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Opracowano na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016)  
z dnia 2 sierpnia 2016r. 

Dokument przygotowany przez firm : 
 
 
Ul. Targowa 18, 25-520 Kielce 
IV pi tro, pokoje 409a, 410/410a 
Tel. fax. 41 343 01 23 
e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl 
www.graczkowskidotacje.pl 
 
Zamawiaj cy:  

 
 

Gmina W chock 
ul. Wielkowiejska 1 
27-215 W chock 
tel. 41-27-36-130 
fax. 41-27-36-159 
e-mail: sekretariat@wachock.pl 
 
przy wsparciu Zespo u ds. rewitalizacji powo anym zarz dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy W chock 
nr 63/2017 z dnia 17 lipca 2017r. w sk adzie: 

1. Sebastian Staniszewski – przewodnicz ca Zespo u, 
2. Jacek Lankof - Zast pca Przewodnicz cego 
3. Anna G bura - Cz onek 
4. Micha  Markowski - Cz onek 

 
oraz Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy W chock powo anym nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r. 
w sk adzie: 

1. Anna Fi lak – przedstawiciel rodowiska organizacji pozarz dowych i dziedzictwa kulturowego  
2. Marian Susfa  – przedstawiciel rodowiska kultury  
3. Dorota Janas – przedstawiciel rodowiska o wiaty i edukacji  
4. Leszek Prostak - przedstawiciel przedsi biorców, 
5. Adrian Malinowski - przedstawiciel Rady Gminy 
6. Barbara Derlatka - przedstawiciel Urz du Miasta  
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Wyja nienie podstawowych poj  i terminów zwi zanych z rewitalizacj     
 
W niniejszym Programie pojawi  si  liczne terminy specjalistyczne, np. zwi zane z polityk  spo eczn , 
wymagaj ce zdefiniowania. W ramach procesu rewitalizacji przyjmuje si , e wymienione poni ej 
terminy b  u ywane w opisanym znaczeniu. 
 
BEZDOMNO  - to kryzysowy stan egzystencji osoby nieposiadaj cej faktycznego miejsca 
zamieszkania. 
 
BEZROBOCIE - polega na tym, e osoba zdolna do pracy, aktywnie poszukuj ca jej i faktycznie gotowa 
do jej podj cia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie rejestrowane natomiast, to formalny stan 
wpisania kogo  do rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urz d Pracy. 
 
NIEPE NOSPRAWNO  - wed ug Europejskiego Forum Niepe nosprawno ci osob  niepe nosprawn  
jest jednostka w pe ni swoich praw, znajduj ca si  w sytuacji upo ledzaj cej j  na skutek barier 
rodowiskowych, ekonomicznych i spo ecznych, których z powodu wyst puj cych u niej uszkodze  

nie mo e przezwyci  w taki sposób, jak inni ludzie. 
 
INTEGRACJA SPO ECZNA - z punktu widzenia jednostki, proces jej w czania spo ecznego, 
prze amywania jej wykluczenia. Z punktu widzenia spo ecze stwa – proces budowania spójno ci 
spo ecznej. 
 
KAPITA  SPO ECZNY - termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczaj cy kapita  (jako element 
procesu produkcji i ycia w zorganizowanym spo ecze stwie), którego warto  opiera si  na 
wzajemnych relacjach spo ecznych i zaufaniu jednostek, które dzi ki niemu mog  osi ga  wi cej 
korzy ci (z ekonomicznego i spo ecznego punktu widzenia). 
 
MARGINALIZACJA - wykluczenie z udzia u w yciu spo ecznym jednostek, grup spo ecznych lub  
w uj ciu globalnym spo ecze stw w stosunku do ich otoczenia spo ecznego. Wykluczenie spo eczne 
mo e odnosi  si  do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia. 
 
Wykluczenie jest rozumiane jako niemo liwo  bycia uczestnikiem wa nych spo ecznie aspektów 
ycia spo ecznego, jak gospodarcze, polityczne czy kulturowe. Skutkiem marginalizacji (procesu) jest 

wykluczenie spo eczne (stan). 
 
