

 lokalizację, 

 grupę docelową, 

 planowany czas realizacji, 

 szacowaną wartość, 

 prognozowane rezultaty projektu oraz sposoby ich oceny i mierzenia.  

P4.1. 

ODNOWA DAWNEGO CHARAKTERU DZIELNICY – Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska 

Polskiego 14 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje  przebudowę i remont budynku, 

budowę dolnego źródła ciepła (pompa ciepła) i zagospodarowanie terenu 

wokół budynku.  

Lokalizacja ul. Wojska Polskiego 14 (Podobszar 4 – Kolumna) 

Grupa docelowa 
 Mieszkańcy rewitalizowanego budynku 

 Mieszkańcy Podobszaru 4 rewitalizacji 
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Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017  

Szacowana wartość 4 000 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost atrakcyjności walorów architektonicznych i urbanistycznych 

dzielnicy Kolumna 

 Zwiększenie standardu zamieszkania 

 Wzrost efektywności energetycznej budynków 

 Zmniejszenie poziomu zachowań patologicznych w dzielnicy Kolumna 

 Wzrost poczucia przywiązania i dumy z miejsca zamieszkania lokalnej 

społeczności 

 Wzrost zainteresowania Kolumną wśród inwestorów branży 

turystycznej i pokrewnych 

 Wzrost zatrudnienia przy pracach remontowo-budowlanych wśród 

mieszkańców gminy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P4.2. 

ODNOWA DAWNEGO CHARAKTERU DZIELNICY – Rewitalizacja budynku przy ul. Sejmowej 7 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę i remont budynku, zmianę 

sposobu użytkowania na parterze budynku (Klub Seniora), budowę 

dolnego źródła ciepła (pompa ciepła) i zagospodarowanie terenu wokół 

budynku. 
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Lokalizacja ul. Sejmowa 7 (Podobszar 4 – Kolumna) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy rewitalizowanego budynku  

 Mieszkańcy Podobszaru 4 rewitalizacji 

 Stowarzyszenia działające na terenie dzielnicy Kolumna 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017 

Szacowana wartość 3 000 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost atrakcyjności walorów architektonicznych i urbanistycznych 

dzielnicy Kolumna 

 Zwiększenie standardu zamieszkania 

 Wzrost efektywności energetycznej budynków 

 Zmniejszenie poziomu zachowań patologicznych w dzielnicy Kolumna 

 Wzrost poczucia przywiązania i dumy z miejsca zamieszkania lokalnej 

społeczności 

 Wzrost zainteresowania Kolumną wśród inwestorów branży 

turystycznej i pokrewnych 

 Wzrost zatrudnienia przy pracach remontowo-budowlanych wśród 

mieszkańców gminy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 
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P4.3. 

ODNOWA DAWNEGO CHARAKTERU DZIELNICY – Rewitalizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  

- Toruńska 2 

Podmiot realizujący 
projekt  

Wspólnota Mieszkaniowa – Toruńska 2 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje  zastąpienie ogrzewania węglowego 

lokalnego mieszkaniowego na kotłownie lokalną gazową dla całego 

budynku z kotłem gazowym wiszącym, jednofunkcyjnym, 

kondensacyjnym oraz wbudowanie instalacji centralnego ogrzewania, 

termomodernizację budynku. 

Lokalizacja ul. Toruńska 2 (Podobszar 4 – Kolumna) 

Grupa docelowa 
 Mieszkańcy rewitalizowanego budynku 

 Mieszkańcy Podobszaru 4 rewitalizacji 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017  

Szacowana wartość 200 475,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost atrakcyjności walorów architektonicznych i urbanistycznych 

dzielnicy Kolumna 

 Zwiększenie standardu zamieszkania 

 Wzrost efektywności energetycznej budynków 

 Zmniejszenie poziomu zachowań patologicznych w dzielnicy Kolumna 

 Wzrost poczucia przywiązania i dumy z miejsca zamieszkania lokalnej 

społeczności 

 Wzrost zainteresowania Kolumną wśród inwestorów branży 

turystycznej i pokrewnych 

 Wzrost zatrudnienia przy pracach remontowo-budowlanych wśród 

mieszkańców gminy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 
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 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P4.4. 

ODNOWA DAWNEGO CHARAKTERU DZIELNICY - odnowa Pl. Szarych Szeregów wraz z nadaniem 

nowych funkcji oraz nasadzeniem zieleni opartym o koncepcję Aranżacji różanej, zastosowaniem 

nowych elementów małej architektury oraz utworzeniem miejsc wspólnego wypoczynku (np. 

siłownia napowietrzna) 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zmianę funkcji placu z komunikacyjnej 

na reprezentacyjną, rekreacyjną i komunikacyjną. W tej chwili na Placu 

Szarych Szeregów funkcjonuje mały ryneczek/targowisko/ w tym samym 

miejscu – należy odnowić, usprawnić, dostosować do standardów 

europejskich. Przedsięwzięci obejmuje utworzenie miejsce na małą 

gastronomię, na mapę Kolumny, miejsca zgromadzeń i imprez, 

odnowienie i wyeksponowanie pomnika harcerzy, wymianę instalacji 

elektrycznej napowietrznej  na naziemną i utworzenie oświetlenie 

nadające odpowiedni charakter miejscu (OZE), wybudowanie parkingów 

oraz placu zabaw, siłowni napowietrznej i fontanny. 

Lokalizacja Pl. Szarych Szeregów (Podobszar 4 – Kolumna) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 4 rewitalizacji 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy 

 Seniorzy 

 Dzieci i młodzież 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017 
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Szacowana wartość 10 000 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności walorów architektonicznych i urbanistycznych 

dzielnicy Kolumna 

 Poprawa dostępności miejsc sprzyjających spotkaniom mieszkańców 

i rekreacji 

 Wzrost bezpieczeństwa miejsc publicznych 

 Wzrost aktywności fizycznej i społecznej wśród seniorów 

 Wzrost poczucia przywiązania i dumy z miejsca zamieszkania lokalnej 

społeczności 

 Wzrost integracji społecznej 

 Wzrost liczby przybywających do dzielnicy Kolumna turystów 

 Poprawa kondycji lokalnych przedsiębiorstw  

 Wzrost zainteresowania Kolumną wśród inwestorów branży 

turystycznej i pokrewnych 

 Zwiększenie ilości nowych miejsc pracy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P4.5. 

ODNOWA DAWNEGO CHARAKTERU DZIELNICY -  kontynuacja koncepcji Miasta Ogrodu wraz 

z promocją dzielnicy, w tym organizacja „Międzynarodowego  Kongresu  Miast Ogrodów” we 

wrześniu 2017 roku 

Podmiot realizujący 
projekt  

Stowarzyszenie „Nasza Kolumna” 

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje prowadzenie stałych działań 

promocyjnych dzielnicy Kolumna. Jednym z działań z zakresu tego 
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przedsięwzięcia jest organizacja w dzielnicy 

Kolumna „Międzynarodowego  Kongresu  Miast Ogrodów” we wrześniu 

2017 roku. Kongres adresowany jest głównie do przedstawiciele władz 

publicznych i samorządowych, członków stowarzyszeń i innych 

organizacji pozarządowych działających w miastach - ogrodach w Polsce 

oraz w Europie. 

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na Podobszarze 4 rewitalizacji – Kolumna 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 4 rewitalizacji  

 Użytkownicy komunikacji miejskiej oraz kierowcy 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
realizacji 

2017-2023 

Szacowana wartość 100 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost świadomości mieszkańców dzielnicy Kolumna dotyczącej 

lokalnej historii oraz walorów kulturowych 

 Wzrost atrakcyjności walorów architektonicznych i urbanistycznych 

dzielnicy Kolumna 

 Wzrost poczucia przywiązania i dumy z miejsca zamieszkania lokalnej 

społeczności 

 Wzrost integracji społecznej 

 Wzrost liczby przybywających do dzielnicy Kolumna turystów 

 Poprawa kondycji lokalnych przedsiębiorstw 

 Wzrost zainteresowania Kolumną wśród inwestorów branży 

turystycznej i pokrewnych 

 Pobudzanie postawy przedsiębiorczości wśród mieszkańców poprzez 

wspólne budowanie lokalnej marki 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 
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 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P4.6. 

DO KOLUMNY I DALEJ – Centrum Przesiadkowe Kolumna przy placu PKP wraz z przebudową 

ul. Piotrkowskiej, ul. Lubelskiej oraz ul. Wileńskiej 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Starostwo Powiatowe w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie centrum przesiadkowego 

przy placu PKP w Kolumnie poprzez modernizację istniejącej 

infrastruktury komunikacyjnej, utworzenie miejsc parkingowych, systemu 

komunikacji rowerowej oraz zastosowanie nowych elementów małej 

architektury i nasadzeń zieleni (koncepcja Aranżacji różanej) 

sprzyjających komfortowi podróżujących oraz przebudowie i remoncie 

ul. Piotrkowskiej, ul. Lubelskiej oraz ul. Wileńskiej. 

Lokalizacja 
Plac PKP, u;. Piotrkowska, ul. Lubelska i ul. Wileńska (Podobszar 4 – 

Kolumna) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 4 rewitalizacji 

 Mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017  

Szacowana wartość 2 000 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 

z otoczeniem 

 Wzrost użyteczności oraz bezpieczeństwa infrastruktury 

komunikacyjnej 

 Wzrost wykorzystania w przemieszczaniu się transportu publicznego 
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 Wzrost zainteresowania podobszarem inwestorów branży 

turystycznej i pokrewnych 

 Zwiększenie ilości powstawania nowych miejsc pracy 

 Poprawa jakości powietrza 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P4.7. 

DO KOLUMNY I DALEJ – utworzenie miejsc parkingowych dla rowerów oraz punktu wypożyczania 

rowerów (Łask na rowerze) 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje montaż spójnej wizualnie, bezpiecznej i 

funkcjonalnej infrastruktury miejsc parkingowych dla rowerów oraz 

utworzenie punktów wypożyczalni rowerowej w ramach realizacji 

szerszego projektu Łask na rowerze mającego na celu promocję oraz 

usprawnienie komunikacji i infrastruktury rowerowej działającej na 

terenie gminy.  

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na Podobszarze 4 rewitalizacji – Kolumna 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 4 rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy  

 Młodzież i seniorzy szukający aktywnego wypoczynku 

Planowany czas 
realizacji 

2019-2020 

Szacowana wartość 10 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 
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 Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej 

 Wzrost aktywności fizycznej wśród młodzieży i seniorów  

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

 Spadek poziomu zanieczyszczeń powietrza (niskiej emisji) 

 Upowszechnienie komunikacji rowerowej na terenie gminy  

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P4.8. 

DO KOLUMNY I DALEJ – remont oraz rozwój funkcjonalnej sieci ciągów pieszych i rowerowych   

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozwój istniejącej sieci dróg 

rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, remont oraz modernizację 

dotychczasowej sieci oraz utworzenie spójnej identyfikacji wizualnej 

oznakowania sieci rowerowej. Przedsięwzięcie realizowane jest w  

ramach szerszego projektu Łask na rowerze mającego na celu promocję 

oraz usprawnienie komunikacji i infrastruktury rowerowej działającej na 

terenie gminy. 

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na Podobszarze 4 rewitalizacji – Kolumna 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 4 rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy 

 Młodzież i seniorzy szukający aktywnego wypoczynku 

Planowany czas 
realizacji 

2019-2023 

Szacowana wartość 1 500 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 
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 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 

 Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej 

 Wzrost aktywności fizycznej wśród młodzieży i seniorów  

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

 Spadek poziomu zanieczyszczeń powietrza (niskiej emisji) 

 Wzrost popularności wykorzystania komunikacji rowerowej 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P4.9. 

DO KOLUMNY I DALEJ – odwodnienie oraz remont nawierzchni dróg 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni dróg 

oraz ich odwodnienia, przedsięwzięcie dotyczy dróg zlokalizowanych na 

terenie Podobszaru 1 stanowiących istotne znaczenie przy prowadzeniu 

polityki rozwoju tego podobszaru w kierunku wysokiego stopnia 

użyteczności zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.  

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na Podobszarze 4 rewitalizacji – Kolumna 

Grupa docelowa 
 Mieszkańcy Podobszaru 4 rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
realizacji 

2019-2023 

Szacowana wartość 800 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost funkcjonalności powiązań komunikacyjnych 

 Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej 
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 Wzrost bezpieczeństwa komunikacyjnego 

 Wzrost jakości zamieszkania w granicach podobszaru 4 rewitalizacji 

 Wzrost ilości turystów przybywających do dzielnicy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P4.10. 

Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku przy ul. Sejmowej 7 – Siedziba Klubu Sprawnego 

i Aktywnego Seniora 

Podmiot 
realizujący projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres 
realizowanego 

projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje adaptację parteru budynku przy 

ul. Sejmowej 7 na siedzibę Klubu Sprawnego i Aktywnego Seniora, 

przystosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń. W ramach tego 

przedsięwzięcia przewiduje się prowadzenie działań zmierzających do 

promocji miejsca jako siedziby dla prowadzenia aktywności społecznej oraz 

miejsca spotkań seniorów gminy.  

Lokalizacja ul. Sejmowa 7 (Podobszar 4 – Kolumna) 

Grupa docelowa 

 Seniorzy Podobszaru 4 rewitalizacji 

 Seniorzy zamieszkujący Gminę Łask 

 Stowarzyszenia działające na terenie gminy 

 Mieszkańcy Gminy 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ 

realizacji 
przedsięwzięcia 

2019 

Szacowana 
wartość 

50 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost warunków do prowadzenia aktywnego życia przez seniorów 
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 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Zwiększenie dostępności lokali o funkcjach społecznych 

 Wzrost integracji społecznej 

 Wzrost ilości działań sprzyjających wyrównywaniu szans oraz standardu 

życia mieszkańców 

 Obniżenie poziomu wykluczenia społecznego osób starszych w gminie 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going (w 

cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego 

raportu. 
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 Matryce logiczne projektów inwestycyjnych 

Matryca logiczna do projektu pt. "Odnowa dawnego charakteru dzielnicy – modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14" 

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

3. Tworzenie atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych, dobrze 
skomunikowanych spełniających 
potrzeby mieszkańców gminy 
oraz potencjalnych turystów;  

1. Budowanie społeczeństwa 
zintegrowanego i gotowego do 
współpracy na rzecz budowania 
wspólnej przyszłości oraz 
dobrobytu; 

Projekt polega na 
przebudowie budynku przy ul. 

Wojska Polskiego 14. 
Obejmuje on przebudowę i 
remont budynku - zmianę 

sposobu użytkowania parteru 
obiektu (na siedzibę 

stowarzyszeń) oraz budowę 
dolnego źródła ciepła (pompa 

ciepła) i zagospodarowanie 
terenu wokół 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 
-wzrost estetyki i funkcjonalności 

obszaru - poprawa integracji 
społecznej na terenie obszaru 

- liczba osób należących do 
stowarzyszenia - nowo 

powstałe instytucje społeczne 

Proponowane działanie przyczyni się do poprawy 
infrastruktury techniczno-przestrzennej na terenie gminy. 

Poprzez wykonanie remontów zmianie ulegnie wizualizacja 
budynku przy ul. Wojska Polskiego 14. Poprawi się również 

stan środowiska naturalnego poprzez zamontowanie 
pompy ciepła. Poza zmianami infrastrukturalno-

technicznymi, na terenie obszaru wzrośnie poczucie 
integracji społecznej - poprzez modernizację miejsca 

spotkań, powiększeniu może ulec liczba członków 
stowarzyszeń 
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Produkty 
Projekt zakłada przebudowę 

budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 14 

- zmodernizowana 
powierzchnia - liczba objętych 

remontem mieszkań 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. 

Problemem na obszarze jest obecność szeregu 
niefunkcjonalnych budynków, które mogłoby spełniać 

funkcje społeczne oraz gospodarcze. Projekt przyczyni się 
do wzrostu integracji społecznej na terenie Gminy, gdyż 
miejscowa ludność otrzyma miejsce do zrzeszania się i 
tworzenia koncepcji działań naprawczych na terenie 

Gminy. 

Matryca logiczna do projektu pt. "Odnowa dawnego charakteru dzielnicy – modernizacja budynku przy ul. Sejmowej 7"   

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

3. Tworzenie atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych, dobrze 
skomunikowanych spełniających 
potrzeby mieszkańców gminy 
oraz potencjalnych turystów;  

1. Budowanie społeczeństwa 
zintegrowanego i gotowego do 
współpracy na rzecz budowania 

Projekt polega na 
przebudowie budynku przy ul. 

Sejmowej 7. Obejmuje on 
przebudowę i remont 

budynku -  budowa dolnego 
źródła ciepła (pompa ciepła) i 

zagospodarowanie terenu 
wokół budynku 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
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wspólnej przyszłości oraz 
dobrobytu; 

Rezultaty 
-wzrost estetyki i funkcjonalności 

obszaru  
 - nowo powstałe instytucje 

społeczne 

Proponowane działanie przyczyni się do poprawy 
infrastruktury techniczno-przestrzennej na terenie gminy. 

Poprzez wykonanie remontów zmianie ulegnie wizualizacja 
budynku przy ul. Sejmowej 7. Poprawi się również stan 
środowiska naturalnego poprzez zamontowanie pompy 

ciepła.  

Produkty 
Projekt zakłada przebudowę 

budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 14 

- zmodernizowana 
powierzchnia - liczba pyłów 

oraz zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. 

Problemem na obszarze jest obecność szeregu 
niefunkcjonalnych budynków, które mogłoby spełniać 

funkcje społeczne oraz gospodarcze. Projekt przyczyni się 
do wzrostu integracji społecznej na terenie Gminy, gdyż 
miejscowa ludność otrzyma miejsce do zrzeszania się i 
tworzenia koncepcji działań naprawczych na terenie 

Gminy. 
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Matryca logiczna do projektu pt. "Odnowa dawnego charakteru dzielnicy – modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  - Toruńska 2"   

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

3. Tworzenie atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych, dobrze 
skomunikowanych spełniających 
potrzeby mieszkańców gminy 
oraz potencjalnych turystów;  

1. Budowanie społeczeństwa 
zintegrowanego i gotowego do 
współpracy na rzecz budowania 
wspólnej przyszłości oraz 
dobrobytu; 

Projekt polega na zmianie 
systemu ogrzewania z 

węglowego na gazowe i 
ociepleniu ścian 

przedłużonych w budynku 
przy ul. Toruńskiej 2. Zakres 
przedsięwzięcia obejmuje 

zastąpienie ogrzewania 
węglowego lokalnego 

mieszkaniowego na kotłownię 
lokalną gazową dla całego 

budynku z kotłem gazowym 
wiszącym, jednofunkcyjnym, 

kondensacyjnym oraz 
wbudowanie instalacji 

centralnego ogrzewania od 
zaworów głównych na wyjściu 

z kotłowni odcinających 
czynnik grzewczy. Ponadto 
zadanie obejmuje swoim 

zasięgiem termomodernizację 
(ocieplenie ścian podłużnych 

metodą bezspoinową) 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
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Rezultaty 

-wzrost estetyki i funkcjonalności 
obszaru - poprawa jakości 

powietrza atmosferycznego na 
terenie gminy - ograniczenie 
energochłonności budynku - 

poprawa warunków 
mieszkaniowych 

- liczba osób korzystająca z 
obiektu  

Proponowane działanie przyczyni się do poprawy 
infrastruktury techniczno-przestrzennej na terenie gminy. 
Działania remontowe wpłyną na wzrost estetyki budynku, 

natomiast wszystkie zmiany dotyczące modernizacji 
obiektów technicznych w budynku (system ogrzewania) 
wpłynie na jakość powietrza atmosferycznego na terenie 

Gminy 

Produkty 
Projekt zakłada remont budynku 

przy ulicy Toruńskiej 2 

- zmodernizowana 
powierzchnia - liczba 

wyremontowanych mieszkań 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. 

