
   Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardów do 2030 r.  

Schemat dokumentu 

1. Wprowadzenie  
 Podstawowe uwarunkowania Żyrardowa,  
 Powiązania z dokumentami planistycznymi i strategicznymi miasta 

 
2. Część diagnostyczna 

 Sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji - skrót 
 Charakterystyka obszaru rewitalizacji (pogłębione analizy problemów  

w  sferach: społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej  
i zabytkoznawczej, środowiskowej) 

  Diagnoza stanu ekonomii społecznej 
 Analiza potencjałów obszaru rewitalizacji 
 

3. Część planistyczna (cele i kierunki działań, projekty) 
 

4. Część zarządcza  
 System zarządzania i wdrażania Programu 
 Partycypacja społeczna 
 Harmonogram 
 Monitoring 
 
 



OBSZAR REWITALIZACJI wyznaczony w 2018 r.  

Uchwała nr LIX/456/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa 



OBSZAR REWITALIZACJI – SFERA SPOŁECZNA - GŁÓWNE PROBLEMY 

 
10, 4 tys. osób (27,04% mieszkańców Żyrardowa) 

 
Wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej (wynikający z bezrobocia, 
niepełnosprawności, ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczych) 
 
Bezrobocie (rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych, wysoki odsetek niewykształconych 
bezrobotnych powyżej 55 roku życia, rosnąca liczba bezrobotnych kobiet) 
 
Problemy osób z niepełnosprawnościami (niewystarczająca jakość i dostępność do usług 
opiekuńczych, bariery architektoniczne, trudności z wejściem na rynek pracy) 
 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (przejawy dysfunkcyjności części rodzin) 
 
Zadłużenie (jednocześnie niski odsetek osób chcących odpracować zadłużenie) 
 
Niski stopień uczestnictwa mieszkańców obszaru w życiu kulturalnym 
 

 
                                                                                              ADRESACI POMOCY 
 

• rodziny wymagające wsparcia (niepełne i wielodzietne), 
• dzieci i młodzież, 
• mieszkańcy obiektów zabytkowych, 
• osoby zagrożone wykluczeniem społecznym  
 



SFERA SPOŁECZNA – ZALECANE DZIAŁANIA 

• wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

• zapewnienie dostępu do tanich mieszkań, 

• organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych dla całych rodzin,  

• zapewnienie oferty i  miejsc do spędzania czasu wolnego, 

• rozwijanie pracy podwórkowej i animacyjnej, 

• wspieranie dzieci i młodzieży w procesie edukacji, 

• zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczne, 

• realizacja programu odpracowywania zadłużenia, 

• prowadzenie programów aktywizacji zawodowej,  

• zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy, 

• zapewnienie usług opiekuńczych i wspierających dla osób starszych, 

• prowadzenie działań edukacyjnych związanych z dziedzictwem historycznym i kulturowym, 

• zlecanie drobnych prac budowlanych, remontowych itp. „fachowcom” z obszaru rewitalizacji. 

• . 



OBSZAR REWITALIZACJI – SFERA GOSPODARCZA - GŁÓWNE PROBLEMY 

 

Na obszarze rewitalizacji funkcjonuje  614 podmiotów gospodarczych (w tym 60% to usługi) 
 
 

Zły stan techniczny części lokali użytkowych i przestrzeni wokół nich 
 
Niedostatecznie rozwinięte usługi turystyczne i okołoturystyczne 
 
Pustostany 
 
Brak miejsc parkingowych  
 
Konkurencja sklepów sieciowych 
 
Niskie poczucie bezpieczeństwa 
 
Wysokie czynsze za wynajem lokali użytkowych 
 
Niski poziom przedsiębiorczości 
 
Zanikające branże tradycyjne i rzemieślnicze 
 
Niewystarczająca promocja lokalnych przedsiębiorców i współpraca pomiędzy przedsiębiorcami  
 
 

 
 
 



SFERA GOSPODARCZA – ZALECANE DZIAŁANIA 

• doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków 
na innowacje, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób. 

 

• prowadzenie programów aktywizacji zawodowej (np. CIS),  

 

• stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, 

 

• intensyfikacja działań wykorzystujących potencjał turystyczny miasta , 

 

• rozbudowa systemu ulg i zwolnień w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców, 

 

• stworzenie preferencyjnych warunków najmu lokali użytkowych oraz prowadzenia działalności dla 
wybranych branż mających znaczenie dla rozwoju gospodarczego, 

 

• zwiększenie zakresu usług opiekuńczych dla dzieci (liczby miejsc w żłobkach, klubach malucha itp.), 

 

• powołanie pełnomocnika ds. rozwoju przedsiębiorczości, 

 

• opracowanie programu współpracy gospodarczej wraz z wypracowaniem wytycznych  
do kreowania ulic o charakterze handlowym. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Drogi i chodniki o złym bądź średnim stanie nawierzchni 
 
