
UCHWAŁA NR …./…./17 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia ……………………………... 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia  

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka   

 

 

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale nr XXX/206/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka dokonuje się zmiany treści załącznika do uchwały, 

który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jakub Ostapczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

W dniu 21 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 

został złożony Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka, przyjęty Uchwałą Rady 

Miasta Hajnówka z dnia 16 sierpnia 2017 r. celem dokonania jego oceny. W dniu 20 

października 2017 r. do Urzędu Miasta Hajnówka wpłynęło pismo dotyczące oceny złożonego 

programu rewitalizacji z uwagami do wprowadzenia do treści programu. Tym samym zaistniała 

konieczność dokonania korekty wcześniej uchwalonego programu. Zmiany w dokumencie 

obejmują: 

1. Fragment Rozdziału 8. WIZJA I CELE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH 

w brzmieniu: 

„Wizja programu rewitalizacji powinna zawierać wszystkie planowane kierunki przekształceń terenów 

zdegradowanych. W trakcie prac nad programem, w zgodzie z Wytycznymi, partycypacyjnie 

wypracowano wizję programu rewitalizacji Miasta Hajnówka podczas panelu ekspertów. Jej 

ostateczny kształt jest wynikiem warsztatów przeprowadzonych z grupą interesariuszy. 

Planowany efekt działań rewitalizacyjnych określono następująco:  

Hajnówka – miasto bezpieczne, przyjazne dla mieszkańców, inwestorów i turystów. 

Hajnówka miasto pełne perspektyw. Warto tu być i żyć. 

Celem działań rewitalizacyjnych jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta w wielu różnych jego 

wymiarach, obejmujących zarówno warunki mieszkaniowe, przestrzenie publiczne, półpubliczne jak 

również warunki środowiskowe oraz zmiana funkcji w kierunku rozwoju turystyki. Podejmowane będą 

działania uzupełniające infrastrukturę społeczną o nowy zasób oraz modernizacja już istniejącego. 

Stworzenie właściwych warunków infrastrukturalnych do mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych 

działań społecznych wraz z równoczesnym wsparciem tzw. działań miękkich będzie wzmacniać 

spójność społeczną i pozwoli na wsparcie szerokiego spektrum osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Tym samym celom będzie służyło wykorzystanie istniejącej już infrastruktury społecznej, 

sportowej, rekreacyjnej i in.”  

otrzymuje brzmienie: 

„Wizja programu rewitalizacji powinna zawierać wszystkie planowane kierunki przekształceń terenów 

zdegradowanych. W trakcie prac nad programem, w zgodzie z Wytycznymi, partycypacyjnie 

wypracowano wizję obszaru rewitalizacji Miasta Hajnówka podczas panelu ekspertów. Jej ostateczny 

kształt jest wynikiem warsztatów przeprowadzonych z grupą interesariuszy. 

Planowany efekt działań rewitalizacyjnych określono następująco:  

Obszar rewitalizacji miasta Hajnówka  – przestrzeń bezpieczna, przyjazna dla mieszkańców, 

inwestorów i turystów. 

Obszar rewitalizacji miasta Hajnówka miejsce pełne perspektyw. Warto tu być i żyć. 

Celem działań rewitalizacyjnych jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 

w wielu różnych jego wymiarach, obejmujących zarówno warunki mieszkaniowe, przestrzenie 

publiczne, półpubliczne jak również warunki środowiskowe oraz zmiana funkcji w kierunku rozwoju 

turystyki. Podejmowane będą działania uzupełniające infrastrukturę społeczną o nowy zasób oraz 



modernizacja już istniejącego. Stworzenie właściwych warunków infrastrukturalnych do mniej lub 

bardziej zinstytucjonalizowanych działań społecznych wraz z równoczesnym wsparciem tzw. działań 

miękkich będzie wzmacniać spójność społeczną i pozwoli na wsparcie szerokiego spektrum osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym samym celom będzie służyło wykorzystanie istniejącej już 

infrastruktury społecznej, sportowej, rekreacyjnej i in.”  