OBSZAR ZDEGRADOWANY - obszar gminy znajduj cy si  w stanie kryzysowym z powodu 
koncentracji negatywnych zjawisk spo ecznych, w szczególno ci bezrobocia, ubóstwa, przest pczo ci, 
niskiego poziomu edukacji lub kapita u spo ecznego, a tak e niewystarczaj cego poziomu 
uczestnictwa w yciu publicznym i kulturalnym, w przypadku wyst powania na nim ponadto, co 
najmniej jednego  
z nast puj cych negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych – w szczególno ci niskiego stopnia przedsi biorczo ci, s abej kondycji 
lokalnych przedsi biorstw lub 

 rodowiskowych – w szczególno ci przekroczenia standardów, jako ci rodowiska, obecno ci 
odpadów stwarzaj cych zagro enie dla ycia, zdrowia ludzi lub stanu rodowiska, lub 

 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególno ci niewystarczaj cego wyposa enia  
w infrastruktur  techniczn  i spo eczn  lub jej z ego stanu technicznego, braku dost pu do 
podstawowych us ug lub ich niskiej, jako ci, niedostosowania rozwi za  urbanistycznych do 
zmieniaj cych si  funkcji obszaru, niskiego poziomu obs ugi komunikacyjnej, niedoboru lub 
niskiej, jako ci terenów publicznych, lub 
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 technicznych – w szczególno ci degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 
o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwi za  technicznych 
umo liwiaj cych efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególno ci w zakresie 
energooszcz dno ci i ochrony rodowiska. 
 

Obszar zdegradowany mo e by  podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadaj ce ze 
sob  wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na ka dym z podobszarów wyst powania 
koncentracji negatywnych zjawisk spo ecznych oraz gospodarczych, rodowiskowych, przestrzenno-
funkcjonalnych lub technicznych. 
 
OBSZAR REWITALIZACJI- obszar obejmuj cy ca  lub cz  obszaru zdegradowanego, cechuj cego 
si  szczególn  koncentracj  negatywnych zjawisk. Obszar rewitalizacji nie mo e by  wi kszy ni   
20% powierzchni gminy oraz zamieszka y przez wi cej ni  30% mieszka ców gminy.  
 
REWITALIZACJA - to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane dzia ania na rzecz lokalnej spo eczno ci, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 
rewitalizacji. 
 

***** 
Idea rewitalizacji polega na pobudzeniu rozwoju gospodarczego, zwi kszeniu atrakcyjno ci 
inwestycyjnej zdegradowanego obszaru jak równie  na przeprowadzeniu inicjatyw na rzecz 
spo eczno ci lokalnej. Kompleksowo  planowanych do przeprowadzenia projektów stanowi klucz  
do faktycznego i d ugotrwa ego wyj cia wyznaczone obszaru z sytuacji kryzysowej. 
 
Rewitalizacja zak ada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowa  danego obszaru oraz 
wzmacnianie jego lokalnych potencja ów w tym tak e kulturowych. 
Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenie rewitalizacji, ale rewitalizacja 
prowadzona jest przez wielu interesariuszy. 
Interesariuszami rewitalizacji s  w szczególno ci: 

 mieszka cy obszaru rewitalizacji oraz w ciciele, u ytkownicy wieczy ci nieruchomo ci  
i podmioty zarz dzaj ce nieruchomo ciami znajduj cymi si  na tym obszarze;  

 mieszka cy gminy inni ni  wymienieni powy ej; 
 podmioty prowadz ce lub zamierzaj ce prowadzi  na obszarze gminy dzia alno  

gospodarcz ; 
 podmioty prowadz ce lub zamierzaj ce prowadzi  na obszarze gminy dzia alno  spo eczn ,  

w tym organizacje pozarz dowe i grupy nieformalne; 
 jednostki samorz du terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
 organy w adzy publicznej; 
 inne podmioty realizuj ce na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Pa stwa. 