Poprawie ulegnie komfort życia mieszkańców poprzez 
ograniczenie energochłonności budynku i podniesienie 

warunków ogrzewania.  
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Matryca logiczna do projektu pt. "Przebudowa placu przy dworcu PKP oraz przebudowa ul. Piotrowskiej, ul. Lubelskiej i ul. Wileńskiej w Kolumnie"  

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

1. Budowanie społeczeństwa 
zintegrowanego i gotowego do 
współpracy na rzecz budowania 
wspólnej przyszłości oraz 
dobrobytu;  

2. Kreowanie środowiska 
sprzyjającego powstawaniu 
nowych miejsc pracy;  

3. Tworzenie atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych, dobrze 
skomunikowanych spełniających 
potrzeby mieszkańców gminy 
oraz potencjalnych turystów; 

Projekt polega na budowie 
kanalizacji deszczowej, 

przebudowie dróg, 
chodników, rekultywacji 
terenów zielonych oraz 

zmianie organizacji ruchu 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

- wzrost funkcjonalności obszaru 
- zwiększenie mobilności 

mieszkańców - poprawa jakości 
powietrza atmosferycznego 

gminy - wzrost turystów 
odwiedzających gminę - poprawa 

bezpieczeństwa drogowego na 
terenie gminy  

- liczba osób korzystająca z 
centrum przesiadkowego - 

liczba nowo powstałych 
kursów - liczba wypadków na 

terenie Gminy 

Działanie wpłynie na poprawę funkcjonalności obszaru: 
mieszkańcu Gminy oraz turyści ją odwiedzający będą mieli 

możliwość szybkiego oraz łatwego i taniego dotarcia do 
centrum Łasku oraz podróżowania po terenie Gminy w 
wybranych przez siebie kierunkach. Ponadto realizacja 

zadania wpłynie na wzrost bezpieczeństwa drogowego na 
terenie Łasku - mieszkańcy chętniej będą korzystali z 

publicznych środków transportu, pozostawiając swoje 
prywatne auta na parkingach lub przy posesjach 

domowych. Będzie to również miało przełożenie na 
poprawę jakości powietrza atmosferycznego w gminie, 



 

180 

 

gdyż zmniejszy się emisja z transportu, która jest obok 
niskiej emisji, jedną z najgorszych składowych emisji 

szkodliwych tlenków i pyłów. 

Produkty 
Projekt zakłada budowę centrum 
przesiadkowego przy placu PKP 

-zmodernizowana 
powierzchnia - długość 

zmodernizowanych dróg oraz 
chodników - liczba nowych 

autobusów poruszających się 
po terenie Gminy 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu 
Etap zamknięcia inwestycji: 

odbiór techniczny wraz z 
rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. 

Poprawie ulegnie funkcjonowanie gminy, przede 
wszystkim w obszarze komunikacji między sołectwami oraz 

bezpieczeństwa drogowego. Dodatkowym pozytywnym 
skutkiem zadania jest polepszenie jakości powietrza 

atmosferycznego. 
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Matryca logiczna do projektu pt. "Odnowa Pl. Szarych Szeregów wraz z nadaniem nowych funkcji"    

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

1. Budowanie społeczeństwa 
zintegrowanego i gotowego do 
współpracy na rzecz budowania 
wspólnej przyszłości oraz 
dobrobytu;  

2. Kreowanie środowiska 
sprzyjającego powstawaniu 
nowych miejsc pracy;  

3. Tworzenie atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych, dobrze 
skomunikowanych spełniających 
potrzeby mieszkańców gminy 
oraz potencjalnych turystów; 

Projekt polega na odnowie 
placu Szarych Szeregów. 

Głównie zadanie ma na celu 
zmianę funkcji z 

komunikacyjnej na 
reprezentacyjną, rekreacyjną i 

komunikacyjną. Ponadto 
zadanie obejmuje 

zaplanowanie małej 
gastronomii, miejsce do 
organizacji zgromadzeń i 

imprez, wymianę instalacji 
elektrycznej napowietrznej na 

podziemną oraz 
zaprojektowanie oświetlenia, 
wybudowanie parkingu, placu 

zabaw.  

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

- wzrost funkcjonalności obszaru 
- wzrost atrakcyjności obszaru - 
zwiększająca się liczba turystów 

odwiedzających gminę 

- liczba imprez 
organizowanych na terenie 

placu Szarych Szeregów  

Działanie wpłynie na poprawę integracji społecznej na 
terenie obszaru: tworzenie miejsc o charakterze 

reprezentatywnym, które mają służyć jako przestrzeń 
zrzeszająca ludzi, jest działaniem o charakterze 
pozytywnym pod względem społecznym. Każde 

społeczeństwo potrzebuje miejsca do spotkań, możliwości 
spędzania razem czasu oraz wypoczynku - stworzenie 

takiej przestrzeni wpływa na kondycję lokalnej ludności 
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jako mikro społeczeństwa, wpływając pozytywnie na 
pojedynczą jednostkę. Dodatkowo działanie wpływa 

również pozytywnie na strefę przestrzenno-funkcjonalną, 
poprawiając estetykę obszaru oraz stan techniczny 

obiektów energetycznych 

Produkty 
Projekt zakłada odnowę placu 

Szarych Szeregów 

-zmodernizowana 
powierzchnia - długość 
zmodernizowanych linii 

elektroenergetycznych - liczba 
nowo powstałych obiektów 
budowlanych na obszarze 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. Projekt 

pozwoli na stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, 
która pozwoli na wspólne spędzanie czasu przez lokalną 

ludność. Mieszkańcy Kolumny będą mieli możliwość 
skorzystania ze wspólnej przestrzeni, zachowując przy tym 
bezpieczeństwo najmłodszych oraz najstarszych obywateli 
swojej społeczności. Miejsce to stanie się  również znakiem 

nowoczesności gminy poprzez wprowadzenie nowych 
rozwiązań technologicznych. 
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Matryca logiczna do projektu pt. "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku przy ul. Sejmowej 7 – Siedziba Klubu Sprawnego i Aktywnego Seniora” 

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

1.       Budowanie społeczeństwa 
zintegrowanego i gotowego do 
współpracy na rzecz budowania 
wspólnej przyszłości oraz 
dobrobytu;  

3. Tworzenie atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych, dobrze 
skomunikowanych spełniających 
potrzeby mieszkańców gminy 
oraz potencjalnych turystów; 

Projekt polega na zmianie 
sposobu użytkowania parteru 
budynku przy ul. Sejmowej 7 - 

Siedziby Klubu Sprawnego i 
Aktywnego Seniora 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

- wzrost integracji osób starszych 
na terenie Gminy - wzrost 

aktywności osób starszych w 
funkcjonowaniu społeczeństwa - 
wzrost ilości osób korzystających 
z Klubu Sprawnego i Aktywnego 

Seniora 

- liczba osób należących Klubu 
Seniora - nowo powstałe 

instytucje społeczne 

Działanie łączy ze sobą dwie sfery życia mieszkańców 
każdej gminy: społeczną oraz techniczną. Poprzez 

modernizację budynku przy ul. Sejmowej 7, która również 
została zaproponowana w niniejszym dokumencie, 

polepszeniu ulegnie aktywność ludzi starszych , żyjących na 
terenie Gminy. Poprzez prace techniczne będzie możliwe 
rozszerzenie działalności Klubu Sprawnego i Aktywnego 
Seniora, co wpłynie pozytywnie na integrację społeczną 

oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego osób starszych.  
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Produkty 
Projekt zakłada zmianę sposobu 
użytkowania parteru budynku 

przy ul. Sejmowej 7 

- zmodernizowana 
powierzchnia  

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 

działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 

rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 

odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 

odpowiednich zasobów 

ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 

potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. 

Problemem na obszarze jest obecność szeregu 

niefunkcjonalnych budynków, które mogłoby spełniać 

funkcje społeczne oraz gospodarcze. Projekt przyczyni się 

do wzrostu integracji społecznej na terenie Gminy, gdyż 

miejscowa ludność otrzyma miejsce do zrzeszania się i 

tworzenia koncepcji działań naprawczych na terenie 

Gminy. 
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 Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

U4.1  

Odnowa  dawnego charakteru dzielnicy 

Na terenie podobszaru 4 dopuszcza się realizację działań miękkich sprzyjających promocji podobszaru 

jako Miasta Ogrodu, obszaru o wysokich walorach przyrodniczych oraz atrakcyjnej infrastrukturze 

spędzania wolnego czasu. Takie działanie wiąże się z opracowaniem oraz wdrożeniem planu promocji 

dzielnicy. ponadto na terenie Podobszaru 4 istotnym jest powołanie działań zmierzających do 

podnoszenie funkcjonalności i bezpieczeństwa istniejących sieci ciągów pieszo- rowerowych, czy tak 

zwanych ścieżek zdrowia. Ponadto w granicach tego podobszaru dopuszcza się prowadzenie działań 

modernizacyjnych na obiektach, budynkach zdegradowanych, które stanowią dziedzictwo kulturalne 

tego obszaru (w tym budynku zabytkowe) oraz pełnią istotne funkcje sprzyjające rozwojowi tego 

obszaru, zaś ich modernizacja przyczyni się również dla polepszenia atrakcyjności wizualnej 

podobszaru, a tym samym dzielnicy Kolumna. 

U4.2 

Aktywizacja społeczności lokalnej 

Przewiduje się realizację zadań polegających na organizowaniu cyklicznych imprez sportowych, 

kulturalnych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym w celu przyciągnięcia turystów, 

przedsiębiorców na teren gminy. Imprezy mają przyczyniać się do promocji gminy. Ponadto imprezy 

mają być rozrywką dla turystów, mieszkańców, przedsiębiorców oraz mają stanowić element integracji 

wspólnoty lokalnej. 

U4.3 

Aktywizacja zawodowa 

Dopuszcza się realizację przedsięwzięć pobudzających bezrobotnych mieszkańców podobszaru do 

podjęcia aktywności zawodowej, przede wszystkim poprzez wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii 

społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych. Istotnym dla obszaru byłoby 

także podjęcie działań związanych z rozwojem zawodowym mieszkańców, chociażby poprzez takie 

przedsięwzięcia ja inkubator przedsiębiorczości.  
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 Indykatywne ramy finansowe dla podstawowych i uzupełniających 
projektów rewitalizacji 

Lp. Nazwa projektu 
Indykatywne 

ramy finansowe 
Potencjalne źródła 

finansowania 

Udział 
potencjalnych 

źródeł 
finansowania 

P4.1 

Odnowa dawnego 
charakteru dzielnicy – 
Rewitalizacja budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 14 

4 000 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020, 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P4.2 

Odnowa dawnego 
charakteru dzielnicy – 
Rewitalizacja budynku przy 
ul. Sejmowej 7 

3 000 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020, 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P4.3 

Odnowa dawnego 
charakteru dzielnicy – 
Rewitalizacja budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej  - 
Toruńska 2 

200 475,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020, 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P4.4 

Odnowa dawnego 
charakteru dzielnicy - 
odnowa Pl. Szarych 
Szeregów wraz z nadaniem 
nowych funkcji oraz 
nasadzeniem zieleni 
opartym o koncepcję 
Aranżacji różanej, 

10 000 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020,  

85% 
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zastosowaniem nowych 
elementów małej 
architektury oraz 
utworzeniem miejsc 
wspólnego wypoczynku (np. 
siłownia napowietrzna)  

 inne środki 

publiczne,  

 Budżet Gminy Łask 15% 

P4.5 

Odnowa dawnego 
charakteru dzielnicy -  
kontynuacja koncepcji 
Miasta Ogrodu wraz z 
promocją dzielnicy, w tym 
organizacja 
„Międzynarodowego  
Kongresu  Miast Ogrodów” 
we wrześniu 2017 roku 

100 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020,  

 inne środki 

publiczne,  

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P4.6 

Do Kolumny i dalej – 
Centrum Przesiadkowe 
Kolumna przy placu PKP 
wraz z przebudową ul. 
Piotrkowskiej, ul. Lubelskiej 
oraz ul. Wileńskiej 

2 000 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020,  

 inne środki 

publiczne: 

WFOŚiGW,  

65% 

 Budżet Gminy Łask 35% 

P4.7 

Do Kolumny i dalej – 
utworzenie miejsc 
parkingowych dla rowerów 
oraz punktu wypożyczania 
rowerów (Łask na rowerze) 

10 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020,  

 inne środki 

publiczne: 

WFOŚiGW,  

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 



 

188 

 

P4.8 

Do Kolumny i dalej – 
remont oraz rozwój 
funkcjonalnej sieci ciągów 
pieszych i rowerowych   

1 500 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020,  

 inne środki 

publiczne: 

WFOŚiGW, środki 

prywatne 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P4.9 
Do Kolumn i dalej – 
odwodnienie oraz remont 
nawierzchni dróg  

800 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020, 

inne środki 

publiczne, środki 

prywatne 

65% 

 Budżet Gminy Łask 35% 

P4.10 

Zmiana sposobu 
użytkowania parteru 
budynku przy ul. Sejmowej 
7 – Siedziba Klubu 
Sprawnego i Aktywnego 
Seniora 

50 000,00 zł 

 Krajowe środku 

publiczne: w 

ramach 

Rządowego 

Programu na 

Rzecz Aktywności 

Społecznej Osób 

Starszych na lata 

2014-2020 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 
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U4.1 
Odnowa  dawnego 
charakteru dzielnicy 

50 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne  

w ramach FRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020, 

 inne środki 

publiczne 

85% 

 Budżet Gminy 

Łask/środki 

prywatne 

15% 

U4.2 
Aktywizacja społeczności 
lokalnej 

30 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne  

w ramach FRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020, 

 inne środki 

publiczne 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

U4.3 Aktywizacja zawodowa 30 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne  

w ramach FRR, w 

tym RPO WŁ na 

lata 2014-2020, 

 inne środki 

publiczne 

 EFS w ramach RPO 

WŁ na lata 2014 – 

2020 

85% 

 Budżet Gminy 

Łask/środki 

prywatne 

15% 
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4.5. Podobszar 5 – Borszewice 

Podobszar 5 rewitalizacji obejmuje niewielki teren sołectwa Borszewice. Przeprowadzona diagnoza 

wykazała, że w granicach sołectwa Borszewice oraz w najbliższym jego sąsiedztwie występuje poważny 

problem dostępności obiektów, skupiających życie publiczne lokalnej społeczności oraz braku 

organizacji społecznych działających na omawianym terenie. Wiąże się to silnie ze zdiagnozowanym 

brakiem aktywności społeczności lokalnej oraz niedostateczną integracją mieszkańców obszaru 

zdegradowanego zlokalizowanego w Borszewicach oraz sołectwach tworzących z Borszewicami 

wspólny obszar funkcjonalny, spójny również w kryterium występowania poszczególnych problemów 

społecznych. Ponadto w Borszewicach zidentyfikowano parafialny budynek (dawna organistówka) 

o krytycznym stopniu degradacji, budynek znajduje się w granicach podobszaru rewitalizacji nr 5 

i stanowi  o potencjale wskazanego podobszaru. 

Na terenie sołectwa znajduje się również kościół parafialny pw. Św. Stanisława i św. Mikołaja, który 

jest  neogotyckim zabytkiem z lat 1894-1902. Posiada bogate barokowe wnętrze oraz w przyszłości 

wraz ze zmodernizowaną i przeznaczoną na funkcje publiczne dawną organistówką będzie tworzył 

kompleksowy obszar przestrzeni publicznej. 

 

Wybór terenu rewitalizacji związany jest ściśle z problemami występującymi bezpośrednio na terenie 

sołectwa Borszewice oraz sołectw Okup Mały, Okup Wielki oraz Kopyść. Obszar zajmuje powierzchnię 

80 ha i zamieszkuje go 320 mieszkańców, jednakże prowadzone w jego granicach działania 

rewitalizacyjne będą miały charakter społeczny i będą oddziaływały również na mieszkańców obszaru 

zdegradowanego, powiązanego z Podobszarem 5. Kolejna mapa wskazuje na potencjalny zasięg 

oddziaływania prowadzonych działań rewitalizacyjnych na  obszar zdegradowany.  

Powierzchnia podobszaru 

80 ha

Liczba mieszkańców podobszaru

320 
mieszkańców
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  Diagnoza szczegółowa podobszaru  

Diagnoza dla Podobszaru 5 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy Łask na 

potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podobszar 5 zakwalifikowany 

został jako obszar rewitalizacji ze względu na zdiagnozowanie zjawisk kryzysowych m.in. w sferze 

społecznej oraz technicznej. Poniższa tabela wskazuje syntezę wyników dla przyjętych wartości 

wskaźników opisujących sytuację społeczną oraz sytuację w pozostałych sferach funkcjonowania 

sołectwa Borszewice, w którym to podobszar jest zlokalizowany. 