2. Fragment Rozdziału 9.9.1 Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w 

brzmieniu: 

„Na liście przedsięwzięć podstawowych znalazły się 24 projekty (…..) Są to:  

1. Poprawa użyteczności i estetyki przestrzeni miejskich.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Na liście przedsięwzięć podstawowych znalazły się 24 projekty na łączną kwotę 75,5 mln zł. Są to:  

1. a) Poprawa funkcjonalności i estetyki otwartych przestrzeni miejskich 

b) Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektów użytkowanych przez mieszkańców.” 

 

3. Fragment Rozdziału 9.9.1 Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w 

brzmieniu: 

PROJEKT NR 1 

Nazwa 

projektu 
Poprawa użyteczności i estetyki przestrzeni miejskich 

Lokalizacja 

projektu 
Kluczowe przestrzenie miejskie 

Skrócony opis 

projektu 

W trakcie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano zarówno braki w zakresie 

urządzonych przestrzeni publicznych i półpublicznych, jak również niską ich jakość 

i niedostosowanie do aktualnych potrzeb mieszkańców. Realizowane 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny dotyczyć zarówno przestrzeni o znaczeniu 

ponadlokalnym, jak również lokalnym, wykorzystywanych prawie wyłącznie przez 

mieszkańców ich bezpośredniego otoczenia. Przykładowymi działaniami, które 

mieszczą się w tego rodzaju przedsięwzięciach są: 

a) modernizacja istniejących przestrzeni publicznych 

b) rekompozycja istniejących przestrzeni publicznych 

c) utworzenie nowych przestrzeni publicznych. 

Przedsięwzięciom związanym z przestrzeniami publicznymi powinny towarzyszyć 

działania aktywizacyjne skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji 

o szerokim profilu od kulturalnych, przez sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, czy 

integracyjne. 

W ramach prac nad programem zgłoszone zostały następujące propozycje działań: 



 Utworzenie pasażu pieszego od ul. 3 Maja do ul. Parkowej wraz 

z utworzeniem i modernizacją infrastruktury do handlu produktami 

lokalnymi. 

 Poprawa funkcjonalności i estetyki terenów wokół budynków Przychodni 

Rejonowej nr 1 w Hajnówce i SP ZOZ w Hajnówce (projekt dotyczy remontu 

chodników i parkingów przy obu lokalizacjach, czyszczenie elewacji 

budynków Szpitala oraz Przychodni Rejonowej Nr 1, a także 

zagospodarowanie przestrzeni wokół SP ZOZ w Hajnówce, czyli tzw. mała 

architektura /ławki, stojaki na rowery, itp./). 

 Doinwestowanie rowerowego szlaku Green Velo – zgodnie z trasą 

przebiegu szlaku w granicach administracyjnych miasta. 

 Doposażenie istniejącej infrastruktury, w tym systemu małej architektury  

i infrastruktury informacyjnej, do potrzeb ruchu turystycznego na terenie 

całego miasta. 

 Przebudowa ogrodzenia wraz z oświetleniem oraz dodatkami małej 

architektury ogrodowej oddających klimat Puszczy Białowieskiej (Zajazd 

Wrota Lasu). 

 Tablica w formie artystycznej upamiętniająca miejsce, od którego wzięła 

początek Hajnówka. 

 Poprawa estetyki budynku przy ul. Piłsudskiego 10a w Hajnówce wraz 

z jego dociepleniem i zagospodarowaniem otoczenia. 

 Skwer nad Leśną przy rondzie im. Biskupa Mirona wraz z budową tzw. 

Kaczkomatu, tj. automatu do sprzedaży ziarna do karmienia kaczek. 

 Czytająca ławka (projekt zakłada ustawienie w Parku Miejskim dziesięciu 

ławek zdobionych na wzór książek z treścią historii Hajnówki, ciekawostek 

i tytułów książek, zawierających logo biblioteki). 