 
Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez szeroki i otwarty katalog interesariuszy 
ze szczególnym uwzgl dnieniem mieszka ców obszaru rewitalizacji. 
Dzia ania s ce wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone s  w sposób spójny: wewn trznie 
(poszczególne dzia ania pomi dzy sob ) oraz zewn trznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. 
transportow , energetyczn , celami i kierunkami wynikaj cymi z dokumentów strategicznych  
i planistycznych)1. 

                                                             
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 3 lipca 2015 r. 
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Gmina W chock le y w pó nocno - wschodniej cz ci województwa wi tokrzyskiego, na pó nocnych 
obrze ach Gór wi tokrzyskich i w zachodniej cz ci powiatu starachowickiego w dolinie rzeki 
Kamiennej. 
 

chock  oddalony  jest  o  6  km  od  Starachowic  i  12  km  od  Skar yska  Kamiennej.  Przez  miasto  
przebiega elektryczna linia kolejowa: Skar ysko Kamienna - Ostrowiec wi tokrzyski oraz droga 
krajowa DK 42  
z Kamiennej ko o Namys owa do Rudnika ko o Starachowic, na której le  takie wi ksze miejscowo ci 
jak Kluczbork, Radomsko, Ko skie, St porków, Skar ysko-Kamienna, Starachowice. 
 
Z W chocka wychodz  tak e drogi lokalne do Radomia (przez Mirzec), do Skar yska-Kamiennej (przez 
Marcinków) i do Bodzentyna (przez Rataje). 
 

chock po ony jest na jurajskich tworach geologicznych pó nocnego obrze a Gór 
wi tokrzyskich. Le y on w malowniczym krajobrazie górnego biegu rzeki Kamiennej. Dolina rzeczna 

rozdziela: jurajskie utwory Przedgórza I eckiego, pokryte lasami i eckimi i triasowe pok ady 
po udniowo-wschodniej cz ci P askowzgórza Suchedniowskiego, poro ni te lasami siekierzy skimi 
wchodz cymi w sk ad Puszczy wi tokrzyskiej. Dolina rzeki Kamiennej, której cz  znajduje si  na 
terenie miasta jest pó noc  granic  Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. 
  
Teren gminy obejmuje miasto W chock b ce siedzib  w adz samorz dowych i pi  so ectw: 
Marcinków, Parszów, Rataje, W ów i Wielk  Wie . Miasto i gmina zajmuje 8 182 ha ( z tego miasto 
1601 ha) i stanowi to 15,5 % powierzchni Powiatu Starachowickiego. 
 

Mapa nr 1 Lokalizacja Gminy W chock na tle Polski i województwa wi tokrzyskiego 
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ród o: opracowanie w asne 
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1 Opis powi za  programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi  
i planistycznymi gminy 
 

Program Rewitalizacji Gminy W chock na lata 2017-2023 nie jest jedynym opracowaniem, 
które dotyczy planowania strategicznego w gminie. Samorz d posiada kilka innych dokumentów 
dotycz cych ró nych sfer rozwoju okre laj cych sposoby, które maj  sprzyja  ich osi gni ciu. Zatem 
wa nym elementem jest umiej tne wspó granie tych opracowa  ze sob . Wzajemna 
komplementarno  Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi  
jak i ponadlokalnymi ma podnie  efektywno  podejmowanych w jego ramach dzia , a dodatkowo 
zwi ksza jego ogóln  warto  oraz prawdopodobie stwo realizacji. Program Rewitalizacji jest 
powi zany z ni ej wymienionymi dokumentami strategicznymi gminy (poz.1-2 ), powiatu (poz. 3-4), 
województwa (poz. 5),  kraju (poz.6-10) oraz Unii Europejskiej (poz. 11): 
1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy W chock, 
2. Plan Odnowy Miejscowo ci W chock na lata 2009 – 2018, 
3. Strategia Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014-2020, 
4. Strategia rozwi zywania problemów spo ecznych w powiecie starachowickim na lata 2016-2022, 
5. Strategia Rozwoju Województwa wi tokrzyskiego do roku 2020, 
6. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,  
7. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 
8. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 
9. Krajowa Polityka Miejska 2023, 
10. Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (za enia), 
11. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjanego 