Grupa Lp. 
Wskaźnik cząstkowy 

Borszewice Gmina Łask 

Problemy 
społeczne 

1.1. 
Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo na 100 mieszkańców 

1,0 1,1 

1.2. 
Liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność oraz 
długotrwałą lub ciężką chorobę na 100 mieszkańców 

1,4 1,7 

1.3. 
Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 mieszkańców 

0,3 1,3 

1.4. 
Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców 

0,8 0,8 

1.5. 
Liczba popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców 

2,3 2,9 

1.6. 
Średnia wielkość oddziału/grupy w placówkach oświatowych 

0,0 13,3 

PODOBSZAR 5 

OKUP MAŁY 
KOPYŚĆ 

OKUP WIELKI 

Obszar rewitalizacji 

Obszar zdegradowany 

Zasięg oddziaływania 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
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1.7. 
Liczba komputerów na 100 uczniów w placówkach oświatowych 

0,0 13,9 

1.8. 
Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców 

0,0 0,1 

1.9. 
Liczba placówek sportowych, oświatowych i kulturalnych na 100 mieszkańców 

0,0 0,1 

1.10. 
Frekwencja wyborcza [%] 

43,8 46,1 

Problemy 
gospodarczo- 
techniczno-

funkcjonalne 

2.1. 
Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw na 100 mieszkańców 

8,6 8,6 

2.2. 
Liczba zabytków na km2 

1 1,1 

2.3. 
Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców 

0,5 1,0 

2.4. 
Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na jednostkę pomocniczą gminy 

1 26 

 

STREFA SPOŁECZNA 

Głównym problemem na terenie Podobszaru 5 jest niska aktywność społeczna związana z brakiem 

zaangażowania lokalnej ludności oraz brakiem integracji. Na terenie sołectwa brak jest organizacji 

społecznych, które zrzeszałyby ludność, natomiast powodem tego może być brak miejsca na 

organizowanie się takich stowarzyszeń. Brak jest również miejsca, w którym mogłyby odbywać się 

wydarzenia kulturalne oraz edukacyjne. Odbiciem niskiej aktywności społecznej jest również niska 

frekwencja wyborcza na tym terenie. Na podstawie wyżej wymienionych powodów sołectwo 

Borszewice zostało zidentyfikowane jako obszar z wysokim stopniem nasilenia problemów 

społecznych. Podobne problemy społeczne odnotowuje się dla sołectw Okup Mały, Okup Wielki oraz 

Kopyść co wiąże się z potrzebą podjęcia wspólnych działań naprawczych. Należy zaznaczyć, że 

Borszewice znajdują się w dobrym skomunikowani z powyżej wskazanymi sołectwami co umożliwia w 

dalszej perspektywie czerpanie korzyści z prowadzonych działań rewitalizacyjnych również dla 

mieszkańców obszaru zdegradowanego tych jednostek administracyjnych. 

STREFA GOSPODARCZA 

Ze względu na specyfikę podobszaru, który zlokalizowany jest w części wiejskiej gminy i pełni głównie 

funkcję mieszkaniową - dla obszaru zdegradowanego, powiązanego z podobszarem rewitalizacji nie 

identyfikuje się jako czynników problemowych w sferze gospodarczej. ponadto na terenie sołectwa 

odnotowuje się jedne z najniższych w skali gminy wskaźników bezrobocia.  
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STREFA ŚRODOWISKOWA 

Na terenie obszaru wiejskiego Gminy Łask, w tym w jej części wschodniej nie odnotowuje się 

przekroczeń norm zanieczyszczenia powietrza. Dlatego też podobszar nie kwalifikuje się do podjęcia 

działań naprawczych w tej sferze. 

STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA  oraz STREFA TECHNICZNA 

Na terenie podobszaru znajduje się budynek dawnej organistówki będący w stanie poważnej 

degradacji. Aktualny stan techniczny budynku, dyskwalifikuje go do zagospodarowania. Budynek 

wymaga wielu prac remontowych, natomiast jako pustostan stanowi doskonałe narzędzie do 

wykorzystania w celach publicznych.  Stopień nasilenia problemów techniczno-funkcjonalnych został 

określony jako wysoki. Ponadto budynek pozostawiony w takim stanie stanowi zagrożenie dla 

bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie dla młodzieży poszukującej miejsca wspólnych spotkań 

i   aktywności. Problemem występującym na obszarze sołectwa jest również zły stan techniczny dróg, 

brak chodników oraz oświetlenia ulicznego. 

 Obszary problemowe 

Przeprowadzona diagnoza poprzedzająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji w Gminie Łask wykazała, że na terenie Podobszaru 5 oraz obszaru zdegradowanego, 

z którym ten obszar jest powiązany występują następujące problemy, stanowiące podstawę do 

podjęcia działań rewitalizacyjnych w jego granicach oraz powiązanego z nim obszaru zdegradowanego: 

PROBLEMY SPOŁECZNE 

P5.S1 Niedostateczna aktywność społeczna mieszkańców, w szczególności dzieci 

i młodzieży; 

P5.S2 Brak przestrzeni publicznych stanowiących miejsce spotkań oraz rozwoju, 

szczególnie dla młodzieży; 

P5.S3 Niski stopień poczucia bezpieczeństwa mieszkańców spowodowany 

niedostosowaniem infrastruktury publicznej do potrzeb mieszkańców – brak 

oświetlenia podobszaru oraz wysoki stopień degradacji technicznej. 

 

PROBLEMY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE oraz TECHNICZNE 

P5.P-F1 Wysoki poziom degradacji obiektów budowlanych (dawna organistówka); 

P5.P-F2 Lokalizacja niewykorzystanych pustostanów; 

P5.P-F2 Brak odpowiedniego oświetlenia podobszaru 
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 Wizja stanu podobszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  

Po finalizacji podjętych działań rewitalizacyjnych podobszar stanowi swoiste centrum życia 

publicznego wschodniej części wiejskiej gminy. Mieszkańcy chętnie korzystają z propozycji 

oferowanych przez utworzone w zmodernizowanej i odnowionej organistówce mini centrum 

kulturalno-edukacyjnego. Mieszkańcy czują się w tym miejscu bezpiecznie. Dzięki poprawie warunków 

oraz stworzeniu infrastruktury spędzania wolnego czasu lokalna młodzież oraz dzieci posiadają 

bezpieczne miejsce spotkań. Poprzez koordynowanie przez ośrodek wspólnych inicjatyw mieszkańcy 

zaczęli ufać sobie i wspólnie podejmować działania na rzecz odnowy dalszych fragmentów przestrzeni 

wiejskiej. Obszar po przeprowadzeniu działań naprawczych w sferze technicznej, atrakcyjnym 

zaaranżowaniu przestrzeni oraz odpowiednim doświetleniu stanowi wizytówkę tej części gminy. 

 Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Program realizuje w sposób pośredni cel generalny „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask 

na lata 2014-2020” - zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój 

przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów 

środowiska naturalnego. Misją Programu jest poprawa ładu przestrzennego, wzrost atrakcyjności 

przestrzeni publicznej w Łasku i wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców, zaś wskazane cele 

dla Podobszaru 5 są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Celem nadrzędnym jest 

wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu, który definiują wskazane problemy. 

CEL NARZĘDNY: Rewitalizacja obszarów problemowych w kierunku 
wewnętrznej i zewnętrznej integracji. 

Cele operacyjne dla Podobszaru 5 są następujące: 

1. Budowanie społeczeństwa aktywnego,  zintegrowanego i zaangażowanego społecznie; 

2. Kreowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi dzieci i młodzieży; 

3. Tworzenie atrakcyjnych miejsc publicznych, spełniających potrzeby mieszkańców gminy oraz 

potencjalnych turystów. 

Kierunki działań dla celów operacyjnych: 

Budowanie społeczeństwa aktywnego,  zintegrowanego i zaangażowanego społecznie – KIERUNKI 

DZIAŁAŃ: 

1.1. Wykorzystanie przestrzeni miejsc publicznych do budowania infrastruktury spotkań dla 

mieszkańców, w tym w szczególności dzieci i młodzieży; 

1.2. Rewaloryzacja oraz ożywienie przestrzeni dotychczas zdegradowanej; 
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1.3. Wspieranie aktywności oraz integracji mieszkańców; 

1.4. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez kontakt z kulturą i edukacją. 

Kreowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi dzieci i młodzieży – KIERUNKI DZIAŁAŃ:  

2.1. Adaptacja pomieszczeń budynków na cele społeczne, nadanie nowych funkcji; 

2.2. Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego i edukacyjnego dzieci i młodzieży przez 

stworzenie atrakcyjnej i bogatej oferty aktywizującej; 

2.3. Poprawienie integracji społecznej. 

Tworzenie atrakcyjnych miejsc publicznych, spełniających potrzeby mieszkańców gminy oraz 

potencjalnych turystów – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

3.1. Stworzenie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność oferty spędzania czasu wolnego; 

3.2. Modernizacja zdegradowanych obiektów oraz nadanie im funkcji społecznych; 

3.3. Aranżacja terenów publicznych jako atrakcyjnych i przyjaznych mieszkańcom (w tym 

szczególnie dzieciom oraz dzieciom) miejsc spotkań dla mieszkańców. 

 

 

 

 

 Lista planowanych przedsięwzięć 

Przedsięwzięcia podstawowe stanowią sedno działań rewitalizacyjnych, zaś bez ich realizacji 

osiągnięcie celów programu nie będzie możliwe, a podobszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać 

się z sytuacji kryzysowej. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-

2023 dla Podobszaru 5 wskazano 4 projekty podstawowe, w pełni wpisujące się w strategiczne cele 

operacyjne i kierunki działań dla tego podobszaru. 

 

 

 

 

 

W celu wzmocnienia kompleksowości działań rewitalizacyjnych w Gminie Łask za zgodne 

z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji uznaje się jedynie te projekty, które łączą w sobie 

co najmniej 2 kierunki działania z różnych celów operacyjnych, przy czym przynajmniej jeden z tych 

kierunków działania musi odpowiadać sferze społecznej. 
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Tabela 16: Komplementarność i logika powiązań pomiędzy projektami podstawowymi a celami i kierunkami działań – 
Podobszar 5 

LEGENDA:         
  Bezpośrednie powiązanie 
  Pośrednie powiązanie 
           

Nazwa projektu 

CELE OPERACYJNE: 

1. 2. 3. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 
Atrakcyjna przestrzeń publiczna – 
Modernizacja budynku po byłej 
organistówce w Borszewicach na 
cele świetlicy wiejskiej 

          

Atrakcyjna przestrzeń publiczna – 
remont terenu wokół budynku po 
byłej organistówce (Borszewice 
Kościelne 44)  wraz nasadzeniem 
zieleni opartym o koncepcję 
Aranżacji różanej, realizacją 
oświetlenia oraz infrastruktury 
sportowo rekreacyjnej 
nawiązującej i towarzyszącej 
funkcji budynku 

          

Aktywny czas wolny - imprezy 
integracyjne dla społeczności 
lokalnej (z szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży) 

          

Aktywny czas wolny - zajęcia 
aktywizujące dla dzieci i 
młodzieży oraz Seniorów w 
(ramach działalności świetlicy 
wiejskiej) 

           

Dla każdego projektu przygotowano podstawową charakterystykę zawierającą:  

 nazwę projekt,  

 wskazanie podmiotu realizującego, 

 zakres realizowanych zadań, 

 lokalizację, 

 grupę docelową, 

 planowany czas realizacji, 

 szacowaną wartość, 

 prognozowane rezultaty projektu oraz sposoby ich oceny i mierzenia.  
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P5.1. 

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – Modernizacja budynku po byłej organistówce 

w Borszewicach na cele świetlicy wiejskiej 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę i remont budynku po byłej 

Organistówce w celu przystosowania do nowej funkcji - świetlicy 

wiejskiej, kompleksową termomodernizację, renowację elewacji, remont 

wewnątrz budynku, przebudowę instalacji elektrycznej, wod-kan, 

gazowej, ppoż oraz budowę dolnego źródła ciepła (pompa ciepła). 

Lokalizacja Borszewice 44 – dawna Organistówka (Podobszar 5 – Borszewice) 

Grupa docelowa 

 Dzieci i młodzież Podobszaru 5 rewitalizacji 

 Stowarzyszenia i kluby działające na terenie Podobszaru 5 

rewitalizacji 

 Mieszkańcy Podobszaru 5 rewitalizacji 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017 

Szacowana wartość 1 300 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Utworzenie nowych i atrakcyjnych miejsc spotkań dla mieszkańców 

 Wzrost atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społeczności lokalnej 

 Wzrost aktywności sportowej oraz kulturalnej wśród dzieci i 

młodzieży 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 
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P5.2. 

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – remont terenu wokół budynku po byłej organistówce 

(Borszewice Kościelne 44) wraz nasadzeniem zieleni opartym o koncepcję Aranżacji różanej, 

realizacją oświetlenia oraz infrastruktury sportowo rekreacyjnej nawiązującej i towarzyszącej funkcji 

budynku 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięci obejmuje zagospodarowanie i wyposażenie 

w niezbędną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną oraz system 

oświetlenia terenu wokół  budynku dawnej Organistówki,  wykonanie 

nasadzeń zieleni opartym o koncepcję Aranżacji różanej. 

Zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający kontynuowanie na 

wolny powietrzu aktywizacji grup docelowych działań realizowanych 

w budynku powstałej świetlicy wiejskiej. 

Lokalizacja Borszewice 44 (Podobszar 5 – Borszewice) 

Grupa docelowa 

 Dzieci i młodzież Podobszaru 5 rewitalizacji 

 Stowarzyszenia i kluby działające na terenie Podobszaru 5 

rewitalizacji 

 Mieszkańcy Podobszaru 5 rewitalizacji 

Planowany czas 
realizacji 

2017-2023 

Szacowana wartość 50 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Utworzenie nowych i atrakcyjnych miejsc spotkań dla mieszkańców 

 Wzrost atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost integracji społeczności lokalnej 

 Wzrost aktywności sportowej oraz kulturalnej wśród dzieci i 

młodzieży 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 
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 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P5.3. 

AKTYWNY CZAS WOLNY - imprezy integracyjne dla społeczności lokalnej (z szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży) 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Stowarzyszenia działające na ternie  gminy 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje organizację imprez integracyjnych, 

angażujących  społeczność lokalną, imprezy integracyjne połączone  

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na Podobszarze 5 rewitalizacji – Borszewice 

Grupa docelowa 

 Dzieci i młodzież Podobszaru 5 rewitalizacji 

 Stowarzyszenia i kluby działające na terenie Podobszaru 5 

rewitalizacji 

 Mieszkańcy Podobszaru 5 rewitalizacji 

Planowany czas 
realizacji 

2018-2023 

Szacowana wartość 100 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost liczby organizowanych imprez tematycznych, integrujących 

społeczność lokalną 

 Wzrost integracji społeczności lokalnej 

 Wzrost aktywności sportowej oraz kulturalnej wśród dzieci 

i młodzieży 

 Poszerzenie wiedzy o świecie i bieżących tematach wśród dzieci i 

młodzieży 

 Wzrost zadowolenia i poziomu utożsamienia mieszkańców 

Podobszaru 5 z miejscem zamieszkania 
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Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P5.4. 

AKTYWNY CZAS WOLNY - zajęcia aktywizujące dla dzieci i młodzieży oraz Seniorów w (ramach 

działalności świetlicy wiejskiej) 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Stowarzyszenia działające na ternie  gminy 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje między innymi prowadzenie szkoleń, 

zajęć integracyjnych, slajdowisk przybliżających tematykę związaną 

z historią oraz działaniem regionu, jak również spotkania wokół innych 

ciekawych kultur i aktualnych tematów integrujące i angażujące 

młodzież. 

Lokalizacja Borszewice 44 (Podobszar 5 – Borszewice) 

Grupa docelowa 

 Dzieci i młodzież Podobszaru 5 rewitalizacji 

 Seniorzy Podobszaru 5 rewitalizacji 

 Stowarzyszenia i kluby działające na terenie Podobszaru 5 

rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy 

Planowany czas 
realizacji 

2018-2023 

Szacowana wartość 100 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost liczby organizowanych zajęć tematycznych dla dzieci i 

młodzieży 
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 Wzrost liczby organizowanych zajęć i spotkań tematycznych dla 

Seniorów 

 Wzrost integracji społeczności lokalnej 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 
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 Matryce logiczne projektów inwestycyjnych 

Matryca logiczna do projektu pt. "Atrakcyjna przestrzeń publiczna – modernizacja budynku po byłej organistówce na cele świetlicy wiejskiej"   

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

1. Budowanie społeczeństwa 
aktywnego,  zintegrowanego i 
zaangażowanego społecznie;  

2. Kreowanie środowiska 
sprzyjającego rozwojowi dzieci i 
młodzieży;  

3. Tworzenie atrakcyjnych miejsc 
publicznych, spełniających 
potrzeby mieszkańców gminy 
oraz potencjalnych turystów. 

Projekt polega na 
modernizacji budynku po 
byłej "Organistówce" w 

Borszewicach na cele 
świetlicy wiejskiej. Zakres 
przedsięwzięcia obejmuje 

przebudowę i remont 
budynku po byłej 

Organistówce w celu 
przystosowania tego miejsca 
do nowej funkcji - świetlicy 

wiejskiej. Dodatkowo 
planowana jest budowa 

dolnego źródła ciepła (pompa 
ciepła) i zagospodarowanie 

terenu wokół budynku 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

- wzrost integracji lokalnej 
ludności - wzrost estetyki 

budynków na terenie Gminy  - 
polepszenie strefy technicznej 

użytkowanych budynków 

- liczba osób (dzieci i 
młodzieży) korzystających z 
obiektu świetlicy wiejskiej - 

liczba wykroczeń 
popełnianych przez osoby 

Działanie łączy ze sobą dwie sfery życia mieszkańców 
każdej gminy: społeczną oraz techniczną. Poprzez 

modernizację techniczną budynku byłej organistówki, 
poprawie ulegnie także sytuacja lokalnej społeczności. 

Poprzez stworzenie miejsca do zrzeszania się i integracji 
lokalnej młodzieży na terenie sołectwa zmniejszeniu może 
ulec liczba wykroczeń popełnianych właśnie przez tę grupę. 
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młodociane na terenie 
sołectwa 

Oczywistym pozytywnym skutkiem zadania jest również 
możliwy wzrost liczby kół społecznych działających przy 

świetlicy oraz związana z tym liczba imprez 
organizowanych przez lokalną młodzież. 

Produkty 
Projekt zakłada modernizację 

budynku po byłej organistówce 
- zmodernizowana 

powierzchnia  
Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 

doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. 

Lokalna ludność wyraziła potrzebę umiejscowienia na 
terenie sołectwa miejsca do zrzeszania się dzieci oraz 

młodzieży. Wynikiem takiego działania może być 
powstanie nowych kół o działalności społecznej oraz 
organizowanie imprez na rzecz lokalnej społeczności.  
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 Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

U5.1 

Aktywny czas wolny 

W granicach podobszaru dopuszcza się realizację przedsięwzięć mających na celu organizację imprez 

integracyjnych dla społeczności lokalnej w zmodernizowanym budynku byłej organistówki (w tym 

w szczególności adresowanych do dzieci i młodzieży) oraz różnego typu zajęć aktywizujących dzieci 

i młodzieży. Aktywizacja ta może polegać na organizowaniu różnego rodzaju warsztatów tematycznych 

poszerzających horyzonty kulturowe oraz wiedzę o świecie, a także historii Łasku. 