 Historia miasta muralem pisana – wykonanie murali nawiązujących 

do historii Hajnówki. 

 "Mój ogród – moje życie” – konkurs na najpiękniejszy ogród; 

 Przywrócenie pierwotnej funkcji ogródka jordanowskiego fragmentowi 

Parku Miejskiego. 

 Zagospodarowanie terenu na Międzytorach na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów. 



 Zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni, w tym terenów zieleni 

w centrum miasta (dostęp do WiFi, infrastruktura „zielonych drzew”, 

modernizacja skwerów). 

 Edukacja przyrodnicza (ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim). 

 Mural i zazielenienie wieży ciśnień. 

 Modernizacja budynków Politechniki. 

 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Hajnówce (Urząd Miasta 

Hajnówka mieści się na 2 piętrze budynku przy ul. A. Zina 1. W związku 

z tym część mieszkańców ma utrudniony dostęp do urzędu i trudno 

załatwić im ważne sprawy. Projekt przewiduje przeprowadzenie 

niezbędnej modernizacji budynku, tak aby możliwy stał się montaż windy. 

Dodatkowo planowane jest zagospodarowanie wewnętrznego placu 

z parkingiem i utworzenie tam miejsc parkingowych dedykowanych dla 

osób niepełnosprawnych.) 

Projekt w pełni nawiązuje do zapisów Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka. 

Realizacja pomysłów składających się na projekt przyczyni się do poprawy 

atrakcyjności miasta pod względem turystycznym, co może przełożyć się na wzrost 

zatrudnienia i eliminację pewnych problemów społecznych. Ponadto zaplanowane 

działania poprawią jakość życia mieszkańców obszaru zdegradowanego. 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Gmina Miejska Hajnówka 

Szacunkowa 

wartość 

projektu 

5 000 000,00 zł 

Źródła finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki prywatne, środki z 

innych źródeł 

Prognozowane 

rezultaty 

projektu 

Poprawa dostępności do wysokiej jakości przestrzeni publicznych. 

Wzrost zatrudnienia w branży turystycznej. 

Wzrost ruchu turystycznego. 

Poprawa dostępności do usług publicznych, w tym szczególnie dla osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

Likwidacja barier architektonicznych. 

Sposoby oceny 

i mierzenia 

rezultatów 

projektu 

Sprawozdanie z realizacji projektu, bieżący monitoring, wnioski o płatność 

 



otrzymuje brzmienie: 

PROJEKT NR 1a 

Nazwa 

projektu 
Poprawa funkcjonalności i estetyki otwartych przestrzeni miejskich 

Lokalizacja 

projektu 
Obszar rewitalizacji 

Skrócony opis 

projektu 

W trakcie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano zarówno braki w zakresie 

urządzonych przestrzeni publicznych i półpublicznych, jak również niską ich jakość 

i niedostosowanie do aktualnych potrzeb mieszkańców. Realizowane 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny dotyczyć zarówno przestrzeni o znaczeniu 

ponadlokalnym, jak również lokalnym, wykorzystywanych prawie wyłącznie przez 

mieszkańców ich bezpośredniego otoczenia. Przykładowymi działaniami, które 

mieszczą się w tego rodzaju przedsięwzięciach są: 

a) modernizacja istniejących przestrzeni publicznych 

b) rekompozycja istniejących przestrzeni publicznych 

c) utworzenie nowych przestrzeni publicznych. 

Przedsięwzięciom związanym z przestrzeniami publicznymi powinny towarzyszyć 

działania aktywizacyjne skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji 

o szerokim profilu od kulturalnych, przez sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, czy 

integracyjne. 

W ramach prac nad programem zgłoszone zostały następujące propozycje działań: 

 Utworzenie pasażu pieszego od ul. 3 Maja do ul. Parkowej wraz 

z utworzeniem i modernizacją infrastruktury do handlu produktami 

lokalnymi. – szacunkowy koszt 1 000 000 zł. 