czeniu spo ecznemu,  
 
1 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy W chock 
Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest obni enie emisji gazów cieplarnianych. Program 
rewitalizacji wpisuj  si  w cele [str. 17-18]: 
1. wymiana o wietlenia na energooszcz dne i bardziej przyjazne dla rodowiska naturalnego 
2. termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznych 
3. monta  instalacji fotowoltaicznych  
4. budowa po cze  infrastruktur drogowej w celu zmniejszenia czasu dojazdu pojazdów do miejsc 
przeznaczenia oraz cie ek rowerowych. 
 
2 Plan Odnowy Miejscowo ci W chock na lata 2009 – 2018 
Program rewitalizacji wpisuj  si  w Gminy program jakim jest Plan Odnowy Miejscowo ci W chock 
na lata 2009-2018. Dokument jest spójny z nast puj cymi celami strategicznymi [str. 45]: 
Cel strategiczny 1- Poprawa standardu ycia mieszka ców W chocka 
1. Remont i uzupe nienie o wietlenia ulicznego, 
2. Budowa i remont dróg gminnych i ci gów pieszych 
3. Powstanie cie ek rowerowych 
 
4. Budowa zatok przystankowych       
Cel strategiczny 2- Rozwój bazy kulturalno-turystyczno-sportowej 
5. Remont budynku Miejsko-Gminnego O rodka Kultury 
7. Powstanie terenów rekreacyjnych (placów zabaw, obiektów sportowych) 
8. Oznakowanie miejscowo ci pod k tem turystycznym, utworzenie punktu informacji turystycznej. 
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3 Strategia Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014-2020, 
Proces rewitalizacji Gminy W chock wpisuje si  w nast puj ce cele strategiczne i operacyjne Strategii 
Powiatu Starachowickiego: 
CEL STRATEGICZNY NR 1 ROZWÓJ GOSPODARCZY, CZYLI PRZEDSI BIORCZO  PRZEDE WSZYSTKIM 
Cel operacyjny 1.1 Wsparcie rozwoju przedsi biorczo ci 
Cel operacyjny 1.2 Promocja wizerunku powiatu 
CEL STRATEGICZNY NR 2 INFRASTRUKTURALNY ROZWÓJ KLUCZEM DO WZROSTU GOSPODARCZEGO  
I POPRAWY YCIA MIESZKA CÓW 
Cel operacyjny 2.3 Podniesienie jako ci kszta cenia 
Cel operacyjny 2.5 Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej 
CEL STRATEGICZNY NR 3 DOST PNO  WYSOKIEJ JAKO CI US UG PUBLICZNYCH DLA MIESZKA CÓW 
WARUNKIEM ROZWOJU 
Cel operacyjny 3.2 Rozwój infrastruktury publicznej i us ug s cych osobom niepe nosprawnym 
Cel operacyjny 3.4 Edukacja kluczem do rozwoju powiatu 
Cel operacyjny 3.5 Rozszerzenie oferty kulturalnej powiatu 
 