 Indykatywne ramy finansowe dla podstawowych i uzupełniających 
projektów rewitalizacji 

Lp. Nazwa projektu 
Indykatywne 

ramy finansowe 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Udział 
potencjalnych 

źródeł 
finansowania 

P5.1 

Atrakcyjna przestrzeń 
publiczna – Modernizacja 
budynku po byłej 
organistówce w 
Borszewicach na cele 
świetlicy wiejskiej 

1 300 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w tym 

RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P5.2 

Atrakcyjna przestrzeń 
publiczna – remont terenu 
wokół budynku po byłej 
organistówce (Borszewice 
Kościelne 44)  wraz 
nasadzeniem zieleni 
opartym o koncepcję 
Aranżacji różanej, 
realizacją oświetlenia oraz 
infrastruktury sportowo 
rekreacyjnej nawiązującej 
i towarzyszącej funkcji 
budynku 

50 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w tym 

RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki 

publiczne 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P5.3 

Aktywny czas wolny - 
imprezy integracyjne dla 
społeczności lokalnej (z 
szczególnym 

100 000,00 zł 

 Krajowe środki 

publiczne: w 

ramach budżetu 

65% 
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uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży) 

Ministerstwa 

Rodziny Pracy i 

Polityki Społecznej,  

 inne środki krajowe 

 Budżet Gminy Łask 35% 

P5.4 

Aktywny czas wolny - 
zajęcia aktywizujące dla 
dzieci i młodzieży oraz 
Seniorów w (ramach 
działalności świetlicy 
wiejskiej) 

100 000,00 zł 

 Krajowe środki 

publiczne: w 

ramach budżetu 

Ministerstwa 

Rodziny Pracy i 

Polityki Społecznej,  

 inne środki krajowe 

 EFS w ramach RPO 

WŁ na lata 2014 – 

2020 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE  

U5.1 Aktywny czas wolny 40 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne  

w ramach FRR, w 

tym RPO WŁ na lata 

2014-2020, 

 inne środki 

publiczne 

 EFS w ramach RPO 

WŁ na lata 2014 – 

2020 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 
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4.6. Podobszar 6 – Ostrów 

Podobszar 6 rewitalizacji obejmuje część obszaru zdegradowanego zidentyfikowanego w sołectwie  

Ostrów. Przeprowadzona diagnoza wykazała, że znaczącym problemem w tej części gminy, jest 

pogłębiający się stan bezrobocia wśród mieszkańców obszaru zdegradowanego sołectwa Ostrów, 

a także całego obszaru miejskiego wraz z sołectwem Wronowice oraz niedostateczna liczba 

przedsiębiorstw działających na terenie Ostrowa. Ponadto czynnikiem degradującym w tej części 

gminy jest również występowanie problemy zniszczonych i zaniedbanych obiektów zabytkowych 

stanowiących wielką wartość kulturową dla gminy. 

Podobszar 6 zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Ogrodniczych (budynek nr 

55). Na terenie obszaru znajduj się neobarokowy dwór i z lat 1917-1918. Położony jest na wschód od 

miasta, w otoczeniu parku w stylu angielskim. Dwór ten nawiązujący do baroku, jest przykładem 

polskiego stylu w architekturze siedzib szlacheckich. Po II wojnie światowej początkowo urządzono we 

dworze ośrodek wypoczynkowy, a od 1958 roku jest to budynek Zespołu Szkół Ogrodniczych. Dziś 

oprócz dworu i kompleksu nowych zabudowań szkolnych, w ostrowskim parku znajdują się również 

boiska, stadion sportowy oraz niewielki basen stanowiący ozdobę tego miejsca. Przez teren sołectwa 

przebiega również jeden z szlaków turystycznych na terenie Gminy Łask - Łódzki Szlak Konny.  

 

Wybór terenu rewitalizacji związany jest ściśle z problemami występującymi bezpośrednio na terenie 

sołectwa Ostrów oraz w dalszej kolejności obszaru miejskiego. Podobszar zajmuje powierzchnię 70 ha, 

zamieszkuje go natomiast 445 osób. Kolejna mapa wskazuje na potencjalny zasięg oddziaływania 

prowadzonych działań rewitalizacyjnych na  obszar zdegradowany.  

Powierzchnia podobszaru 

70 ha

Liczba mieszkańców podobszaru

445 
mieszkańców
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  Diagnoza szczegółowa podobszaru  

Diagnoza dla Podobszaru 6 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy Łask na 

potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podobszar 6 zakwalifikowany 

został jako obszar rewitalizacji ze względu na zdiagnozowanie zjawisk kryzysowych m.in. w sferze 

społecznej, gospodarczej, oraz technicznej. Poniższa tabela wskazuje syntezę wyników dla przyjętych 

wartości wskaźników opisujących sytuację społeczną oraz sytuację w pozostałych sferach 

funkcjonowania sołectwa Ostrów, w którym to podobszar jest zlokalizowany. 

Grupa Lp. 
Wskaźnik cząstkowy 

Ostrów Gmina Łask 

Problemy 
społeczne 

1.1. 
Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo na 100 mieszkańców 

1,0 1,1 

1.2. 
Liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność oraz 

długotrwałą lub ciężką chorobę na 100 mieszkańców 

1,4 1,7 

1.3. 
Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 mieszkańców 

0,7 1,3 

1.4. 
Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców 

0,7 0,8 

1.5. 
Liczba popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców 

5,0 2,9 

1.6. Średnia wielkość oddziału/grupy w placówkach oświatowych 

PODOBSZAR 6 

WRONOWICE 

ŁASK 

KOLUMNA 

Obszar rewitalizacji 

Obszar zdegradowany 

Zasięg oddziaływania 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
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0,0 13,3 

1.7. 
Liczba komputerów na 100 uczniów w placówkach oświatowych 

0,0 13,9 

1.8. 
Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców 

0,0 0,1 

1.9. 
Liczba placówek sportowych, oświatowych i kulturalnych na 100 mieszkańców 

0,0 0,1 

1.10. 
Frekwencja wyborcza [%] 

57,31 46,1 

Problemy 
gospodarczo- 
techniczno-

funkcjonalne 

2.1. 
Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw na 100 mieszkańców 

8,6 8,6 

2.2. 
Liczba zabytków na km2 

1 1,1 

2.3. 
Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców 

1,0 1,0 

2.4. 
Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na jednostkę pomocniczą gminy 

3 11 

 

STREFA SPOŁECZNA 

Główne problemy społeczne wynikają z braku integracji społecznej na terenie zdegradowanym 

sołectwa Ostrów. Na tym terenie brak jest organizacji społecznych, które mogłyby zrzeszać lokalnych 

mieszkańców, brak jest również placówek publicznych, które umożliwiałby dostęp do wydarzeń 

kulturalnych oraz edukacyjnych. Takie problemy prowadzą do dezintegracji społeczeństwa, które 

przestaje odczuwać, iż jest częścią większej społeczności. Ponadto na terenie sołectwa oraz przyległych 

obszarów zdegradowanych stanowiący wspólny obszar funkcjonalny przestrzeni zurbanizowanej 

odnotowuje się wysoki stopień bezrobocia. 

STREFA GOSPODARCZA 

Na terenie sołectwa Ostrów odnotowuje się zdecydowanie niżą wartość  wskaźnika liczby 

zrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców niż na przylegającym do niego 

obszarze miejskim. Pod tym względem obszar kwalifikuje się jako zdegradowany i wymaga 

wprowadzenia do działań rewitalizacyjnych podobszaru zapisów wspierających lokalną 

przedsiębiorczość. 

STREFA ŚRODOWISKOWA 

Na terenie obszaru wiejskiego Gminy Łask, nie odnotowuje się przekroczeń norm zanieczyszczenia 

powietrza. Dlatego też podobszar nie kwalifikuje się do podjęcia działań naprawczych w tej sferze. 
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STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA  oraz STREFA TECHNICZNA 

Na terenie podobszaru Ostrowa znajduje się Dwór szlachecki, który nie pełni żadnych funkcji 

użytkowych i jednocześnie znajduje się w krytycznym stanie technicznym. Jest on położony w pięknym, 

lecz bardzo zaniedbanym parku, w którym znajduje się również staw. Cały kompleks jest 

jednym  z najważniejszych miejsc w sołectwie Ostrów, lecz poprzez zaniedbanie oraz bark prac 

remontowych, obszar ten został uznany za zdegradowany.  

 Obszary problemowe 

Przeprowadzona diagnoza poprzedzająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji w Gminie Łask wykazała, że na terenie Podobszaru 6 oraz obszaru zdegradowanego, 

z którym ten obszar jest powiązany występują następujące problemy, stanowiące podstawę do 

podjęcia działań rewitalizacyjnych w jego granicach oraz powiązanego z nim obszaru zdegradowanego: 

PROBLEMY SPOŁECZNE 

P6.S1 Niedostateczna aktywność społeczna mieszkańców obszaru 

zdegradowanego powiązanego z podobszarem; 

P6.S2 Znaczący stopień bezrobocia na terenie obszaru zdegradowanego 

powiązanego z podobszarem. 

 

PROBLEMY GSOPODARCZE 

P6.G1 Niedostateczna ilość podmiotów gospodarczych na terenie obszaru  

zdegradowanego powiązanego z obszarem rewitalizacji; 

P6.G2 Brak inicjatyw oraz działań na rzecz pozyskania nowych inwestorów. 

 

PROBLEMY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE oraz TECHNICZNE 

P6.P-F1 Wysoki poziom degradacji obiektów budowlanych; 

P6.P-F2 Zły stan zieleni urządzonej zlokalizowanej wokół obiektów budowlanych 

stanowiących potencjał rozwojowy obszaru; 

P6.P-F3 Zły stan techniczny budynków stanowi niebezpieczeństwo dla lokalnej 

społeczności. 
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 Wizja stanu podobszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  

Po finalizacji podjętych działań rewitalizacyjnych podobszar został trwale odnowiony. Prowadzone 

działania pozwoliły na stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego 

mieszkańców obszaru z nim powiązanego. Mieszkańcy chętnie korzystają z oferty zlokalizowanej 

w odnowionym Dworze szlacheckim, który aktualnie pełni funkcję centrum społeczno-gospodarczego 

gminy. Zwiększyła się także częstotliwość odwiedzin terenu zlokalizowanego wokół Dworu, dzięki 

czemu poprawiło się bezpieczeństwo i warunki dla lokalnego handlu i usług. Użytkownikami 

przestrzeni są wszyscy mieszkańcy gminy oraz przedsiębiorcy, korzystają z niej także ci, którzy 

wcześniej zagrożeni byli wykluczeniem społecznoekonomicznym. Dzięki wsparciu postaw 

przedsiębiorczych utworzono w ramach projektów rewitalizacyjny trwałe miejsca pracy zlokalizowane 

na terenie całej gminy, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w ramach przedsięwzięć ekonomii 

społecznej.  

 Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Program realizuje w sposób pośredni cel generalny „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask 

na lata 2014-2020” - zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój 

przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów 

środowiska naturalnego. Misją Programu jest poprawa ładu przestrzennego, wzrost atrakcyjności 

przestrzeni publicznej w Łasku i wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców, zaś wskazane cele 

dla Podobszaru 6 są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Celem nadrzędnym jest 

wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu, który definiują wskazane problemy. 

CEL NARZĘDNY: Rewitalizacja obszarów problemowych w kierunku 
wewnętrznej i zewnętrznej integracji. 

Cele operacyjne dla Podobszaru 5 są następujące: 

1. Budowanie społeczeństwa aktywnego zawodowo oraz społecznie; 

2. Tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych miejsc publicznych, spełniających potrzeby 

mieszkańców gminy. 

Kierunki działań dla celów operacyjnych: 

Budowanie społeczeństwa aktywnego zawodowo oraz społecznie – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.1. Pobudzenie wśród mieszkańców obszaru zdegradowanego motywacji do rozwoju 

zawodowego; 
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1.2. Tworzenie warunków do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych 

zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych; 

1.3. Promowanie równych szans i aktywnego uczestnictwa w rynku pracy; 

1.4. Rewaloryzacja oraz ożywienie przestrzeni dotychczas zdegradowanej; 

1.5. Tworzenie zaplecza lokalowego dla nowych przedsiębiorców, w szczególności objętych 

programem aktywizacji zawodowej. 

Tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych miejsc publicznych, spełniających potrzeby mieszkańców 

gminy – KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

2.1. Stworzenie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność oferty spędzania czasu wolnego; 

2.2. Modernizacja zdegradowanych obiektów oraz nadanie im funkcji społecznych; 

2.3. Tworzenie zaplecza lokalowego dla przedsiębiorców o odpowiedni wysokim standardzie; 

2.4. Aranżacja terenów zielonych sprzyjających wypoczynkowi oraz aktywizacji społeczności 

lokalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu wzmocnienia kompleksowości działań rewitalizacyjnych w Gminie Łask za zgodne 

z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji uznaje się jedynie te projekty, które łączą w sobie 

co najmniej 2 kierunki działania z różnych celów operacyjnych, przy czym przynajmniej jeden z tych 

kierunków działania musi odpowiadać sferze społecznej. 
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 Lista planowanych przedsięwzięć 

Przedsięwzięcia podstawowe stanowią sedno działań rewitalizacyjnych, zaś bez ich realizacji 

osiągnięcie celów programu nie będzie możliwe, a podobszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać 

się z sytuacji kryzysowej. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-

2023 dla Podobszaru 6 wskazano 8 projektów podstawowych, w pełni wpisujących się w strategiczne 

cele operacyjne i kierunki działań dla tego podobszaru. 

Tabela 17: Komplementarność i logika powiązań pomiędzy projektami podstawowymi a celami i kierunkami działań –  
Podobszar 6 

LEGENDA:        
  Bezpośrednie powiązanie 
  Pośrednie powiązanie 
          

Nazwa projektu 

CELE OPERACYJNE: 

1. 2. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 
Atrakcyjna przestrzeń publiczna - 
remont wraz z kompleksową 
termomodernizacją zabytkowego 
Dworu wpisanego do rejestru 
zabytków pod poz. 379/A 

         

Atrakcyjna przestrzeń publiczna - 
zagospodarowanie terenu wokół 
zabytkowego Dworu wpisanego 
do rejestru zabytków pod poz. 
379/A – adaptacja terenu pod 
funkcje rekreacyjne wraz 
nasadzeniem zieleni opartym o 
koncepcję Aranżacji różanej,  
uzupełnieniem oświetlenia, 
ustawieniem mebli miejskich i 
elementów małej architektury 
oraz siłowni napowietrznej 

         

Łask na rowerze – utworzenie 
miejsc parkingowych dla 
rowerów  

         

Łask na rowerze – punkt 
wypożyczalni rowerowej 

         

Łask na rowerze – promocja 
transportu rowerowego na 
terenie gminy 

         

Aktywni zawodowo – Bank czasu 
– mieszkańcy deklarują swoje 
umiejętności, które mogą 
świadczyć na rzecz innych osób, 
w zamian otrzymując godziny do 
wykorzystania na otrzymanie 
pomocy od innych mieszkańców 

         

Aktywni zawodowo - Pobudzanie 
aktywności zawodowej 
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mieszkańców – wsparcie rozwoju 
podmiotów ekonomii społecznej, 
w tym przedsiębiorstw 
społecznych i spółdzielni 
socjalnych,  

Aktywni zawodowo - utworzenie 
atrakcyjnych lokali pod wynajem 
dla przedsiębiorców w budynku 
Dworu 

         

Dla każdego projektu przygotowano podstawową charakterystykę zawierającą:  

 nazwę projekt,  

 wskazanie podmiotu realizującego, 

 zakres realizowanych zadań, 

 lokalizację, 

 grupę docelową, 

 planowany czas realizacji, 

 szacowaną wartość, 

 prognozowane rezultaty projektu oraz sposoby ich oceny i mierzenia.  

P6.1. 

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - remont wraz z kompleksową termomodernizacją 

zabytkowego Dworu wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 379/A 

Podmiot realizujący 
projekt  

Starostwo Powiatowe w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową termomodernizację, 

renowację elewacji, remont wewnątrz budynku, montaż pompy ciepła, 

przebudowę instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej, ppoż i alarmowej. 

Lokalizacja Ostrów, działka nr 256/8 (Podobszar 6 – Ostrów) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 6 rewitalizacji  

 Osoby bezrobotne i poszukujące pracy 

 Mieszkańcy gminy 

 Przedsiębiorcy 

Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017 

Szacowana wartość 4 713 880,72 zł 
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Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Zwiększenie ilości zmodernizowanych, atrakcyjnych wizualnie 

i funkcjonalnych budynków 

 Wzrost warunków do prowadzenia rozwoju zawodowego oraz 

przedsiębiorczości 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Zwiększenie dostępności lokali o funkcjach społecznych i usługowych 

 Wzrost efektywności energetycznej budynków 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P6.2. 

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego Dworu 

wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 379/A – adaptacja terenu pod funkcje rekreacyjne wraz 

nasadzeniem zieleni opartym o koncepcję Aranżacji różanej, uzupełnieniem oświetlenia, 

ustawieniem mebli miejskich i elementów małej architektury oraz siłowni napowietrznej 

Podmiot realizujący 
projekt  

Starostwo Powiatowe w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zagospodarowanie terenu wokół 

zabytkowego obiektu,  adaptację terenu pod pełnienie funkcji sportowo-

rekreacyjnej, uzupełnienie oświetlenia, ustawienie mebli miejskich 

i elementów małej architektury, siłowni napowietrznej, nasadzenie 

nowej zieleni oparte o koncepcję Aranżacji różanej.  

Lokalizacja Ostrów, działki nr 256/5,256/7 i 256/8 (Podobszar 6 – Ostrów) 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 6 rewitalizacji  

 Mieszańcy obszaru zdegradowanego 

 Mieszkańcy gminy 

 Rodziny 
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Planowany czas 
rozpoczęcia/ realizacji 

przedsięwzięcia 
2017  

Szacowana wartość 1 000 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost integracji społecznej 

 Spadek wykluczenia społecznego 

 Wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców  

 Wzrost integracji wewnętrznej rodzin 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P6.3. 

ŁASK NA ROWERZE – utworzenie miejsc parkingowych dla rowerów  

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie nowych miejsc 

parkingowych w ramach realizacji szerszego projektu Łask na rowerze 

mającego na celu promocję oraz usprawnienie komunikacji 

i infrastruktury rowerowej działającej na terenie gminy. Przedsięwzięcie 

będzie polegało na montażu spójnej wizualnie, bezpiecznej 

i funkcjonalnej infrastruktury miejsc parkingowych na całym obszarze 

rewitalizacji. 