 Poprawa funkcjonalności i estetyki terenów wokół budynków Przychodni 

Rejonowej nr 1 w Hajnówce i SP ZOZ w Hajnówce (projekt dotyczy remontu 

chodników i parkingów przy obu lokalizacjach, czyszczenie elewacji 

budynków Szpitala oraz Przychodni Rejonowej Nr 1, a także 

zagospodarowanie przestrzeni wokół SP ZOZ w Hajnówce, czyli tzw. mała 

architektura /ławki, stojaki na rowery, itp./) – szacunkowy koszt 65 000 zł. 

 Przebudowa ogrodzenia wraz z oświetleniem oraz dodatkami małej 

architektury ogrodowej oddających klimat Puszczy Białowieskiej (Zajazd 

Wrota Lasu). – szacunkowy koszt 100 000 zł. 

 Tablica w formie artystycznej upamiętniająca miejsce, od którego wzięła 

początek Hajnówka. – szacunkowy koszt 10 000 zł. 



PROJEKT NR 1a 

 Skwer nad Leśną przy rondzie im. Biskupa Mirona wraz z budową tzw. 

Kaczkomatu, tj. automatu do sprzedaży ziarna do karmienia kaczek. – 

szacunkowy koszt 50 000 zł. 

 Czytająca ławka (projekt zakłada ustawienie w Parku Miejskim dziesięciu 

ławek zdobionych na wzór książek z treścią historii Hajnówki, ciekawostek 

i tytułów książek, zawierających logo biblioteki). – szacunkowy koszt 

150 000 zł. 

 Historia miasta muralem pisana – wykonanie murali nawiązujących 

do historii Hajnówki. – szacunkowy koszt 80 000 zł. 

 Zagospodarowanie terenu na Międzytorach na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów. – 

szacunkowy koszt 100 000 zł. 

 Zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni, w tym terenów zieleni 

w centrum miasta (dostęp do WiFi, infrastruktura „zielonych drzew”, 

modernizacja skwerów). – szacunkowy koszt 1 725 000 zł. 

 Mural i zazielenienie wieży ciśnień. – szacunkowy koszt 150 000 zł. 

Projekt w pełni nawiązuje do zapisów Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka. 

Realizacja pomysłów składających się na projekt przyczyni się do poprawy 

atrakcyjności miasta pod względem turystycznym, co może przełożyć się na wzrost 

zatrudnienia i eliminację pewnych problemów społecznych. Ponadto zaplanowane 

działania poprawią jakość życia mieszkańców obszaru zdegradowanego. 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Gmina Miejska Hajnówka 

Szacunkowa 

wartość 

projektu 

3 430 000,00 zł 

Źródła finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki prywatne, środki z 

innych źródeł 

Prognozowane 

rezultaty 

projektu 

Poprawa dostępności do wysokiej jakości przestrzeni publicznych. 

Wzrost zatrudnienia w branży turystycznej. 

Wzrost ruchu turystycznego. 

Poprawa dostępności do usług publicznych, w tym szczególnie dla osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

Likwidacja barier architektonicznych. 



PROJEKT NR 1a 

Sposoby oceny 

i mierzenia 

rezultatów 

projektu 

Sprawozdanie z realizacji projektu, bieżący monitoring, wnioski o płatność. 

Sposób mierzenia w odniesieniu do celów: Końcowa ewaluacja programu w 

oparciu o badania ilościowe (zestaw wskaźników wykorzystany do diagnozy) oraz 

badania jakościowe. 