4 Strategia rozwi zywania problemów spo ecznych w powiecie starachowickim na lata 2016-2022, 
Wizja powiatu: „Powiat Starachowicki obszarem o du ej atrakcyjno ci spo ecznej i aktywno ci 
obywatelskiej, bezpiecznym miejscem zamieszkania, pracy i edukacji, ze sprawnym i zintegrowanym 
systemem wsparcia dla mieszka ców”, za  jego misj  jest „Powiat Starachowicki d y do poprawy 
warunków yciowych mieszka ców poprzez wsparcie rodziny, mieszka ców w wieku produkcyjnym  
i poprodukcyjnym i kszta towanie warunków zrównowa onego rozwoju” (s. 65). Proces rewitalizacji 
Gminy W chock wpisuje si  w nast puj ce cele strategiczne i operacyjne Strategii rozwi zywania 
problemów spo ecznych Powiatu Starachowickiego: 
W sferze spo ecznej Powiat planuje poprawi  warunki i jako ycia mieszka ców Powiatu 
Starachowickiego (s. 75). Cele operacyjne, które wpisuj  si  w rewitalizacj  Gminy W chock w tj.  
1 Cel operacyjny nr 3 Przeciwdzia anie przemocy w rodzinie 
2 Cel operacyjny nr 9 Rozwój ekonomii spo ecznej 
3 Cel operacyjny nr 10 Aktywizacja osób bezrobotnych              

 
Mapa nr 2: Gmina W chock na tle Powiatu Starachowickiego 

 
ród o: Urz d Miasta i Gminy w W chocku  

 



Program Rewitalizacji dla Gminy W chock na lata 2017-2023 
 
 

Strona 10 z 178 
    

5 Strategia Rozwoju Województwa wi tokrzyskiego do roku 2020  
Aktualizacja Strategii Województwa wi tokrzyskiego do roku 2020 zosta a przyj ta uchwa  Sejmiku 
Województwa wi tokrzyskiego nr XXXIII/589/13 z dnia 16 lipca 2013r. Strategia jest najwa niejszym 
dokumentem na poziomie regionalnym który okre la kierunki rozwoju województwa 
wi tokrzyskiego na najbli sze lata. 

Rewitalizacja Gminy W chock wpisuje si  w nast puj ce cele strategiczne/szczegó owe  
Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej (s. 31-32) 
1.2  Poprawa  infrastruktury  spo ecznej  i  us ug  publicznych,  czyli  wzrost  kapita u  spo ecznego, 
wsparcie zatrudnienia i wy sza jako ci ycia w regionie. 
Dzia ania w tym obszarze koncentruj  w du ej mierze na poprawie jako ci i dost pno ci us ug 
spo ecznych, poprzez inwestycje w infrastruktur  spo eczn  (edukacyjn , zdrowia, pomocy 
spo ecznej, kultury). Realizacja powy szego celu winna obejmowa  m.in. 

 wspieranie zatrudnienia, wy czenia spo ecznego i zwalczania ubóstwa; 
 usprawnienie materialne i organizacyjne takich instytucji jak m.in.: szpitale, sanatoria, 

jednostki organizacyjne pomocy i integracji spo ecznej, szko y, przedszkola, obiekty kultury, 
obiekty sportowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarz dowe; 

 tworzenie na poziomie regionalnym i lokalnym systemowych rozwi za , wzmacniaj cych 
wi zi spo eczne mieszka ców oraz umo liwiaj cych likwidacj  barier dla spo ecznej 
i obywatelskiej aktywno ci mieszka ców (szczególnie m odzie y); 

W ramach rewitalizacji gmina planuje zadania, które przyczynia si  do zwi kszenia dost pu  
do infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej (modernizacja szkó ), zwi kszenie dost pu do us ug 
zdrowotnych (modernizacja O rodka Zdrowia, wdro enie programów profilaktycznych). 
Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 5.1 Rozwój us ug publicznych.  
Wg Strategii Rozwoju Województwa realizacja tego celu powinna obejmowa  rozwój us ug 
publicznych (s. 40-41), w tym: 

 popraw  dost pno ci i jako ci opieki medycznej na terenach wiejskich (w ramach procesu 
rewitalizacji zak adana jest modernizacja oraz doposa enie O rodka Zdrowia) 

 zwi kszenie dost pno ci i jako ci us ug edukacyjnych (w tym edukacji przedszkolnej) – gmina 
planuje modernizacj  obiektów szkolnych oraz ich doposa enie. 