Niewystarczająca dostępność miejsc parkingowych, 
powstawanie „dzikich parkingów”  
 
Niewystarczająca liczba punktów oświetleniowych, 
oświetlenie nieenergooszczędne 
 
85% terenów zieleni wymaga rewaloryzacji, 
uporządkowania oraz pielęgnacji (dotyczy to zarówno 
terenów ogólnodostępnych, jak i tych przy budynkach 
użyteczności publicznej)  
 
Jakość stanu wód (rzeki Pisi Gągoliny i Górnego Stawu) 
 
Niedostateczny stan zagospodarowania podwórek  
 
Obiekty dysharmonizujące zabytkową przestrzeń 

OBSZAR REWITALIZACJI – SFERA FUNKCJONALNO-  PRZESTRZENNA - GŁÓWNE PROBLEMY 



SFERA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA  – ZALECANE DZIAŁANIA 

Pomnik historii Żyrardów – XIX-wieczna osada fabryczna 

 

• uczytelnienie struktury urbanistycznej, a tym samym kompozycji przestrzennej, 

 

• poprawa jakości infrastruktury drogowej i chodników,  

 

• usunięcie obiektów dysharmonizujących, substandardowych zabudowań  

        powstałych na przestrzeni lat, 

 

• budowa parkingu naziemnego lub wprowadzenie stref czasowego parkowania, 

 

• wymiana i uzupełnienie punktów oświetleniowych w celu poprawy bezpieczeństwa, 

 

• poprawa jakości zieleni w kwartałach osiedla robotniczego i podwórkach kamienic oraz na 
terenach publicznych, w tym tych związanych z obiektami użyteczności publicznej, 

 

• poprawa zagospodarowania podwórek w zakresie chodników, wyznaczenia miejsc parkingowych, 
wyposażenia w małą architekturę i zieleń, stworzenia miejsc spotkań oraz placów zabaw, a także 
wymianę bądź zamontowanie nowych punktów oświetleniowych i kamer monitoringu. 

 



OBSZAR REWITALIZACJI – SFERA TECHNICZNA I ZABYTKOZNAWCZA - GŁÓWNE PROBLEMY 

 

 

 

 

 
 

Prawie 1/3 to budynki wybudowane przed 1915 r., 
powstały w wyniku realizacji XIX-wiecznego kompleksu 
fabryczno-mieszkalnego.  
 
Ok. 30% zabytkowej tkanki wymaga natychmiastowej 
interwencji  
 
Większość obiektów zabytkowych nie posiada warstwy 
izolacyjnej, co negatywnie wpływa na komfort i koszty 
użytkowników 
 
Lokale mieszalne o niewielkiej powierzchni użytkowej 
bez podstawowych wygód 
 
Wykluczenie cyfrowe 



SFERA TECHNICZNA I ZABYTKOZNAWCZA – ZALECANE DZIAŁANIA 

           Pomnik historii Żyrardów – XIX-wieczna osada fabryczna 

 

• przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz technicznych 
budynków,  
 

• prowadzenie polityki przestrzennej uniemożliwiającej 
zabudowywanie terenów objętych ochroną konserwatorską 
w sposób zaburzający historyczny charakter osady fabrycznej 
oraz terenów zakładów lniarskich, 
 

• dążenie do zmniejszenia liczby obiektów nieużytkowanych, 
przywracając im pierwotny sposób użytkowania lub nadając 
nowe funkcje, 
 

• zwiększenie udziału budynków podłączonych do miejskiej sieci 
ciepłowniczej na obszarze rewitalizacji, 

 
• utworzenie funduszu remontowego oraz opracowanie 

i wdrożenie systemu dopłat np. do remontów, wymiany 
instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 



OBSZAR REWITALIZACJI – SFERA ŚRODOWISKOWA - GŁÓWNE PROBLEMY 

 

 

 

 

 

Zanieczyszczenie powietrza (indywidualne ogrzewanie mieszkań, 
wzmożony ruch kołowy) 
 
Hałas 
 
Zanieczyszczenie wód i niedostateczne zagospodarowanie terenów 
do nich przylegających 
 
Niedostatecznie dobrze funkcjonujący system gospodarki odpadami 



SFERA ŚRODOWISKOWA – ZALECANE DZIAŁANIA 

 uporządkowanie i ponowne zagospodarowanie terenów zieleni, które sprzyjają aktywizacji  
i integracji społecznej, 

 

 wymiana systemów grzewczych, termomodernizacja budynków, rozbudowa sieci gazowej, 

 

 kampanie edukacyjne na temat szkodliwości niskiej emisji oraz informowanie o możliwościach 
finansowania działań termomodernizacyjnych i odnawialnych źródeł energii, 

 

 promowanie korzystania z innych niż samochód pojazdów oraz dalszą rozbudowę spójnej sieci 
ścieżek rowerowych w mieście, 

 

 usprawnienie działania systemu segregacji odpadów (przy jednoczesnej organizacji akcji 
informacyjnej i edukacyjnej), a także osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku surowców,  

 

 zwiększenie liczby koszy na śmieci, jak również na psie odchody, 

 

 rewaloryzacyja brzegów rzeki Pisi Gągoliny, a także renaturyzacja  

        wód powierzchniowych i terenów do nich przyległych. 