 

 

PROJEKT NR 1b 

Nazwa 

projektu 
Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektów użytkowanych przez mieszkańców 

Lokalizacja 

projektu 
Obszar rewitalizacji 

Skrócony opis 

projektu 

W trakcie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano braki w zakresie 

funkcjonalności i estetyki budynków użyteczności publicznej oraz ich 

niedostosowanie do aktualnych potrzeb mieszkańców, w tym osób 

niepełnosprawnych i seniorów. Realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

powinny dotyczyć zarówno budynków o znaczeniu ponadlokalnym, jak również 

lokalnym, wykorzystywanych prawie wyłącznie przez mieszkańców ich 

bezpośredniego otoczenia. 

W ramach prac nad programem zgłoszone zostały następujące propozycje działań: 

 Poprawa estetyki budynku przy ul. Piłsudskiego 10a w Hajnówce wraz 

z jego dociepleniem i zagospodarowaniem – szacunkowy koszt – 500 000 

zł. 

 Modernizacja budynków Politechniki – szacunkowy koszt – 300 000 zł. 

 Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Hajnówce (Urząd Miasta 

Hajnówka mieści się na 2 piętrze budynku przy ul. A. Zina 1. W związku 

z tym część mieszkańców ma utrudniony dostęp do urzędu i trudno 

załatwić im ważne sprawy. Projekt przewiduje przeprowadzenie 

niezbędnej modernizacji budynku, tak aby możliwy stał się montaż windy. 

Dodatkowo planowane jest zagospodarowanie wewnętrznego placu 

z parkingiem i utworzenie tam miejsc parkingowych dedykowanych dla 

osób niepełnosprawnych.) – szacunkowy koszt – 300 000 zł. 

Projekt w pełni nawiązuje do zapisów Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka. 

Realizacja pomysłów składających się na projekt przyczyni się do poprawy 

funkcjonalności budynków użyteczności publicznej. Ponadto, zaplanowane 



PROJEKT NR 1b 

działania poprawią jakość życia mieszkańców obszaru zdegradowanego poprzez 

poprawę dostępności do usług publicznych. 

Podmioty 

realizujące 

projekt 

Gmina Miejska Hajnówka 

Szacunkowa 

wartość 

projektu 

1 100 000,00 zł 

Źródła finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki prywatne, środki z 

innych źródeł 

Prognozowane 

rezultaty 

projektu 

Poprawa dostępności do wysokiej jakości przestrzeni publicznych. 

Wzrost zatrudnienia w branży turystycznej. 

Wzrost ruchu turystycznego. 

Poprawa dostępności do usług publicznych, w tym szczególnie dla osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

Likwidacja barier architektonicznych. 

Sposoby oceny 

i mierzenia 

rezultatów 

projektu 

Sprawozdanie z realizacji projektu, bieżący monitoring, wnioski o płatność. 

Sposób mierzenia w odniesieniu do celów: Końcowa ewaluacja programu w 

oparciu o badania ilościowe (zestaw wskaźników wykorzystany do diagnozy) oraz 

badania jakościowe. 

 

 

4. PROJEKTY od NR 2 do NR 24 we fragmencie:  

Sposoby oceny 

i mierzenia 

rezultatów 

projektu 

Sprawozdanie z realizacji projektu, bieżący monitoring, wnioski o płatność 

 

otrzymują brzmienie: 

Sposoby oceny 

i mierzenia 

rezultatów 

projektu 

Sprawozdanie z realizacji projektu, bieżący monitoring, wnioski o płatność. 

Sposób mierzenia w odniesieniu do celów: Końcowa ewaluacja programu w 

oparciu o badania ilościowe (zestaw wskaźników wykorzystany do diagnozy) oraz 

badania jakościowe. 

 



5. PROJEKTY: NR 6, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24 we fragmencie „Lokalizacja 

projektu” dodatkowo otrzymały brzmienie „Obszar rewitalizacji”. 