Cel strategiczny 5 jest tak e realizowani poprzez rozwój funkcji pozarolniczych, tj. m.in.: 
 rozwój agroturystyki, która w przypadku województwa wi tokrzyskiego jest jednym  

z wiod cych turystycznych obszarów produktowych, stwarzaj cych mo liwo ci zwi kszenia 
dochodów spo eczno ci lokalnej, 

 wsparcie przekwalifikowania si y roboczej pod k tem wymogów gospodarki i rynku pracy; 
 wsparcie inwestycji w odnawialne ród a energii, w szczególno ci wykorzystuj cych biomas . 

W/w dzia ania s  tak e uj te w Programie Rewitalizacji dla Gminy W chock. 
Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu  
6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwi zania dylematu, jak nie szkodzi  jednocze nie rodowisku 
i gospodarce. Realizacja powy szego celu winna obejmowa  m.in. 

 promocja i wspieranie znacznie szerszego ni  dotychczas wykorzystania odnawialnych róde  
energii (OZE), jako istotnego elementu dywersyfikacji róde  energii oraz budownictwa 
energooszcz dnego. 

Gmina w ramach zada  rewitalizacyjnych zamierza m.in. zmodernizowa  obiekty szkolne i 
zainstalowa  na nich instalacje OZE.  
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Mapa nr 3 Gmina W chock na tle Województwa wi tokrzyskiego 
 

 
ród o: opracowanie w asne 

 
6 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie  
Najwa niejszym celem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest wykorzystanie specyficznych 
atutów (tzw. potencja ów rozwojowych), które ma ka dy obszar Polski, dla osi gni cia celów rozwoju 
kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójno ci. 
 
Chodzi  o  polityk  rozwoju „szyt  na miar ”  konkretnej  cz ci  naszego kraju.  Strategia  mówi  o  tym,   
e „ rodki na rozwój trzeba inwestowa  tak, by wspiera y mocne stron danego obszaru, dawa y 

szans  na wzrost gospodarczy i wi ksze zatrudnienie oraz niwelowa y ró nice w poziomie rozwoju”.  
Strategia wyznacza te  trzy cele szczegó owe. Dotycz  one: 

 wzrostu konkurencyjno ci regionów (chodzi o rozwijanie potencja ów najwi kszych miast  
i otaczaj cych je gmin oraz tworzenie warunków do korzystania z tego rozwoju przez 
pozosta e obszary.  

 niwelowania ró nic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju (chodzi szczególnie o obszary 
wiejskie o najni szym poziomie dost pu mieszka ców do dóbr i us ug, miasta, które trac  
dotychczasowe funkcje spo eczno-gospodarcze, np. niektóre by e stolice województw, 
obszary przygraniczne czy te cz ci Polski, które nie maj  nowoczesnej sieci drogowej czy 
kolejowej), 

 sprawnego zarz dzania polityk  rozwoju (m.in. wi ksza rola województw w prowadzeniu 
polityki rozwoju, nowe narz dzia polityki regionalnej – kontrakty terytorialne, obserwatoria 
terytorialne, krajowe i regionalne fora terytorialne). 



Program Rewitalizacji dla Gminy W chock na lata 2017-2023 
 
 

Strona 12 z 178 
    

Program Rewitalizacji d y do wzrostu konkurencyjno ci Gminy poprzez wykorzystanie jej 
potencja ów, zmniejszaj c w ten sposób ró nice w rozwoju pomi dzy obszarami wiejskimi  
a miejskimi.  
 