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na Podobszarze 6 rewitalizacji – Ostrów 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 6 rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy 

 Osoby szukające aktywnego wypoczynku 
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Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 8 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 

 Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej 

 Wzrost aktywności fizycznej wśród młodzieży i seniorów  

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

 Spadek poziomu zanieczyszczeń powietrza (niskiej emisji) 

 Upowszechnienie komunikacji rowerowej na terenie gminy  

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P6.4. 

ŁASK NA ROWERZE –  punkt wypożyczalni rowerowej 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie punktów wypożyczalni 

rowerowej  wraz z utworzeniem systemu wypożyczalni w ramach 

realizacji szerszego projektu Łask na rowerze mającego na celu promocję 

oraz usprawnienie komunikacji i infrastruktury rowerowej działającej na 

terenie gminy.  

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na Podobszarze 6 rewitalizacji – Ostrów 

Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 6 rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy 

 Osoby szukające aktywnego wypoczynku 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 
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Szacowana wartość 30 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 

 Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej 

 Wzrost aktywności fizycznej wśród młodzieży i seniorów  

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

 Spadek poziomu zanieczyszczeń powietrza (niskiej emisji) 

 Upowszechnienie komunikacji rowerowej na terenie gminy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P6.5. 

ŁASK NA ROWERZE – promocja transportu rowerowego na terenie gminy  

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przeprowadzenie działań promocyjno-

informacyjnych zachęcających mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

mieszkańców gminy oraz potencjalnych turystów do korzystania 

infrastruktury rowerowej na terenie gminy, wyboru roweru jako 

podstawowego środka komunikacji przy poruszaniu się w miejscowości 

oraz do korzystania z miejskiego systemu wypożyczalni rowerowej. 

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na Podobszarze 6 rewitalizacji – Ostrów 

Grupa docelowa 
 Mieszkańcy Podobszaru 6 rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy  

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 10 000,00 zł 
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Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych 

 Wzrost funkcjonalności powiązań przestrzeni publicznych 

 Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej 

 Wzrost aktywności fizycznej wśród młodzieży i seniorów  

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

 Spadek poziomu zanieczyszczeń powietrza (niskiej emisji) 

 Upowszechnienie komunikacji rowerowej na terenie gminy 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P6.6. 

AKTYWNI ZAWODOWO – Bank czasu – mieszkańcy deklarują swoje umiejętności, które mogą 

świadczyć na rzecz innych osób, w zamian otrzymując godziny do wykorzystania na otrzymanie 

pomocy od innych mieszkańców 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku 

Stowarzyszenia działające na terenie gminy 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wypracowanie systemu wzajemnej 

pomocy,  gdzie mieszkańcy deklarują swoje umiejętności, które mogą 

świadczyć na rzecz innych osób, w zamian otrzymując godziny do 

wykorzystania na otrzymanie pomocy od innych mieszkańców. 

W przypadku pojawienia się takiej możliwości jako siedzibę dla Punktu 

Organizacyjnego Banku Czasu przewiduje się zabytkowy Dwór poddanym 

działaniom rewitalizacyjnym. 

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na Podobszarze 6 rewitalizacji – Ostrów 

Grupa docelowa 
 Mieszkańcy Podobszaru 6 rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy 
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 Stowarzyszenia działające na terenie gminy 

 Bezrobotni 

 Emeryci 

 Absolwenci szkół i studiów wyższych 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 50 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Wzrost integracji społecznej mieszkańców 

 Wzrost kompetencji wśród mieszkańców 

 Wzrost poczucia przynależności do społeczności lokalnej wśród 

mieszkańców  

 Wzrost aktywności społecznej mieszkańców 

 Poprawa warunków komunikacji i współpracy pomiędzy 

mieszkańcami 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P6.7. 

AKTYWNI ZAWODOWO - Pobudzanie aktywności zawodowej mieszkańców – wsparcie rozwoju 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych 

Podmiot realizujący 
projekt  

Urząd Miejski w Łasku przy współpracy z PUP w Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje pobudzanie aktywności zawodowej 

wśród mieszkańców, przede wszystkim poprzez wsparcie rozwoju 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i 

spółdzielni socjalnych, ale również poprzez podnoszenie kompetencji 

mieszkańców i tym samym ich pozycji na rynku pracy. 

Lokalizacja Projekt będzie realizowany na Podobszarze 6 rewitalizacji – Ostrów 
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Grupa docelowa 

 Mieszkańcy Podobszaru 6 rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy 

 Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 50 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Spadek bezrobocia 

 Wzrost liczby miejsc zatrudnienia  

 Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

 Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach 

pierwszego raportu. 

P6.8. 

AKTYWNI ZAWODOWO - utworzenie atrakcyjnych lokali pod wynajem dla przedsiębiorców 

w budynku Dworu 

Podmiot realizujący 
projekt  

Starostwo Powiatowe w  Łasku 

Zakres realizowanego 
projektu 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje pobudzanie postawy przedsiębiorczości 

wśród mieszkańców, poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorców tworząc 

dla nich atrakcyjne, zarówno pod względem dostosowania do potrzeb 

oraz pod względem ceny lokale pod wynajem w budynku zabytkowego 

Dworu wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 379/A. Lokale 

adresowane będą w pierwszej kolejności dla osób chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą. 

Lokalizacja Ostrów, działka nr 256/8 (Podobszar 6 – Ostrów) 

Grupa docelowa 
 Mieszkańcy Podobszaru 6 rewitalizacji 

 Mieszkańcy gminy 



 

221 

 

 Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy 

 Przedsiębiorcy 

Planowany czas 
realizacji 

2020-2023 

Szacowana wartość 50 000,00 zł 

Prognozowane 
rezultaty projektu 

 Spadek bezrobocia 

 Wzrost liczby miejsc zatrudnienia  

 Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców 

Sposoby oceny i 
mierzenia projektu 

Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji: 

 Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going 

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023); 

Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników 

(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego 

raportu. 
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 Matryce logiczne projektów inwestycyjnych 

Matryca logiczna do projektu pt. "Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego Dworu wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 379/A" 

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 

Cel bezpośredni projektu 

1.       Tworzenie atrakcyjnych i 
funkcjonalnych miejsc 
publicznych, spełniających 
potrzeby mieszkańców gminy. 

Projekt polega na remoncie wraz 
z kompleksową 

termomodernizacją 
zabytkowego dworu powstałego 

w okresie 1917-1918 w 
Ostrowie, wpisanego do rejestru 
zabytków - pozycja 379/A. Prace 

te obejmują: kompleksową 
termomodernizację, renowację 

elewacji, remont wnętrz 
budynku, montaż pompy ciepła, 

przebudowę instalacji 
elektrycznej, wodno-

kanalizacyjnej, gazowej, 
przeciwpożarniczej i alarmowej, 
urządzenie terenów zielonych 

oraz tarasów. 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

-wzrost estetyki przestrzennej 
na terenie Gminy - tworzenie 

funkcjonalnych miejsc 
publicznych - tworzenie miejsc 
do integracji lokalnej ludności - 
zwiększona dbałość o miejsca 

- liczba odwiedzin w miejscach 
ważnych historycznie i kulturowo 

dla Gminy  

Działanie łączy ze sobą dwie sfery życia mieszkańców 
każdej gminy: społeczną oraz techniczną - poprzez 

odnowę miejsca o tak wielkim znaczeniu dla Gminy Łask, 
wzrośnie również poczucie tożsamości lokalnej wśród 

mieszkańców. Dodatkowo miejsce może stać się 
atrakcyjnym miejscem dla inwestorów oraz turystów, co 
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istotne pod względem 
historycznym oraz kulturowym 

na terenie Gminy 

poprawi sytuację gospodarczą oraz wpłynie na 
zwiększenie się ilości miejsc pracy - całość zadania 

pobudzi lokalną gospodarkę. Dodatkowo, wykonanie 
zabiegów technicznych poprawi estetykę sołectwa. 

Produkty 

Projekt zakłada remont wraz z 
kompleksową 

termomodernizacją 
zabytkowego dworu 

- zmodernizowana powierzchnia 
-wzrost podmiotów 

gospodarczych działających na 
terenie sołectwa 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe 

 Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów ludziach, 

rzeczowych i finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna 
analiza potrzeb interesariuszy wynikająca z ich 

problemów. Dwór w Ostrowie jest ważnym pod 
względem historycznym miejscem. Zabezpieczenie i 

utrzymanie dworu oraz jego otoczenia w jak najlepszym 
stanie jest zadaniem, które wpłynie zarówno na poczucie 
tożsamości lokalnej mieszkańców oraz poprawi estetykę 

na terenie sołectwa. Ważne jest również pobudzenie 
lokalnej gospodarki, dzięki odtworzeniu walorów 

estetyczno-historycznych na terenie Ostrowa. 

Matryca logiczna do projektu pt. "Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego Dworu – adaptacja terenu pod funkcje rekreacyjne"    

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych - - 
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Cel bezpośredni projektu 

1.       Tworzenie atrakcyjnych i 
funkcjonalnych miejsc 
publicznych, spełniających 
potrzeby mieszkańców gminy. 

Projekt polega na 
zagospodarowaniu terenu 

wokół zabytkowego obiektu 
dworka. Prace obejmują 

adaptacje terenu pod 
pełnienie funkcji sportowo-
rekreacyjnych, uzupełnienie 

oświetlenia, ustawienie mebli 
miejskich i elementów małej 

architektury oraz  siłowni 
napowietrznej. 

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Rezultaty 

-wzrost estetyki przestrzennej na 
terenie Gminy - tworzenie 

funkcjonalnych miejsc 
publicznych - tworzenie miejsc 
do integracji lokalnej ludności  

- liczba korzystających z 
obiektu osób - liczba turystów 

odwiedzających Gminę  

Celem działania jest wykorzystanie atrakcyjnie położonego 
terenu i jego adaptacja pod funkcje sportowo - 

rekreacyjne. Oprócz utworzenia miejsca, które wpłynie na 
rozwój lokalnej gospodarki, wzrośnie również estetyka 
terenu. Całość działania ma na celu ożywienie lokalnej 
gospodarki oraz stworzenie dla mieszańców miejsc do 

rekreacji i aktywnego wypoczynku. 

Produkty 

Projekt zakłada remont wraz z 
kompleksową 

termomodernizacją zabytkowego 
dworu 

- zmodernizowana 
powierzchnia -wzrost 

podmiotów gospodarczych 
działających na terenie 

sołectwa 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 
doprowadzi do planowanych rezultatów 
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Działania 

Etap przedinwestycyjny: 
działania przygotowawcze i 

projektowe  

Etap wdrażania: realizacja 
rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 
odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

Środki: zaangażowanie 
odpowiednich zasobów 
ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 
potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. Teren 
zlokalizowany wokół zabytkowego pałacu w Ostrowie jest 

bardzo atrakcyjny inwestycyjnie i posiada ogromny 
potencjał gospodarczy. Odpowiednia jego adaptacja 

wpłynie na rozwój lokalnej gospodarki, pomoże w 
powstaniu nowych miejsc pracy oraz zwiększy integrację 

mieszkańców  

Matryca logiczna do projektu pt. "Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego Dworu – aranżacja terenów zielonych"    

 Założenie zadania Wskaźnik realizacji Założenia 

Cel nadrzędny  
Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- - 

Cel bezpośredni projektu 

2.       Tworzenie atrakcyjnych i 

funkcjonalnych miejsc 

publicznych, spełniających 

potrzeby mieszkańców gminy. 1. 

Budowanie społeczeństwa 

aktywnego zawodowo oraz 

społecznie; 

Projekt polega na 

zagospodarowaniu terenu 

wokół zabytkowego obiektu 

dworka poprzez aranżację 

terenów zielonych, realizację 

nasadzeń oraz utrzymanie w 

jak najlepszym stanie obecnej 

zieleni.  

Cele projektu są zbliżone do tych, które są przedstawione 

w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask oraz 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
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Rezultaty 

-wzrost estetyki przestrzennej na 

terenie Gminy - tworzenie 

funkcjonalnych miejsc 

publicznych  

- liczba korzystających z 

obiektu osób - liczba turystów 

odwiedzających Gminę  

Zdanie w największym stopniu wpłynie na wzrost estetyki 

na terenie sołectwa. Poprzez stworzenie przestrzeni 

atrakcyjnej przyrodniczo, teren dworku w Ostrowie będzie 

chętniej odwiedzany przez lokalna ludność oraz turystów, 

dając możliwość wypoczynku oraz rekreacji. 

Zaaranżowanie zieleni wpływa również korzystnie na 

jakość środowiska naturalnego Gminy - poprawia stan gleb 

oraz powietrza, stając się przy tym obszarem, na którym 

chętniej znajdą swoje schronienie ptaki oraz inne 

zwierzęta. Stworzenie atrakcyjnego "zielonego" miejsca 

wypromuje również obszar sołectwa na tle całej Gminy. 

Produkty 

Projekt zakłada 

zagospodarowanie ternu wokół 

zabytkowego obiektu poprzez 

odpowiednią aranżację zieleni 

- liczba wykorzystanych do 

wykonania zadania nasadzeń - 

zmodernizowana 

powierzchnia 

Po analizie inwestycji wykazano, iż zrealizowany produkt 

doprowadzi do planowanych rezultatów 

Działania 

Etap przedinwestycyjny: 

działania przygotowawcze i 

projektowe  

Środki: zaangażowanie 

odpowiednich zasobów 

ludziach, rzeczowych i 

finansowych 

Uzasadnieniem dla celowości projektu jest aktualna analiza 

potrzeb interesariuszy wynikająca z ich problemów. Teren 

zlokalizowany wokół zabytkowego pałacu w Ostrowie jest 

bardzo atrakcyjny inwestycyjnie i posiada ogromny 

potencjał gospodarczy. Odpowiednia jego adaptacja 



 

227 

 

Etap wdrażania: realizacja 

rzeczowego zakresu projektu  

Etap zamknięcia inwestycji: 

odbiór techniczny wraz z 

rozliczeniem 

wpłynie na rozwój lokalnej gospodarki, pomoże w 

powstaniu nowych miejsc pracy oraz wpłynie na 

wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców.  
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 Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

U6.1 

Aktywizacja społeczności lokalnej, w tym aktywizacja zawodowa 

Pobudzanie aktywności zawodowej mieszkańców, przede wszystkim poprzez wsparcie rozwoju 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych. Ponadto 

na w granicach podobszaru przewiduje się realizację przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność, 

miedzy innymi przy wykorzystaniu potencjału oraz współpracy lokalnych przedsiębiorstw. jednym z 

atrakcyjniejszych rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów może stać się utworzenie tak zwanego 

banku. 

 Indykatywne ramy finansowe dla podstawowych i uzupełniających 
projektów rewitalizacji 

Lp. Nazwa projektu 
Indykatywne 

ramy finansowe 
Potencjalne źródła 

finansowania 

Udział 
potencjalnych 

źródeł 
finansowania 

P6.1 

Atrakcyjna przestrzeń 
publiczna - remont wraz z 
kompleksową 
termomodernizacją 
zabytkowego Dworu 
wpisanego do rejestru 
zabytków pod poz. 379/A 

4 713 880,72 zł 

 W ramach budżetu 

Ministra Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego, w 

ramach budżetu 

Samorządu 

Województwa 

Łódzkiego 

85% 

 środki 

projektodawcy 
15% 

P6.2 

Atrakcyjna przestrzeń 
publiczna - 
zagospodarowanie terenu 
wokół zabytkowego Dworu 
wpisanego do rejestru 
zabytków pod poz. 379/A – 
adaptacja terenu pod 
funkcje rekreacyjne wraz 
nasadzeniem zieleni 
opartym o koncepcję 
Aranżacji różanej,  

1 000 000,00 zł. 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w tym 

RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki 

publiczne,  

85% 
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uzupełnieniem 
oświetlenia, ustawieniem 
mebli miejskich i 
elementów małej 
architektury oraz siłowni 
napowietrznej 

 środki 

projektodawcy 
15% 

P6.3 
Łask na rowerze – 
utworzenie miejsc 
parkingowych dla rowerów  

8 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w tym 

RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki 

publiczne: 

WFOŚiGW,  

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P6.4 
Łask na rowerze – punkt 
wypożyczalni rowerowej 

30 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w tym 

RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

 inne środki 

publiczne: 

WFOŚiGW,  

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P6.5 

Łask na rowerze – 
promocja transportu 
rowerowego na terenie 
gminy 

10 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne w 

ramach EFRR, w tym 

RPO WŁ na lata 

2014-2020,  

65% 
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 inne środki 

publiczne: 

WFOŚiGW,  

 Budżet Gminy Łask 35% 

P6.6 

Aktywni zawodowo – Bank 
czasu – mieszkańcy 
deklarują swoje 
umiejętności, które mogą 
świadczyć na rzecz innych 
osób, w zamian otrzymując 
godziny do wykorzystania 
na otrzymanie pomocy od 
innych mieszkańców 

50 000,00 zł 

 Krajowe środki 

publiczne w ramach 

budżetu Ministra 

Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej,  

 inne środki krajowe 

publiczne: Fundusz 

Inicjatyw 

Obywatelskich 2014-

2020,  

 EFS w ramach RPO 

WŁ na lata 2014 – 

2020 

 inne krajowe środki 

85% 

 Budżet Gminy Łask 15% 

P6.7 

Aktywni zawodowo - 
Pobudzanie aktywności 
zawodowej mieszkańców – 
wsparcie rozwoju 
podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym 
przedsiębiorstw 
społecznych i spółdzielni 
socjalnych,  

50 000,00 zł 

 Krajowe środki 

publiczne w ramach 

budżetu Ministra 

Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej,  

 inne środki krajowe 

publiczne: Fundusz 

Inicjatyw 

85% 
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Obywatelskich 2014-

2020,  

 EFS w ramach RPO 

WŁ na lata 2014 – 

2020 

 inne krajowe środki 

 Budżet Gminy 

Łask/środki 

prywatne 

15% 

P6.8 

Aktywni zawodowo - 
utworzenie atrakcyjnych 
lokali pod wynajem dla 
przedsiębiorców w 
budynku Dworu 

50 000,00 zł 

 Krajowe środki 

publiczne w ramach 

budżetu Ministra 

Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej,  

 inne środki krajowe 

publiczne: Fundusz 

Inicjatyw 

Obywatelskich 2014-

2020,  

 inne krajowe środki 

85% 

 budżet 

projektodawcy 
15% 

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

U6.1 
Aktywizacja społeczności 
lokalnej, w tym 
aktywizacja zawodowa 

40 000,00 zł 

 Programy 

operacyjne  

w ramach FRR, w 

tym RPO WŁ na lata 

2014-2020, 

 EFS w ramach RPO 

WŁ na lata 2014 – 

2020 

85% 
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 inne środki 

publiczne 

 Budżet Gminy 

Łask/środki 

prywatne 

15% 
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5. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ 
REWITALIZACYJNYCH 

Bardzo ważnym aspektem Programu Rewitalizacji jest komplementarność. Wymogiem koniecznym 

przy opracowaniu programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu 

aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym oraz 

źródeł finansowania. 