 

6. Fragment Rozdziału 9.2 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, Wsparcie rodzin wieloproblemowych został uzupełniony o treść: 

„c) Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku Internatu nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w 

Hajnówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Hajnówce przy ul. 3 Maja 23. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju zdrowia psychicznego i 

fizycznego dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 24 roku życia i ich rodzin oraz zwiększenie dostępu osób 

do jednostek diagnozujących potrzeby i organizujących wielospecjalistyczne oddziaływania 

terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. W ramach realizacji tego działania planowane jest wykonanie 

pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinety poradni (w tym: 6 gabinetów do indywidualnych terapii, 1 

gabinet do terapii grupowej, oraz sala integracji sensorycznej) oraz przebudowę istniejącego zespołu 

sanitariatów. Dodatkowo zostanie urządzonych pięć gabinetów terapii (w tym: gabinet terapii rodzinnej, 

gabinet BIOFEEDBACK, gabinet wczesnego wspomagania, gabinet psychologa i gabinet pedagoga). 

Planowane jest także przygotowanie pomieszczeń administracyjnych Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Hajnówce, sali konferencyjnej, pokoju lekarskiego i pomieszczenia socjalnego.” 

 

7. Fragment Rozdziału 9.2 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, Sport i kultura fizyczna oraz rekreacja dla rewitalizacji  został 

uzupełniony o treść, przeniesioną z treści PROJEKTU NR 1: 

„e) Doinwestowanie rowerowego szlaku Green Velo - zgodnie z trasą przebiegu szlaku w granicach 

administracyjnych miasta. 

f) "Mój ogród - moje życie" - konkurs na najpiękniejszy ogród.” 

 

8. Fragment Rozdziału 9.2 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, Zadbać o historyczną dzielnicę Hajnówki został uzupełniony o: 

treść, przeniesioną z treści PROJEKTU NR 1: 

„h) Doposażenie istniejącej infrastruktury, w tym systemu małej architektury i infrastruktury 

informacyjnej, do potrzeb ruchu turystycznego na terenie całego miasta.” 

Fragment: 

„Jako namiastkę takiego centrum wskazano m.in. ulicę Ks. Ignacego Wierobieja.” 

otrzymuje brzmienie: 



„Jako namiastkę takiego centrum wskazano m.in. ulicę Ks. Ignacego Wierobieja wraz z terenem 

przyległym, obejmującym m.in. ul. Kosidłów, ul. Boczną, ul. Stefana Batorego oraz ul. 3 Maja wraz z 

kompleksem Zespołu Szkół Zawodowych, który może stanowić potencjał do odtworzenia dawnych 

tradycji miasta (głównie w zakresie stolarstwa).” 

Fragment: 

„a) Poprawa estetyki całej ulicy (budynki, reklamy).” 

otrzymuje brzmienie: 

„a) Poprawa estetyki i funkcjonalności całej ulicy (budynki, reklamy), w tym obszaru przyległego, 

obejmującego Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, zlokalizowanego przy ul. 3 Maja (renowacja i 

zagospodarowanie obiektów zawodówki, w tym budynków warsztatów).” 

9. Rozdział 9.2 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, Utworzenie Edukacyjnego Centrum Hajnowskich Tradycji 

Drzewnych - akapit uzupełniono o treść:  

„Mógłby być zlokalizowany przy Zespole Szkół Zawodowych, w obiektach zajmowanych przez tę 

szkołę.” 

10. Rozdział 11 SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE PROGRAMU 

REWITALIZACJI uzupełniono o treść:  

„W przypadku pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w podrozdziale 

9.2 programu (nieujętych w tabeli 11.1.1) szacunkowa wartość ich realizacji wynosi 24 000 000 złotych, 

z czego środki funduszy europejskich - 18 000 000 złotych, 6 000 000 złotych stanowić będą środki 

krajowe (w tym budżetu miasta i innych samorządów) oraz środki prywatne.”  

„Całkowity szacunkowy koszt realizacji wszystkich przedsięwzięć wynikających z programu, zarówno z 

listy podstawowej jak i uzupełniającej to ok. 100 000 000 złotych.” 