 7 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
Wytyczne wskazuj  warunki i sposoby zapewnienia komplementarno ci interwencji dla projektów 
rewitalizacyjnych wspó finasowanych z funduszy EFRR, EFS i FS w ramach ró nych celów 
tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, zarówno w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, jak  
i Krajowego Programu Operacyjnego. 
Podstawowym celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdra ania programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizuj cych cele rewitalizacji. Dokumentem 
odniesienia dla Wytycznych jest Umowa Partnerstwa, która formu uje wyzwania zwi zane  
z zapewnieniem warunków dla w ciwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego, kompleksowego oraz 
przygotowanego i prowadzonego z uwzgl dnieniem realnej partycypacji spo ecznej przeciwdzia ania 
procesom degradacji obszarów dotkni tych kryzysem.  
Niniejszy Program Rewitalizacji jest opracowany z uwzgl dnieniem przedmiotowych wytycznych 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
 
8 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najwa niejszym dokumentem strategicznym 
w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Zosta  on stworzony w celu zapewnienia 
efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument zawiera cele i kierunku dzia  s ce 
takiemu planowaniu przestrzennemu, który pozwoli na wzrost spo eczno-gospodarczy pa stwa. Cele 
okre lone w dokumencie to: 
1. Podwy szenie konkurencyjno ci g ównych o rodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej 
poprzez ich integracj  funkcjonaln  przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego 
sprzyjaj cego spójno ci. 
2. Poprawa spójno ci wewn trznej i terytorialnej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, 
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania si  czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich oraz wykorzystywanie potencja u wewn trznego wszystkich terytoriów.  
3. Poprawa dost pno ci terytorialnej kraju w ró nych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.  
4. Kszta towanie struktur przestrzennych wspieraj cych osi gni cie i utrzymanie wysokiej jako ci 
rodowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

5. Zwi kszanie odporno ci struktury przestrzennej kraju na zagro enia naturalne i utraty 
bezpiecze stwa energetycznego oraz kszta towanie struktur przestrzennych wspieraj cych zdolno ci 
obronne pa stwa. 
6. Przywrócenie i utrwalanie adu przestrzennego. 
Wdro enie dzia  przewidzianych w Programie Rewitalizacji Gminy W chock wpisuje si  w  
powy sze cele.   
 
9  Krajowa Polityka Miejska 2023 
Cho  sam dokument koncentruje si  na rozwoju miast, mo na znale  w nim wiele inspiruj cych 
wskazówek, które zosta y tak e uwzgl dnione w niniejszym dokumencie. Warto zwróci  uwag , e 
Krajowa Polityka Miejska bierze pod uwag  nast puj ce w tki tematyczne: 

 kszta towanie przestrzeni, 
 partycypacja publiczna, 
 transport i mobilno  miejska, 
 niskoemisyjno  i efektywno  energetyczna, 
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 rewitalizacja, 
 polityka inwestycyjna, 
 rozwój gospodarczy, 
 ochrona rodowiska i adaptacja do zmian klimatu, 
 demografia, 
 zarz dzanie obszarami miejskimi. 

Program Rewitalizacji jako dokument planistyczny i strategiczny wpisuje si  w cel strategiczny Polityki 
Miejskiej tj. „wzmocnienie zdolno ci miast i obszarów zurbanizowanych do zrównowa onego rozwoju 
i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jako ci ycia mieszka ców” (s. 12). Jednym z najwa niejszych 
elementów branych pod uwag  w rozwoju wg Krajowej Polityki Miejskiej jest w nie jako ycia 
mieszka ców. 

„(…) jest ona pochodn  szeregu czynników j  determinuj cych, w tym tak e zrównowa onego rozwoju 
miasta oferuj cego wysokiej jako ci miejsca pracy. Patrz c z tej samej perspektywy na ca  Krajowej 
Polityki Miejskiej nale y stwierdzi , e ka de podejmowane dzia anie, tak z poziomu centralnego, jak  
i z poziomu poszczególnych szczebli samorz du terytorialnego (a szczególnie w adz miejskich) nale y 
rozpatrywa  i ocenia  przez pryzmat potrzeb cz owieka i jako ci jego ycia” (s. 15). 