5.1. Komplementarność przestrzenna 

Wyznaczone projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. 

Są one odpowiedzią na główne problemy dla danego regionu, które zostały wskazane dzięki 

przeprowadzonej diagnozie. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze, 

ponieważ kilka z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, 

przez co korzystać z nich będą mogli mieszkańcy obszaru, całej Gminy jak i regionu.  

5.2. Komplementarność problemowa 

Współgranie projektów pod względem komplementarności problemowej sprowadza się do analizy pod 

kątem ich wzajemnego dopełniania. W Programie zasada ta jest realizowana poprzez organizowanie 

działań o charakterze społecznym, przestrzennym czy środowiskowym. Działania społeczne będą 

dotyczyły rozwijania aktywnych form integracji społecznej czy prowadzenia działań integracyjnych, 

edukacyjnych i  kulturalnych w zmodernizowanych obiektach użyteczności publicznej. Modernizacja 

obiektów publicznych wpisze się w aspekty infrastrukturalne, ale także przestrzenne (np. 

uporządkowanie otoczenia) czy środowiskowe (wymiana instalacji na energooszczędne czy też 

zastosowanie alternatywnych źródeł energii). W tym aspekcie komplementarności ważne jest 

precyzyjne określenie pożądanych efektów rewitalizacji. Każdy projekt posiada zatem wskazane 

rezultaty wynikające z jego realizacji. 

5.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Wśród struktur, które biorą udział w realizacji Programu można wyróżnić podmioty wykonawcze - 

jednostki realizujące poszczególne zadania oraz podmioty zarządzające - jednostki nadzorujące oraz 

koordynujące wdrożenie programu, a przy tym prowadzące monitoring i ocenę programu. Monitoring 

realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzony w wydziałach Urzędu Miejskiego  

w Łasku w zakresie realizacji poszczególnych projektów natomiast monitoring całości procesu będzie 

należał do powołanego Komitetu Rewitalizacji. Działaniami społecznymi mogą zajmować się ośrodki 

pomocy społecznej czy odpowiednie wydziały (referaty) Urzędu Miejskiego w Łasku. Określenie 



 

234 

 

odpowiednich instrumentów zarządzania, wdrażania i monitoringu opisane w kolejnych rozdziałach 

Programu jest konieczne do pełnego wykorzystania narzędzi finansowych i instytucjonalnych. 

5.4. Komplementarność międzyokresowa 

Analizując projekty pod kątem okresu finansowania, należy zwrócić uwagę na ciągłość programową. 

Kilka przedsięwzięć realizowanych w Gminie Łask w latach 2007-2013 ma swoją kontynuację  

w okresie 2014-2023. Przykładowo jest to rewitalizacja obszarów części miejskiej Gminy Łask, sołectwa 

Wiewiórczyn czy Kolumna.  

5.5. Komplementarność źródeł finansowania 

Projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023 mają 

zapewnione finansowanie z różnych instrumentów wsparcia. Uwzględniają zaangażowanie środków 

prywatnych i publicznych. Umiejętne wykorzystanie środków finansowania pozwoli uzyskać korzystne  

i optymalne efekty na obszarze rewitalizacji.  
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6. FINANSOWANIE PROJEKTÓW REWITALIZACJI 
Realizacja oraz powodzenie zamierzeń zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest uzależnione 

od wielu czynników, m.in. zaangażowania i sprawności administracji samorządowej czy aktywności 

społeczności rewitalizowanego obszaru. 

Bardzo ważnym i kluczowym elementem jest wysokość środków przeznaczonych na realizację 

projektów rewitalizacyjnych. Realizacja LPR uzależniona jest zatem w dużej mierze od wysokości 

pozyskanych środków, zarówno krajowych publicznych i prywatnych oraz z funduszy strukturalnych. 

Poniższe schematy przedstawiają źródła finansowania działań rewitalizacyjnych. 

 

Rysunek 36: Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków publicznych  

(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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Rysunek 37: Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków prywatnych  

(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Finansowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask obejmuje środki publiczne 

(zagraniczne i krajowe) oraz prywatne. Głównym źródłem współfinansowania projektów 

rewitalizacyjnych z funduszy UE są środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województw 

Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS i EFRR). Dodatkowym źródłem ich finansowania są środki KPO (EFS, 

EFRR, FS). Ponadto, źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych będą również środki 

budżetu państwa (programy rządowe) oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ważnymi 

źródłami środków finansowych uzupełniających środki zewnętrzne są środki krajowe dedykowane 

działalności w różnych obszarach tematycznych, m.in. ochrona środowiska, ochrona dziedzictwa 

kulturowego, polityka społeczna, pozwalające na realizację kompleksowych projektów i przyczyniające 

się do skoordynowanej, wieloaspektowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. W efekcie 

komplementarność finansowa przekładać się będzie na komplementarność problemową. 
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIGO NA LATA 2014-2020 

Projektom rewitalizacyjnym jest dedykowana oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał 

endogeniczny regionu Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego. 

Projekty LPR dla Gminy Łask będą realizowane w ramach poddziałania VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój 

potencjału – społeczno-gospodarczego wspierającego projekty w regionie łódzkim.  

Celem szczegółowym działania VI.3 jest przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych 

na terenach zdegradowanych. Wynikiem realizacji działania będzie wprowadzenie lub przywrócenie 

na obszarach zdegradowanych miejskich i wiejskich funkcji społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, 

rekreacyjnych) i gospodarczych, co wpłynie na niwelowanie zjawisk związanych z problemami 

społecznymi. Realizacja projektów w działaniu VI.3 powinna doprowadzić do osiągnięcia długotrwałych 

i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie ubóstwa, wzrost 

aktywności społecznej oraz zapewnienie szerokiego dostępu do usług publicznych mieszkańcom 

województwa łódzkiego. Aby osiągnąć założony cel, w działaniu wspierane będą kompleksowe 

projekty składające się z przedsięwzięć odnoszących się łącznie do każdej z niżej wymienionych sfer:  

 materialno-przestrzennej (modernizacja30 budynków oraz przestrzeni publicznej 

i infrastruktury technicznej),  

 społecznej (rozwiązanie problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie 

społeczne, niski poziom kapitału ludzkiego),  

 gospodarczej (tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości),  

 środowiskowej (działania zwiększające efektywność energetyczną i służące wykorzystaniu 

terenów zdegradowanych).  

W aspekcie materialno-przestrzennym i środowiskowym projekty będą obejmować realizację 

przedsięwzięć infrastrukturalnych koncentrujących się na tworzeniu warunków do rozwoju społeczno-

gospodarczego obszarów zdegradowanych, wprowadzeniu ładu przestrzennego oraz na podniesieniu 

poziomu bezpieczeństwa rewitalizowanych terenów. Realizacja przedsięwzięć ze sfery gospodarczej 

ma służyć przede wszystkim aktywizacji obszarów zmarginalizowanych pod względem gospodarczym. 

Ważnym aspektem rewitalizacji będą również działania o charakterze społecznym, skierowane na 

włączenie społeczne osób zamieszkujących tereny zdegradowane i walkę z ubóstwem, m.in. poprzez 

ułatwienie dostępu do usług publicznych oraz aktywizację tych osób na rynku pracy. 

W działaniu wspierane będą kompleksowe projekty odnoszące się do wszystkich sfer: materialno-

przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej poprzez realizację następujących typów 

projektów:  
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 prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane (co do zasady z wyłączeniem 

budowy nowych budynków w określonym miejscu) prowadzące do przywrócenia lub nadania 

obiektom nowych funkcji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do 

realizacji celu projektu,  

 zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi 

rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych 

(obejmująca również obiekty małej architektury),  

 przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych.  

Jako komponent projektu mogą być realizowane następujące typy działań:  

 termomodernizacja budynku (w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych w 

odniesieniu do części wspólnych budynku),  

 instalacja monitoringu lub oświetlenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

publicznego,  

 budowa, przebudowa, rozbudowa drogi lokalnej (gminnej, powiatowej) lub drogi 

wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  

 budowa, przebudowa, podłączenie do infrastruktury sieciowej na obszarze objętym projektem 

w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług 

komunalnych,  

 inwestycje w zakresie kultury: wsparciem objęte będą prace konserwatorskie, restauratorskie, 

roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych (wpisanych do rejestru zabytków lub 

ewidencji gminnej), pełniących funkcje kulturalne lub mających je pełnić w wyniku projektu, 

wraz ze znajdującymi się w nich zabytkami ruchomymi; adaptacja obiektów na cele kulturalne, 

jak również roboty budowlane (co do zasady z wyłączeniem budowy nowych budynków w 

określonym miejscu) w obiektach infrastruktury kultury.  

Odbudowa obiektu na cele kulturalne dotyczyć może jedynie zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków lub ewidencji gminnej i nie może przekroczyć 30% kubatury stanu docelowego 

odbudowywanego budynku. W ramach komponentu dot. kultury, kwalifikowalne będą prace w 

otoczeniu rewitalizowanego obiektu (w tym zabytku nieruchomego) oraz zakup niezbędnego 

wyposażenia do tych obiektów. 

W ramach poddziałania VI.3.2. wsparcie mogą uzyskać: jednostki samorządu terytorialnego, związki i 

stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora 

finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich 
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jednostki podległe, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

LGD, szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy. 

Dla zwiększenia spójności terytorialnej planowanych przedsięwzięć w ramach RPO WŁ na lata 2014-

2020 poza działaniem Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, 

poddziałanie VI.3.2,. przewidziano również preferencje dla projektów rewitalizacyjnych także w 

ramach innych działań. Działaniami tymi są: 

 Działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1. Tereny inwestycyjne; 

 Działanie III.1. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2. Niskoemisyjny 

transport miejski; 

 Działanie III.4. Transport kolejowy; 

 Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. 

Termomodernizacja budynków; 

 Działanie IV.3. Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2. Ochrona powietrza; 

 Działanie V.3. Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2. Gospodarka 

wodno-kanalizacyjna; 

 Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2. 

Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury; 

 Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki 

turystycznej; 

 Działanie VII.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne; 

 Działanie VII.3. Infrastruktura opieki społecznej; 

 Działanie VIII.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałanie 

VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia; 

 Działanie VIII.3. Wsparcie przedsiębiorczości; Poddziałanie VIII.3.1. Wsparcie 

przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych; 

 Działanie IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, Poddziałanie IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

 Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, Poddziałanie IX.2.1., Usługi społeczne i zdrowotne; 
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 Działanie IX.3. Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.1. Miejsca pracy w 

sektorze ekonomii społecznej; 

 Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 

do lat 3. 

Paleta powyższych działań stwarza możliwości i szanse realizacji LPR, zapewni jego kompleksowość i 

podniesie skuteczność obranej polityki. 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 

POIiŚ finansuje przede wszystkim zadania związane z ochroną środowiska i nie posiada odrębnej osi 

priorytetowej dedykowanej specjalnie dla projektów rewitalizacyjnych. Jednak w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla Gminy Łask znajdują się zadania, które wpisują się osie dotyczące zmniejszenia 

emisyjności gospodarki (Oś priorytetowa I), ochrony środowiska, w tym adaptacji do klimatu (Oś 

priorytetowa II) oraz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju zasobów kultury (Oś priorytetowa 

VIII). 

 Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (projekty obejmujące 

głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, gdzie 

głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz poprawa stanu 

środowiska w skali lokalnej);  

 Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, dotyczące przeprowadzania działań 

informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania 

zasobów. Głównym celem zadania jest zwiększenie świadomości społecznej i zaangażowania 

społeczeństwa w aktywną ochronę środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych; 

 Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (rozwój terenów zieleni w miastach, 

rekultywacja terenów zdegradowanych bądź zdewastowanych oraz remediacja terenów 

zanieczyszczonych, w celu zahamowania ubytku terenów zieleni oraz poprawy warunków 

ekologicznych życia w mieście); 

 Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (w ramach działania 

realizowane będą inwestycje dotyczące zarówno ochrony zabytków, jak też rozwoju zasobów 

kultury polegające na m.in. pracach związanych z renowacją, konserwacją, rewaloryzacją i 

restauracją obiektów zabytkowych (i ich zespołów), jak również przebudową i rozbudową 

obiektów zabytkowych; prace obejmujące działania infrastrukturalne mające na celu ochronę 

i zachowanie otoczenia zabytkowych obiektów (również zabytkowych parków i ogrodów); 

prace polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie nie zabytkowej infrastruktury 

kultury), oraz zabezpieczeniu obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem). 
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PROGRAM OPERACYJNNY WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ 

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach 

zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z 

drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest 

uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także 

środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, dlatego wsparcie osób młodych do 29 r.ż. 

odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach Operacyjnych. Ponadto w PO WER 

wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca 

ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego.   

Projekty rewitalizacyjne mogą być realizowane na przestrzeni następujących osi: 

 OŚ PRIORYTETOWA I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

 Działanie 1.1. i 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy (projekty konkursowe i pozakonkursowe) 

 Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

 

 OŚ PRIORYTETOWA II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I 

EDUKACJI 

 Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w 

dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

  

 Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze 

dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy 

 Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

 Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

 Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

 Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

 Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych 

 Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się 

gospodarki 
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FUNDUSZ PRACY 

Fundusz Pracy będący funduszem celowym, koncentrującym się na łagodzeniu skutków bezrobocia, 

aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, stanowi istotne źródło finansowania projektów 

rewitalizacyjnych. Głównie projektów dotyczących aktywnych formy przeciwdziałania bezrobociu, tj. 

szkoleń, staży, poradnictwa zawodowego, ale również podejmowania prac społecznie użytecznych, 

prac interwencyjnych, działalności gospodarczej, doposażenia stanowisk pracy, a realizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy.  

DOTACJE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO 

Celem Fundacji Batorego jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – 

społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej 

społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. 

Do priorytetowych zadań Fundacji należy: 

 poprawa jakości polskiej demokracji 

Fundacja zajmuje się wspieraniem inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i 

wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działa na rzecz przejrzystości 

życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji 

publicznych oraz dąży do podniesienia poziomu publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu 

formułowania i wdrażania polityk publicznych. 

 wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym 

Fundacja wspiera rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości 

polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dąży również do profesjonalizacji i 

legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowy ich wiarygodności i zwiększenia skali ich 

oddziaływania na sferę publiczną. 

 rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej 

Fundacja działa na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i wschodnimi sąsiadami, przede 

wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspiera działania sprzyjające wymianie między krajami Europy 

Środkowej i Wschodniej, doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu problemów społecznych.  

Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych 

środowisk. 
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PROGRAM FUNDUSZ INICJATWY OBYWATELSKICH NA LATA 2014 – 2020 

Określone w LPR dla Gminy Łask zadania, które można określić jako prospołeczne, mogą być 

finansowane w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, który stanowi 

propozycję kontynuacji funkcjonowania oferty programowej skierowanej do sektora organizacji 

pozarządowych.  

Diagnoza kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz sytuacji w sektorze organizacji 

pozarządowych, a także – wynikające z prognozy – perspektywy rozwoju potwierdzają konieczność 

programowego i finansowego wyodrębnienia działań na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich, w 

postaci programu obejmującego obszary pożytku publicznego. 

Program obejmuje następujące priorytety: 

 Priorytet I. Małe inicjatywy 

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli 

w realizacji oddolnych inicjatyw. 

Kierunki działania: 

1. Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych – działania nakierowane m.in. na: 

 inicjatywy realizowane przez grupy nieformalne, ruchy społeczne, społeczności internetowe 

czy inicjatywy społecznościowe, 

 system wsparcia dla inicjatyw nieformalnych, 

 aktywne formy zagospodarowania czasu wolnego. 

2. Animowanie działań samopomocowych – działania nakierowane m.in. na: 

 inspirowanie zawiązywania grup czy klubów samopomocowych, 

 wsparcie innowacyjnych projektów i mechanizmów samopomocowych w zakresie 

przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dla samopomocy). 

3. Wspieranie młodych organizacji pozarządowych – działania nakierowane m.in. na: 

 umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych, 

 wyrównywanie szans oraz rozwój organizacji lokalnych, małych i młodych, 

 rozwijanie trwałej sieci wsparcia inicjatyw oddolnych. 

 Priorytet II. Aktywne społeczeństwo 
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Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, 

dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze 

działań obywatelskich. 

Kierunki działania: 

1. Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych – działania nakierowane m.in. na: 

 angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego, 

 członkostwo w organizacjach obywatelskich, 

 edukację ekologiczną oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

 samoorganizację społeczną, ratownictwo publiczne, edukację i promocję z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia, 

 inicjatywę lokalną, 

 rozwój ruchu konsumenckiego w środowiskach lokalnych, w tym prowadzenia niezależnych 

testów konsumenckich, 

 pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, 

 kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję rodzimej tradycji, 

kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, współpracę 

różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej i narodowej kultury, 

 mniejszości narodowe, etniczne i językowe, 

 sport w środowisku lokalnym, 

 kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach kibiców. 

4. Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych – działania nakierowane m.in. 

na: 

 integrację ze środowiskiem lokalnym, 

 animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym, 

 wykorzystywanie przestrzeni publicznych dla aktywności obywatelskiej. 

5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej – działania nakierowane m.in. na: 

 zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania na rzecz aktywnej integracji, w tym 

współpracę służb społecznych oraz sektora publicznego i obywatelskiego w zakresie integracji 

społecznej, 

 rozwiązania innowacyjne w obszarze integracji społecznej, 
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 rozwój dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, rozwój poprzez aktywność 

fizyczną i sport, turystyka społeczna i kulturowa oraz krajoznawstwo, rozwój intelektualny 

dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla 

dzieci i młodzieży, 

 rozwiązania innowacyjne w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która 

jest zagrożona marginalizacją, 

 pomoc osobom niepełnosprawnym przez ograniczanie wykluczenia społecznego osób 

niepełnosprawnych, 

 wspieranie osób starszych, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym 

oraz integrację i solidarność międzypokoleniową, 

 zapewnianie równych szans dla osób i grup dyskryminowanych lub poszkodowanych, w tym 

grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną, 

 wspieranie różnorodnych form integracji społecznej, kulturowej i obywatelskiej imigrantów z 

polskim społeczeństwem oraz aktywne przeciwdziałanie ich alienacji społecznej i kulturowej. 