W Tabeli 11.1.1. Szacunkowe ramy finansowe Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Hajnówka, wiersz: 

1 
Poprawa użyteczności i estetyki 
przestrzeni miejskich 

5 000 000 750 000 4 250 000 
Krajowe środki publiczne, EFRR, 
FS, środki prywatne, środki z 
innych źródeł 

otrzymuje brzmienie: 



1a 
Poprawa funkcjonalności i estetyki 
otwartych przestrzeni miejskich 

3 600 000 540 000 3 060 000 
Krajowe środki publiczne, EFRR, 
FS, środki prywatne, środki z 
innych źródeł 

1b 
Poprawa funkcjonalności i estetyki 
obiektów użytkowanych przez 
mieszkańców 

1 100 000 165 000 935 000 
Krajowe środki publiczne, EFRR, 
FS, środki prywatne, środki z 
innych źródeł 

 

11. Rozdział 13. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU 

REWITALIZACJI uzupełniono o treść: 

„W tabeli 13.1.2. zaprezentowano wskaźniki monitorowania postępu realizacji LPR. 

Ich wartości powinny być badane raz w roku. Są to bowiem informacje odniesione do wskaźników 

rezultatu, a więc efektów realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w dokumencie. Wskaźniki 

zostały tak wybrane aby jak najpełniej oddawały ocenę osiągnięcia celów programu, a nie 

produktów poszczególnych projektów. Podejście takie narzucone jest przez charakter rewitalizacji. 

Ten zaś nakazuje osiągnięcie zmiany we wszystkich kryzysowych sferach na obszarze rewitalizacji.  

Wybór wskaźników skupił się przede wszystkim na zapewnieniu adekwatnych mierników 

poszczególnych celów strategicznych. Zaproponowana poniżej lista nie stanowi katalogu 

zamkniętego i może być modyfikowana w reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu 

np. dostosowywana do wymogów monitorowania wskaźników dla RPOWP wymaganych przez 

IZ czy też sprawozdawczości GUS dotyczącej rewitalizacji w gminach. 

Tabela 13.1.2. Wskaźniki monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

L.p. Cel strategiczny Wskaźnik 

Wartość 

początkowa 

wskaźnika 

Źródło danych 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

1. 

Zapobieganie 

wykluczeniu szczególnie 

zagrożonych nim grup 

mieszkańców poprzez 

aktywizację i integrację 

społeczną 

Liczba osób w rodzinach 

otrzymujących wsparcie 

MOPS na 1 TYS. 

mieszkańców 

161,8 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

-5%  

2. 

Zapobieganie 

wykluczeniu szczególnie 

zagrożonych nim grup 

mieszkańców poprzez 

aktywizację i integrację 

społeczną 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 

3,4 
Powiatowy 

Urząd Pracy 
-5%  

3. 

Obniżenie poziomu 

bezrobocia oraz 

aktywizacja zawodowa 

osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Liczba osób bezrobotnych 

ogółem na 100 osób w 

wieku produkcyjnym 

6,7 
Powiatowy 

Urząd Pracy 
-5%  

4. 

Wzrost poziomu i jakości 

życia mieszkańców w 

wyniku modernizacji i 

rozbudowy istniejącej 

infrastruktury technicznej 

i społecznej 

Liczba obiektów 

infrastruktury, w których 

poprawiono 

funkcjonalność 

-  Urząd Miasta 5  

5. 

Zwiększenie atrakcyjności 

miasta poprzez stworzenie 

optymalnych warunków 

do rozwoju kluczowych 

funkcji 

Liczba zmodernizowanych 

lub utworzonych 

przestrzeni publicznych 

- Urząd Miasta 5 

Źródło: opracowanie własne.” 



12. Spis tabel uzupełniono o pozycję:  

„Tabela 13.1.2. Wskaźniki monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.” 

 

W związku z powyższym przedkłada się skorygowany dokument określający 

podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki działań rewitalizacyjnych Miasta Hajnówka - 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka. 

 