 
 

      BEZ ZAANGAŻOWANIA OGANIZACJI NIE MA REWITALIZACJI! 

 
ANALIZA STANU EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Zidentyfikowano 122 podmioty (ale działających  aktywnie jest zdecydowanie mniej) 
 
Organizacje podejmują się przede wszystkim działalności związanych z kulturą i historią, sportem 
oraz ochroną zdrowia 
 

 
 
 Wydłużające się procedury rejestracyjne w KRS 
  
 Brak ustawy w zakresie ekonomii społecznej oraz zachęt podatkowych czy obniżonych stawek  

na ubezpieczenia społeczne (ZUS) dla podmiotów ekonomii społecznej 
 

 Niewykorzystywanie do prowadzenia działalności funduszy zewnętrznych (poza miejskimi)  
 

 Niewystarczająca komunikacja pomiędzy przedstawicielami NGO’s a władzami miasta 
 

 Brak polityki lokalowej dla III sektora 
 

 Przekonanie społeczeństwa, że organizacje nie powinny zarabiać 
 

 Brak strategicznego podejścia i prowadzenia zintegrowanych działań  
wspierających rozwój ekonomii społecznej 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Dlaczego to nie działa? 

 



ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ – ZALECANE DZIAŁANIA 

• wykorzystanie programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jako narzędzia do 
zagwarantowania współpracy z trzecim sektorem przy realizacji Gminnego Programu 
Rewitalizacji, 

 

• większe zaangażowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, 

 

• zbudowanie systemu wsparcia organizacji pozarządowych oraz spójnego sposobu 
komunikowania się z nimi,  

 

• zbudowanie narzędzi kreujących rynek dla produktów i usług oferowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej, 

 

• kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych, promocja zatrudnienia 
w organizacjach oraz popularyzacja ekonomii społecznej jako pożądanego sposobu działalności 
społecznej i gospodarczej. 

 



• liczne placówki oświatowe, kulturalno-rozrywkowe 
i rekreacyjno-wypoczynkowe, które mogą być nośnikiem 
działań aktywizacyjnych 

 

• możliwość wykorzystania potencjału organizacji 
pozarządowych i ich liderów doprowadzenia działań 
rewitalizacyjnych 

 

• rozwój mikroprzedsiębiorczości 

 

• funkcjonujące instytucje otoczenia biznesu (np. Cech 
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Żyrardowskie 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości) 

 

• tożsamość przemysłowa miasta i dziedzictwo kulturowe 

 

POTENCJAŁY OBSZARU REWITALIZACJI 



WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI 

W 2030 roku obszar rewitalizacji jest sercem „odrodzonego” 

miasta, w którym historia przenika się z teraźniejszością. 

Atrakcyjna przestrzeń miejska tętni życiem, w wyniku 

zaangażowania i aktywności mieszkańców.  

Postępuje intensywny rozwój lokalny, oparty na dziedzictwie 

kulturowym, dzięki wzrastającej przedsiębiorczości i integracji 

społecznej. 

 





ZGŁOSZONE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 



ZGŁOSZONE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Przedsięwzięcie A  Ośrodek Hospicyjny w Żyrardowie  
 
Przedsięwzięcie B  Centrum Usług Rodzinnych 
 
Przedsięwzięcie C  Bezpieczny przejazd przez tory kolejowe 
 
Przedsięwzięcie D  Poprawa i rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 
 
Przedsięwzięcie E   Rozwój infrastruktury przedszkolnej 
 
 Przedsięwzięcie F   Modernizacja targowiska miejskiego 
 
 Przedsięwzięcie G    Rozwój infrastruktury kulturalnej 
 
 Przedsięwzięcie H    Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
 
 Przedsięwzięcie I      Popularyzacja wiedzy o historii i zabytkach Żyrardowa 

 



Planowane do przyjęcia instrumenty, uchwały 

 Specjalna Strefa Rewitalizacja 

 

 Komitet Rewitalizacji 

 

 Lokalny fundusz rewitalizacji 

 

 Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
miasta Żyrardów 

 

 Gminny Program opieki nad Zabytkami 

 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych 



SYSTEM ZARZĄDZANIA 



HARMONOGRAM  



LICZYMY NA PAŃSTWA AKTYWNY UDZIAŁ 
PRZY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

Wydział Rewitalizacji i Rozwoju 
Urząd Miasta Żyrardowa 

 
Pl. Jana Pawła II nr 1 

96 - 300 Żyrardów 
 

tel. 46 858 15 02 lub 46 858 15 70 
 

e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl 
  
 