6. Rozwój przedsiębiorczości społecznej – działania nakierowane m.in. na: 

 edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym edukację dzieci i młodzieży, przez 

organizację warsztatów związanych z „ginącymi zawodami”, praktyczne przygotowanie do 

przedsiębiorczości oraz rozwój i wspieranie spółdzielni uczniowskich i spółdzielni młodzieży 

akademickiej, 

 promowanie wartości, tradycji oraz kierunków rozwoju ekonomii społecznej, 

 rozwój reintegracji zawodowej i społecznej, działalności oświatowo-kulturalnej oraz w sferze 

pożytku publicznego spółdzielni socjalnych, 

 szkolenia i doradztwo w zakresie pożytku publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej, 

 tworzenie i rozwój partnerstw lokalnych z udziałem podmiotów ekonomii społecznej. 

 Priorytet 3. Aktywni obywatele 

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji 

obywateli w sprawach publicznych. 

Kierunki działania: 

1. Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne – działania nakierowane m.in. na: 

 dostęp obywateli do informacji publicznej oraz umiejętności korzystania z udostępnianych, 

publicznych treści, 
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 monitorowanie jakości dostępnej informacji publicznej oraz poziomu dostępności do niej na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 

 udział obywateli w konsultacjach społecznych oraz w procesie stanowienia prawa, 

 udział w debatach publicznych oraz stosowanie elastycznych narzędzi dialogu obywatelskiego 

(m.in. stałe konferencje, sondaże deliberatywne, panele obywatelskie), 

 współpracę instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego, 

 rozwiązania z zakresu demokracji partycypacyjnej, w tym tworzenia budżetów 

partycypacyjnych oraz licznych i reprezentatywnych grup obywateli dyskutujących o 

problemach lokalnych, 

 wsparcie działań polegających na przygotowywaniu przez organizacje obywatelskie ekspertyz 

i rekomendacji do tworzenia i realizacji polityk publicznych, na podstawie prac analitycznych i 

badawczych, 

 uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, 

 aktywizację kobiet w życiu publicznym. 

2. Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych – działania nakierowane m.in. na: 

 rozwój edukacji obywatelskiej w uczeniu się innym niż formalne, 

 podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej, 

 intensyfikowanie współpracy organizacji obywatelskich ze szkołami w prowadzeniu edukacji 

obywatelskiej, 

 wyłanianie i edukację nieformalnych liderów społecznych w środowisku lokalnym (w tym z 

grup rówieśniczych, środowisk dotkniętych deficytami społecznymi), 

 rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności obywateli, 

 wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż 

formalne oraz w działalności społecznej. 

3. Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych – działania nakierowane m.in. na: 

 społeczny nadzór nad funkcjonowaniem administracji publicznej w wymiarze krajowym, 

regionalnym i lokalnym, 

 wspieranie instytucji występujących w imieniu kogoś lub w konkretnej sprawie, 

 społeczny nadzór nad funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. 

4. Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form 

współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych – 

działania nakierowane m.in. na: 
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 partnerstwa oraz innowacyjne rozwiązania w tym zakresie, 

 edukację w zakresie lepszego wykorzystania istniejących mechanizmów zlecania zadań 

publicznych, 

 zlecanie świadczenia usług społecznych sektorowi społecznemu przy udziale społeczności 

lokalnych. 

 Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe 

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do 

wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje 

federacyjne innych podmiotów III sektora. 

Kierunki działania: 

1. Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich – działania nakierowane m.in. na: 

 podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach obywatelskich, 

 rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między 

organizacjami, 

 wspieranie sieciowania organizacji obywatelskich. 

2. Wspieranie działań o charakterze systemowym – działania nakierowane m.in. na: 

 rozwiązywanie podstawowych problemów III sektora, 

 poszukiwanie, identyfikację i upowszechnienie istniejących rozwiązań zmierzających do 

wzmocnienia potencjału III sektora, 

 badania i analizy stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, działalności organizacji 

pozarządowych, współpracy NGO, administracji i przedsiębiorstw, 

 wspieranie tworzenia instrumentów finansowych o znaczeniu infrastrukturalnym (np. 

finansowanie procesu powołania „funduszu lokalnego”, kampanii fundraisingowych), 

 wdrażanie partnerskich zadań opartych o standardy zawarte w „Modelu współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych”. 

PROGRAMY FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW) 

Podstawowym źródłem finansowania projektów zapisanych w LPR dla Gminy Łask mogą być środki 

Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Wsparcie mogą uzyskać projekty inwestycyjne związane m.in. z modernizacją techniczną, 

zapewnieniem efektywności energetycznej, gospodarką niskoemisyjną, rewitalizacją przyrodniczą oraz 

projekty nieinwestycyjnie służące tworzeniu świadomości ekologicznej i postaw obywatelskich. 
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FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW 

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów 

realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla 

właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Fundusz obsługiwany jest 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego i udziela następujących form pomocy: premia 

termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna.  

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub 

zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności 

publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania 

przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych oraz lokalnych źródeł ciepła. 

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.: osoby prawne (m.in. spółdzielnie 

mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty 

mieszkaniowe oraz osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych). 

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje 

tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej skorzystać inwestorzy realizujący 

przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków. 

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy 

budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. 

Z premii mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym 

udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. 

Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi 

spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z 

kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z 

własnych środków. 

O dofinansowanie projektu w ramach premii kompensacyjnej, mogą się ubiegać właściciele budynków 

mieszkalnych oraz właściciele części budynków mieszkalnych, w których w okresie między 12 listopada 

1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe. 

Z premii kompensacyjnej może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku 

mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku 
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mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także w 

dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od 

osoby będącej w tym dniu właścicielem. 

W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, do wniosku o 

premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne. Premię 

kompensacyjną mogą otrzymać ww. osoby fizyczne, które realizują przedsięwzięcie remontowe lub 

remont budynku mieszkalnego. Przysługuje inwestorom korzystającym ze środków własnych lub 

kredytu z premią remontową. 

PROGRAM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PN. AKTYWNE FORMY 

PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU „NOWY WYMIAR 2020” 

Zadaniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w większej aktywności dotyczącej wykorzystywania 

instrumentów „aktywnych form pomocy” w pokonywaniu barier utrudniających wyjście z sytuacji 

wykluczenia społecznego. Dlatego też największym wyzwaniem stawianym jako priorytet nowego 

Programu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na włączenie społeczne jednostek lub grup 

osób, w tym także rodzin doświadczających ubóstwa i wykluczenia z różnych przyczyn. 

Projekty zaproponowane w LPR dla Gminy Łask dotyczą przede wszystkim rozwiązania problemów 

społecznych. Głównym celem Programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

– nowy wymiar 2020 jest włączanie i wzmacnianie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym 

osób wykluczonych społecznie oraz rozwój systemu aktywnej integracji poprzez wsparcie jednostek 

samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.  

Projekty objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Łask mogą ubiegać się o dofinansowanie 

w ramach następujących konkursów: 

 Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja 

na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego, 

 Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne aktywne formy pomocy, ze 

szczególną rolą zatrudnienia socjalnego, 

 Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości  

i odpowiedzialności w wymiarze środowiska. 
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RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH (ASOS) NA LATA 2014 

– 2020 

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez 

aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-

zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Ważne 

jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które 

narażone mogą być osoby starsze. 

Program daje możliwość realizacji projektów, które dedykowane są osobom starszym. Komponent 

konkursowy przewiduje działania w czterech priorytetowych obszarach: 

Priorytet I. Edukacja osób starszych  

obejmuje działania na rzecz poprawy aktywności społecznej osób starszych poprzez różne formy 

edukacji formalnej i pozaformalnej, które pozwalają na aktywne włączenie się w życie społeczności 

lokalnych. Działania te zwiększają integrację wewnątrzpokoleniową osób starszych. 

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 

zakłada rozwój różnych form aktywności dla osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej 

infrastruktury społecznej, w tym instytucji kultury (takich jak m.in. biblioteki publiczne, domy kultury, 

świetlice, teatry, muzea). Ponadto poprzez współpracę międzypokoleniową, działania te sprzyjają 

wzajemnemu rozwojowi umiejętności społecznych również wśród młodszego pokolenia. 

Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych 

obejmuje działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym, które będą 

sprzyjały rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, takie jak wspieranie uczestnictwa i integracji w 

życiu społecznym/publicznym, włączanie osób starszych w proces tworzenia i funkcjonowania grup 

obywatelskich oraz organizacji pozarządowych, tworzenie sieci pomocowo-informacyjnej. Ważna jest 

tu rola organizacji reprezentujących interesy i potrzeby osób starszych, zwłaszcza takich, które 

sprzyjają zaangażowaniu seniorów w życie społeczności lokalnych. 

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne). 

obejmuje działania służące rozwojowi różnych form wsparcia (w formule partnerstwa publiczno-

społecznego, w tym realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku 

publicznego), poprzez zwiększanie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych dla osób 
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starszych, poprzez zwiększenie zaangażowania opiekunów-wolontariuszy, tworzenie środowiska 

samopomocy oraz zwiększenie sieci wyszkolonych wolontariuszy. 

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I EEA GRANTS 

Alternatywnym źródłem realizacji projektów rewitalizacyjnych mogą być środki Mechanizmu 

Finansowego, znanego jako „EEA Grants” i „Norweski Mechanizm Finansowy”.  

Program zawiera 5 priorytetowych sektorów 

 innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność (1);  

 włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i redukcja ubóstwa (2); 

 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (3);  

 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy, prawa i wolności (4); 

 wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (5)  

Dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask szczególne ważne są sektory 2,3 oraz 4. 

PROGRAM LIFE 

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie 

współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest 

wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki 

w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących 

środowiska w tym przyrody. 
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7. MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY 
W PROCES REWITALIZACJI 

Lokalny Program rewitalizacji (LPR) jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki 

wdrożenia obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym. 

Powoduje to konieczność zaangażowania do prac w przygotowaniu i wdrażaniu szerokiego spektrum 

przedstawicieli sektora samorządowego, pozarządowego i biznesowego. 

7.1. Etap I  

Na etapie I etapu prac, tj. pozyskaniu niezbędnych danych do Diagnozy obszarów zdegradowanych  

i obszarów rewitalizacji poinformowano beneficjentów o rozpoczęciu procesu tworzenia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023. Na podstawie uzyskanych danych 

opracowana została Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Gminy Łask wraz ze wskazaniem 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która została poddana konsultacjom społecznym 

prowadzonym przez Burmistrza Łasku.  

Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Łasku nr 80/16 z dnia 26 kwietnia 

2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łask na temat 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łask.  

Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców 

Gminy Łask oraz poszczególnych grup przedstawicielskich. W tym celu materiały konsultacyjne zostały 

umieszczone w postaci papierowej w Muzeum Historii Łasku przy Placu 11 Listopada 7 oraz w Biurze 

Obsługi Interesanta Urzędu  Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14 oraz w formie elektronicznej na 

stronie podmiotowej gminy w BIP i na stronie www.lask.pl. 

Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularze Zgłaszania Uwag będące częścią 

udostępnionego materiału konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było przekazać do BOI 

(pok.100) w Urzędzie Miejskim w Łasku, drogą elektroniczną na adres http://um@lask.pl oraz drogą 

korespondencyjną na adres Urzędu. Dodatkowo uwagi były zbierane podczas spotkań 

przeprowadzonych w ramach konsultacji, które odbyły się w Łasku  w dniu 11 maja 2016 r. 

W toku konsultacji społecznych odbyły się następujące spotkania przeprowadzone w następujących 

formach: 

 otwarte spotkanie konsultacyjne (godz. 16:00 dn. 11 maja 2016 r.)  w Łaskim Domu Kultury 

przy ul. Narutowicza 11 
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 spotkanie warsztatowe (godz. 16:30 dn. 11 maja 2016 r.) w Łaskim Domu Kultury przy ul. 

Narutowicza 11. 

Podczas przeprowadzonych konsultacji dotyczących obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji, wpłynęło łącznie 6 uwag, w tym 4 na Formularzu zgłaszania uwag w formie papierowej 

oraz 2 w formie ustnej. Zgłaszane uwagi odnosiły się w szczególności do załączników mapowych 

wskazujących zasięg obszaru Podobszaru rewitalizacji nr 4. 

7.2. Etap II  

Drugi etap, tj. przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczął się od 

podjęcia uchwały przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na 

lata 2016-2023. 

Następnie w drodze obwieszczenia Burmistrz Łasku poinformował wszystkie grupy interesariuszy 

o możliwości zgłaszania projektów rewitalizacyjnych. Po opracowaniu projektu dokumentu Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023 rozpoczęto proces konsultowania tego 

dokumentu. Konsultacje odbyły się w dniach od 3 listopada do 3 grudnia 2016 roku. 

Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców 

Gminy Łask oraz poszczególnych grup przedstawicielskich. W tym celu materiały konsultacyjne zostały 

umieszczone w postaci papierowej w Muzeum Historii Łasku przy Placu 11 Listopada 7 oraz w Biurze 

Obsługi Interesanta Urzędu  Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14 oraz w formie elektronicznej na 

stronie podmiotowej gminy w BIP i na stronie www.lask.pl. 

Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularze Zgłaszania Uwag będące częścią 

udostępnionego materiału konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było przekazać do BOI 

(pok.100) w Urzędzie Miejskim w Łasku, drogą elektroniczną na adres http://um@lask.pl oraz drogą 

korespondencyjną na adres Urzędu. Dodatkowo uwagi były zbierane podczas spotkań 

przeprowadzonych w ramach konsultacji, które odbyły się w Łasku  w dniu 11 maja 2016 r. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 3 listopada do 3 grudnia 2016 r. W dniach 16-17 

listopada 2016 miejsce miały następujące spotkanie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, którzy 

w sposób szczególny zostali na nie zaproszeni oraz przedstawicielami działających na terenie tego 

obszaru organizacji i stowarzyszeń: 

 16 listopada godz. 17:00 – Spotkanie warsztatowe, Łaski Dom Kultury ul. Narutowicza 11; 

 17 listopada godz. 16:30 – Spacer studyjny w dzielnicy Kolumna; 
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 17 listopada godz. 18:30 – Spotkanie warsztatowe,  Zespół Szkół Ogólnokształcących 

ul. Toruńska 1. 

Ze względu na duże zaangażowanie mieszkańców Podobszaru 4 rewitalizacji podczas poprzednich 

konsultacji (Etap I) konsultacje dotyczące projektu dokumentu zostały przeprowadzone z podziałem 

na Podobszar 4 oraz pozostałe podobszary. 

7.3. Etap III 

Najważniejszym etapem jest wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Udział interesariuszy 

w procesie tworzenia LPR nie kończy się wraz z przyjęciem dokumentu uchwałą Rady Miasta. Ważne 

jest aby na etapie realizacji zapisów LPR zapewnić interesariuszom zewnętrznym aktywny udział 

w konsultacjach projektów. Zaleca się przygotowanie ankiet satysfakcji, aby móc poznać opinie 

mieszkańców na temat realizowanych projektów oraz aby ocenić czy prowadzone działania przynoszą 

założony skutek. Stała współpraca z interesariuszami wewnętrznymi pozwoli systematycznie 

monitorować sytuację społeczno-gospodarczą gminy, tak aby w razie potrzeby możliwa była 

aktualizacja zapisów LPR.  
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8. SYSTEM REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI DLA GMINY ŁASK NA LATA 2016-2023 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem, który określa cele i plany działań na kilka lat, dlatego 

ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji jego założeń jest zintegrowany system 

wdrażania. Pierwszym etapem wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2016-

2023 będzie przyjęcie Programu stosowną uchwałą Rady Gminy Łask.  

 

Rysunek 38: System wdrażania LPR dla Gminy Łask (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Za wdrażanie i monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023 

odpowiedzialny jest Burmistrz Łasku, we współpracy z: 

 Urzędem Miejskim w Łasku, 

 Interesariuszami zewnętrznymi. 

W systemie realizacji programu zostaną wprowadzone mechanizmy zapewniające komplementarność 

podejmowanych procedur oraz działań różnorodnych instytucji zaangażowanych w proces 

rewitalizacji. Aby zapewnić spójności procedur realizowanych w ramach struktur organizacyjnych 

samorządu gminy, rekomenduje się powołanie w strukturach Urzędu stanowiska Koordynatora ds. 

Rewitalizacji, posiadającego doświadczenie i kompetencje równoważne z kompetencjami właściwymi 

dla stanowiska kierowniczego oraz Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji, a także Zespołu 

Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji. 

 

 

zasady 
wdrażania

mechanizm 
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plan 
finansowy

aktualizacja

partycypacja 
społeczna



 

256 

 

KOORDYNATOR DS. REWITALIZACJI 

Koordynator odpowiadał będzie bezpośrednio przed Burmistrzem Gminy Łask za nadzór nad realizacją 

zapisów i koncepcji Programu. Stanowisko Koordynatora zostanie obsadzone w drodze powołania, 

powierzenia obowiązków lub w formie awansu wewnętrznego spośród doświadczonych pracowników 

Urzędu Miejskiego w Łasku. Nadrzędnym kryterium wyboru osoby na to stanowisko będzie 

doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami inwestycyjnymi, zasobami ludzkimi oraz wysokie 

kompetencje społeczne. 

Koordynator ds. Rewitalizacji Gminy Łask powołany jest do bieżącej współpracy z Burmistrzem 

Gminy, zaś jego kompetencje w pierwszej kolejności opierały się będą na następujących zadaniach: 

• Nadzór nad realizacją zaplanowanych przez gminę podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

• Koordynacji prac Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji 

• Komunikacja i informacja dotycząca realizacji Programu Rewitalizacji 

• Inicjowanie i podtrzymywanie dialogu społecznego 

• Monitoring realizacji Programu Rewitalizacji 

• Sprawozdawczość wyników monitoringu Burmistrzowi Łasku 

Koordynator ds. Rewitalizacji przedstawia Burmistrzowi roczne sprawozdanie z realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2016-2023. Po akceptacji sprawozdania, Burmistrz 

przedstawia sprawozdanie Radzie Miasta (w formie informacji). Koordynator ds. Rewitalizacji zostanie 

wyposażony w instrumenty oddziaływania bezpośredniego w ramach struktury organizacyjnej Urzędu 

Miejskiego w Łasku, oraz w instrumenty oddziaływania pośredniego w relacjach z otoczeniem 

zewnętrznym, uwzględniającym w szczególności łaskie organizacje pozarządowe, Starostwo 

Powiatowe w Łasku oraz podległe mu jednostki organizacyjne, jak również spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe. Działania koordynacyjne w ramach oddziaływania bezpośredniego będą przedmiotem 

działalności Koordynatora ds. Rewitalizacji oraz Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji, natomiast 

współpracę z pozostałymi interesariuszami zapewni Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji. 

Spójność procedur, efektywne współdziałanie i komplementarność działań w trakcie realizacji 

programu rewitalizacji zostaną zapewnione dzięki bezpośredniej podległości Koordynatora ds. 

Rewitalizacji Burmistrzowi Gminy Łask. Funkcjonowanie w strukturach Urzędu Gminy Zespołu 

Zadaniowego ds. Rewitalizacji, Efektywne współdziałanie z pozostałymi interesariuszami procesu 
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rewitalizacji w Łasku zapewni działanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji. Skład i zakres 

działania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji zostaną 

określone Zarządzeniami Burmistrza. 

ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. REWITALIZACJI 

W skład Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji wchodzić będą wydelegowani przez Burmistrza Gminy 

pracownicy Urzędu Gminy, w tym naczelnicy wydziałów współpracujących przy realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacji. Cykliczne spotkania zespołu będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, zapewnią 

trwałość relacji między jego komórkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami samorządowymi. 

Proponuje się następujące główne zadania i kompetencji zespołu: 

 Realizacja podstawowych projektów rewitalizacyjnych, realizowanych przez Gminę Łask. 

 Opiniowanie kluczowych decyzji na terenie objętym Programem. 

 Współpraca z Koordynatorem ds. Rewitalizacji w przygotowywaniu rocznych raportów 

z realizacji Programu. 

 Konsultowanie działań, które mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na skuteczność 

i efektywność realizacji Programu. 

W przypadku występowania zagadnień problemowych, wymagających dodatkowych konsultacji, 

Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby, w szczególności 

ekspertów w zakresie problemowych zagadnień. 

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY DS. REWITALIZACJI 

W skład Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji wchodzić będą przedstawiciele obszaru rewitalizacji, 

w tym w szczególności członkowie działających na tym obszarze głównych stowarzyszeń. Cykliczne 

spotkania zespołu będą odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy. Zespół stanowić będzie swoiste 

forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w procesie rewitalizacji. Pełnić będzie 

funkcję opiniodawczo-doradczą wobec Burmistrza w zakresie realizacji Programu. Proponuje się 

następujące główne zadania i kompetencji zespołu: 

 Opiniowanie aktualności i stopnia realizacji LPR (zgodnie z wyznaczonym systemem realizacji 

i monitoringu). 

 Inicjowanie współpracy z potencjalnymi interesariuszami procesu rewitalizacji. 

 Opiniowanie zgłaszanych  projektów rewitalizacji. 

 Zaangażowanie w działalność informacyjno-edukacyjną wspierającą proces rewitalizacji oraz 

proces partycypacji społecznej. 
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W pracach Zespołu mogą brać udział osoby spoza jego grona (przedstawiciele różnych środowisk oraz 

specjaliści z zakresu działań podejmowanych na obszarze objętym procesami rewitalizacji) zaproszeni 

przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Zaproszeni goście uczestniczą w posiedzeniach z głosem 

doradczym bez prawa do głosowania. 
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9. SYSTEM MONITORINGU  I EWALUACJA LOKALNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁASK NA LATA 

2016-2023 
Proces monitorowania jest jednym z kluczowych elementów procesu zarządzania Lokalnym 

Programem  Rewitalizacji. Celem monitoringu jest prawidłowa i efektywna realizacja założeń LPR, 

dostarczenie informacji na temat rzeczowego i finansowego stopnia zrealizowania projektów 

rewitalizacyjnych oraz ocenę tego procesu, a także określenie występujących trudności lub 

niezgodności. 

Monitoring realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzony przez Urząd Miejski  

w Łasku w zakresie realizacji poszczególnych projektów natomiast monitoring całości procesu będzie 

należał do powołanej jednostki Koordynatora ds. Rewitalizacji. Jego zadaniem będzie bieżący 

monitoring, polegający na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych i jakościowych 

informacji na temat wdrażanych projektów oraz realizacji całego Programu, a także sprawdzanie czy 

wdrażane projekty są zgodne z wcześniejszymi celami i założeniami Programu. Ponadto jednostka ta 

będzie również odpowiedzialna za: 

 sporządzanie co najmniej dwóch raportów z realizacji dokumentu, a następnie 

przedstawienie ich do zatwierdzenia Radzie Gminy na sesji, 

 opublikowanie opracowanych wyników sprawozdań na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Łasku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Gminie Łask będzie polegało na 

monitorowaniu wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitorowanie powinno 

obejmować następujące etapy: zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych, opisując postęp 

i efekty realizowanego dokumentu. Monitoring rzeczowy będzie polegał na pozyskiwaniu informacji 

o postępach w realizacji zaplanowanych działań, przedstawi efekty realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, a także zapewnieni zgodność z założeniami Programu. Monitoring finansowy 

umożliwi nam kontrolę nad finansowymi aspektami inwestycji, będzie podstawą do oceny sprawności 

wydatkowania środków. Ponadto monitoring finansowy będzie oferował pomoc partnerom 

uczestniczącym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji dotyczących możliwych do pozyskania 

zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Zakłada się, że przynajmniej raz w roku powinna być 

dokonywany monitoring społeczny nad przebiegiem działań rewitalizacyjnych. Równolegle, 

monitoringiem objęte będą także uwarunkowania i zmiany jakie zachodzą w całym mieście i otoczeniu. 
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Zmiany te wpływają na przebieg procesów rewitalizacyjnych, tj. uwarunkowania w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, przestrzennym, w obszarze subregionalnym i regionalnym.  

Monitoring jest procesem ciągłym i realizowany będzie od początku wdrażania zapisów programu 

rewitalizacji, aż do jego zakończenia, a część danych monitoringowych zbierana i sprawozdawana 

będzie także po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji. Dane zbierane będą w cyklach rocznych 

oraz w miarę ich dostępności. Kolejne raporty monitoringu przygotowywane będą w latach 2019, 2021 

i 2023. 

W każdym projekcie z listy podstawowej należy opracować katalog wskaźników produktu i rezultatu 

wraz z określeniem wartości bazowych i docelowych. Działanie to powinno zostać przeprowadzone 

w ramach procedury opracowania pierwszego raportu z realizacji LPRu. 

Tabela 18: Wskaźniki systemu monitorowania dla Gminy Łask 

(źródło: opracowanie własne) 

Wskaźnik dla obszaru 
rewitalizacji 

Charakter 
miary 

Jednostka miary Źródło danych 

STREFA SPOŁECZNA 

Liczba przyznanych 
świadczeń społecznych ze 

względu na ubóstwo 

DESTYMULANTA 
OSOBA/100 

MIESZKAŃCÓW 
GMOPS w Łasku 

Liczba przyznanych 
świadczeń społecznych ze 

względu na pozostawanie w 
długotrwałej chorobie lub 

niepełnosprawności  

DESTYMULANTA 
OSOBA/100 

MIESZKAŃCÓW 
GMOPS w Łasku 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych  

DESTYMULANTA 
OSOBA/100 

MIESZKAŃCÓW 
PUP w Łasku 

Liczba popełnianych 
przestępstw 

DESTYMULANTA 
ZDARZENIE/100 
MIESZKAŃCÓW 

Komenda Powiatowa Policji 
w Łasku 

Liczba popełnianych 
wykroczeń 

DESTYMULANTA 
ZDARZENIE/100 
MIESZKAŃCÓW 

Komenda Powiatowa Policji 
w Łasku 

Liczba organizacji 
społecznych  

STYMULANTA 
SZTUKA/100 

MIESZKAŃCÓW 
Urząd Miejski w Łasku 

Liczba placówek sportowych, 
oświatowych i kulturalnych  

STYMULANTA 
SZTUKA/100 

MIESZKAŃCÓW 
Urząd Miejski w Łasku 

Frekwencja wyborcza (w roku 
wyborczym) 

STYMULANTA % PKW 

STREFA GOSPODARCZA 

Liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność 
gospodarczą wpisanych do 

rejestru REGON  

STYMULANTA 
OSOBA/100 

MIESZKAŃCÓW 
GUS 
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Liczba przedsiębiorstw 
działających w sektorze 

turystyki wg PKD 2007 (sekcja 
I - zakwaterowanie i 

gastronomia) 

STYMULANTA 
SZTUKA/100 

MIESZKAŃCÓW 
GUS 

Liczba osób zatrudnionych na 
umowę o pracę  

STYMULANTA 
OSOBA/100 

MIESZKAŃCÓW 
GUS 

STREFA ŚRODOWISKOWA, PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA I TECHNICZNA 

Liczba poddanych 
modernizacji budynków 

zabytkowych 

STYMULANTA 
SZTUKA/100 

MIESZKAŃCÓW 
Urząd Miejski w Łasku 

Liczba zdarzeń drogowych na 
100 mieszkańców 

DESTYMULANTA 
ZDARZENIE/100 
MIESZKAŃCÓW 

Komenda Powiatowa Policji 
w Łasku 

Emisja zanieczyszczeń - 
poziom pyłu zawieszonego 

PM10  

DESTYMULANTA T/ROK WIOŚ w Łodzi 

Emisja zanieczyszczeń - 
poziom pyłu zawieszonego 

PM2,5  

DESTYMULANTA T/ROK WIOŚ w Łodzi 

Emisja zanieczyszczeń - 
poziom benzo(a)pierenu w 
pyłach zawieszonych PM10  

DESTYMULANTA T/ROK WIOŚ w Łodzi 

Udział powierzchni gminy 
objętej miejscowymi planami 

zagospodarowania 
przestrzennego w 

powierzchni ogółem 

STYMULANTA % WIOŚ w Łodzi 

Długość dróg i ciągów 
rowerowych 

STYMULANTA KM/100 MIESZKAŃCÓW Urząd Miejski w Łasku 

 

Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wymaga nadzoru nad postępem prac oraz oceny 

podejmowanych działań. Istotną rolę w tym procesie pełni ewaluacja. Pozwala ona na obiektywną 

ocenę podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań. Dostarcza informacji 

zwrotnych o efektach realizowanych przedsięwzięć, dzięki czemu umożliwia zwiększenie ich 

skuteczności i efektywności. 

Ewaluacja jest systematycznym badaniem, w którym wykorzystuje się zróżnicowane metody i techniki 

badawcze w celu oszacowania jakości i wartości procesu oraz efektów wdrażania interwencji 

publicznych. Jest więc użytecznym i praktycznym instrumentem doskonalenia procesu rewitalizacji 

miasta, a także zarządzania w sferze publicznej. Ewaluacja jest nie tylko narzędziem służącym 

weryfikacji efektów realizacji działań i projektów rewitalizacyjnych, ale i narzędziem służącym 

wyjaśnianiu mechanizmów decydujących o sukcesie lub niepowodzeniu tych działań. Służy więc ona 

formułowaniu wniosków, ustaleniu związków przyczyno-skutkowych między podjętymi działaniami, 

a osiągniętymi efektami, i na ich podstawie formułowaniu rekomendacji służących udoskonaleniu 
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bieżących lub planowanych działań rewitalizacyjnych. Zadaniem ewaluacji jest ocena wartości i jakości 

działań podejmowanych przez miasto oraz interesariuszy procesu rewitalizacji oraz zweryfikowanie 

trafności założeń, na których oparte zostały projekty i działania rewitalizacyjne. 

Ewaluacja jest narzędziem społecznej mobilizacji i zwiększa przejrzystość działań podejmowanych 

przez władze samorządowe, administrację i inne podmioty zaangażowane w ten proces, a przede 

wszystkim zwiększa przejrzystość działań finansowanych ze środków publicznych. 

Ewaluacji można dokonywać na różnych etapach: 

 ex-ante – przed wdrożeniem programu rewitalizacji, w celu stworzenia bazy, do której 

porównywane będą wyniki ewaluacji po zakończeniu przedsięwzięcia 

 on-going – w trakcie wdrażania programu rewitalizacji, na zakończenie poszczególnych 

etapów, niosących za sobą pewne wyniki 

 ex-post – po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji, a zatem typowa ocena dokonywana 

na za-kończenie projektu, służąca wskazaniu wyników programu 

 ad hoc – okolicznościowo, doraźnie – dokonywana we wcześniej nieprzewidywanych 

momentach, realizowana wskutek nagłej potrzeby. 

Kryterium Uszczegółowienie Przykładowe pytania ewaluacyjne 

Trafność 

Ocena adekwatności planowanych 

celów interwencji i metod jej 

wdrażania do problemów i wyzwań, 

które zostały zidentyfikowane 

w diagnozie. 

 Czy cele odpowiadają 

zidentyfikowanym potrzebom 

obszaru rewitalizacji? 

 Czy działania odnoszą się do 

problemów i zjawisk kryzysowych   

identyfikowanych w obszarze 

rewitalizacji? 

Skuteczność 

Ocena stopnia realizacji zakładanych 

celów (czy osiągnięto to, co 

zaplanowano), skuteczność użytych 

metod, zaangażowanych instytucji 

oraz wpływ czynników zewnętrznych 

na ostateczne efekty. 

 Czy cele programu rewitalizacji 

zdefiniowane na etapie 

programowania zostały 

osiągnięte? 

 Jakie są sukcesy podejmowanych 

działań rewitalizacyjnych? 

 Czy system zarządzania 

i wdrażania okazał się skuteczny? 
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Efektywność 

Ocena relacji między nakładami, 

kosztami, zasobami (finansowymi, 

ludzkimi, administracyjnymi), 

a osiągniętymi efektami interwencji. 

 Czy podobne efekty można było 

osiągnąć przy wykorzystaniu 

innych instrumentów? 

 Czy podobne efekty można 

osiągnąć przy niższych nakładach 

finansowych? 

Użyteczność 

Ocena całości rzeczywistych efektów 

wywołanych przez interwencję 

(zarówno tych planowanych, jak 

i nieplanowanych – tzw. ubocznych), 

odnosząc je do wyjściowej sytuacji 

oraz wyzwań 

społecznoekonomicznych, które były 

przedmiotem interwencji. 

 Czy pojawiły się pozytywne efekty 

uboczne? 

 Czy interwencja przyczyniła się do 

rozwiązania lub 

zminimalizowania? 

Trwałość 

Ocena ciągłości efektów (przede 

wszystkim pozytywnych) danej 

interwencji w perspektywie średnio- 

i długookresowej (zatem po 

zakończeniu interwencji – zwykle w 

2–3 lata). 

 Czy efekty działania 

rewitalizacyjnego okazały się 

trwałe w długim okresie? 

 Czy efekty działania 

rewitalizacyjnego odczuwalne są 

po jej zakończeniu? 

 

Metody i techniki badawcze dobierane są przez Koordynatora ds. Rewitalizacji w oparciu o wybrane 

kryteria i, przede wszystkim, określony cel badania ewaluacyjnego. Każda ewaluacja mimo pewnych 

standardów metodycznych wymaga modyfikacji i dostosowywania metodyki do stawianych pytań 

i przedmiotów badania. 

Pierwszym etapem dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023 będzie 

ewaluacja on-going realizowana po kolejnych okresach raportowania monitoringu (2020 r.). Po 3 

latach realizacji programu rewitalizacji (on-going) konieczne jest badanie i ocena poziomu realizacji 

celów programu oraz wskazanie czynników negatywnych i pozytywnych, wpływających na osiągnięty 

poziom jego realizacji. Wykonana ewaluacja on-going ma pomóc w dokonaniu ewentualnych korekt, 

które wzmocnią końcowe efekty realizacji programu rewitalizacji. Cykl ewaluacji uzależniony powinien 

być od potrzeb, tzn. dokonuje się ewaluacji programu rewitalizacji w tych obszarach, które mają 
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poważne problemy z wdrażaniem (sygnalizowane przez wyniki monitoringu). Ewaluacja ta 

skoncentrowana jest na doraźnych problemach i barierach we wdrażaniu programu rewitalizacji, stąd 

też jej zakres jest węższy niż ewaluacji ex-post. Polega ona na diagnozie problemów wdrażania i ich 

przyczyn oraz ma zidentyfikować mechanizmy mogące poprawić płynność wdrażania programu 

rewitalizacji. 

Po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji wykonana powinna zostać ewaluacja ex-post. Jej rolą 

jest podsumowanie krótko- i długofalowych efektów działań, wyciągnięcie wniosków, a przede 

wszystkim sformułowanie rekomendacji, które posłużą do przygotowania następnych działań i 

projektów. 

Koordynator ds. Rewitalizacji przedstawia Burmistrzowi raport z ewaluacji programu, który 

konsultowany będzie z Zespołem Zadaniowym ds. Rewitalizacji oraz Zespołem Konsultacyjnym ds. 

Rewitalizacji. Po akceptacji raportu z ewaluacji, Burmistrz przedstawia go Radzie Gminy. 
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10. STRESZCZENIE NIETECHNICZNE OCENY 
ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU NA ŚRODOWISKO 

Projekt niniejszego dokumentu został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

we Łodzi oraz Łódzkiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w sprawie 

określenia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko. Podczas opracowywania prognozy uwzględniono uzgodniony zakres i stopień 

szczegółowości opracowania wynikający z następujących pism:  

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  

WOOŚ-II.411.613.2016.AJa 

 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 

PWIS.NSOZNS.9022.1.667.2016.JOK 

Celem przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko były:  

 ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska niniejszego 

dokumentu,  

 ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów projektu LPR, 

 sformułowanie rekomendacji, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy formułowaniu 

ostatecznej wersji projektu LPR, 

 ocena zgodności projektu LPR, z zasadą zrównoważonego rozwoju,  

 ocena pozytywnych i negatywnych lub obojętnych skutków dla środowiska,  

 prezentacja kryteriów oceny oddziaływania i rodzaju oddziaływania. 

Do niniejszego dokumentu została przedstawiona prognoza oddziaływania na środowisko, która 

zastała przedstawiona Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Łodzi oraz Łódzkiemu 

Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu dnia 16 grudnia 2016 roku. 

Celem prognozy było określenie potencjalnych skutków w środowisku, spowodowane wdrożeniem 

zapisów projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023” jak również 

sformułowanie zaleceń o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego 

negatywnych oddziaływań. Prognoza powinna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji 

ingerujących w stan środowiska. 

Zakres Prognozy jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 
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W dniu 23 grudnia 2016 r. otrzymano pismo nr PWIS.NSOZNS.9022.1.667.2016.JOK Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, w którym zaopiniowano pozytywnie i bez zastrzeżeń 

dokument „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016 – 2023” wraz z „Prognozą 

oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy łask na lata 

2016 -2023” 

W piśmie z dnia 28 grudnia 2016 roku WOOŚ-II.410.441.2016.AJa Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi pozytywnie zaopiniował  „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 

2016 – 2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Pomimo pozytywnej opinii Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zastrzega iż o możliwości realizacji przedsięwzięcia mogącego 

znacząco oddziaływać na środowisko przesądzać będzie indywidualna ocena przedsięwzięcia 

przeprowadzona w ramach postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach.  
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Łask; 

 