Program Rewitalizacji Gminy W chock d y do tworzenia nowych lepszych miejsc pracy, a tak e 
niweluje chaos wizualny i wp ywa na popraw  estetyki gminy, zw aszcza terenów rewitalizacji. 
Wszelkie dzia ania uj te w Programie maj  na celu podniesienie jako ci ycia mieszka ców Gminy, 
w szczególno ci osób zamieszkuj cych podobszary rewitalizacji.  
 
10 Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (za enia) 
Jak czytamy w dokumencie (s. 2):  
„My  przewodni  Narodowego Planu Rewitalizacji ma by  zapewnienie mu mo liwie 
powszechnego charakteru tak, aby jak najszersze grono obywateli i podmiotów mog o si  uto sami  
z ide  naprawy rodowiska miejskiego i w cza  si  lub podejmowa  z w asnej inicjatywy dzia ania  
w tym zakresie”.  
Niniejszy Program Rewitalizacji wpisuje si  rozumienie rewitalizacji wskazanej w za eniach do 
Narodowego Programu Rewitalizacji „nie jedynie jako modernizacji w wymiarze infrastrukturalnym  
(i to dotychczas cz sto punktowej i nieco przypadkowej), ale jako zespo u dzia  prowadzonych 
kompleksowo, wielowymiarowo, skoordynowanych i skoncentrowanych tematycznie  
i terytorialnie w celu osi gni cia za onych przemian w obszarach kryzysowych” (s.3). 
Zapewniamy tak e udzia  mieszka ców gminy W chock, zw aszcza podobszarów zdegradowanych,  
w procesie uspo ecznienia procesu rewitalizacji (powo ano Zespó  ds. rewitalizacji w Urz dzie Gminy 
oraz Komitet rewitalizacyjny). 
 
11 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjanego 

czeniu spo ecznemu  
Strategia ta jest now  d ugookresow  strategi  rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. 
Strategia „Europa 2020” zast pi a realizowan  w latach 2000-2010 Strategi  Lizbo sk  i jest prób  
odpowiedzi na s abo ci europejskiej gospodarki, które ujawni y si  szczególnie podczas ostatniego 
kryzysu.  Jak czytamy w dokumencie (s. 12): 
„U podstaw strategii Europa 2020 powinny le  trzy priorytety: 
- rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 
- rozwój zrównowa ony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystaj cej z zasobów, 
- bardziej przyjaznej rodowisku i bardziej konkurencyjnej; 
- rozwój sprzyjaj cy w czeniu spo ecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzuj cej si  wysokim 
poziomem zatrudnienia i zapewniaj cej spójno  gospodarcz , spo eczn  i terytorialn ”. 
W ramach Programu Rewitalizacji podejmujemy szereg dzia  wpisuj cych si  w Strategi  „EUROPA 
2020”, tj. m.in.: 

 pobudzenie rozwoju gospodarczego,  
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 wspieramy kszta cenie i uczenie si  przez ca e ycie, 
 przeciwdzia anie zmianom klimatu m.in. utylizacja azbestu.
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2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych s ca wyznaczeniu granic 
obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 
 
Streszczenie diagnozy 

1. Diagnoza wskazuje podzia  gminy na jednostki struktury wewn trznej 
a) Sposób wyznaczenie jednostek planistycznych s cych badaniu zró nicowania 

wewn trzgminnego i uzasadniono metod  podzia u 
W diagnozie podstawow  jednostk  planistyczn  s  jednostki pomocnicze gminy tj.: 

 so ectwo, 
 miasto. 

 
b) Przestrzenne zró nicowanie diagnozowanych zjawisk 

W diagnozie dokonano analizy problemów spo ecznych, gospodarczych, rodowiskowych, 
technicznych i funkcjonalno-przestrzennych wyst puj cych na terenie wszystkich so ectw/miasta. 
 

c) Diagnoza dotyczy ca ej gminy, w tym obszarów niezamieszka ych i poprzemys owych 
Diagnozie zosta y poddane ca e jednostki pomocnicze, w tym terenie niezamieszka e. Obszary 
poprzemys owe zosta y przedstawione w dalszej cz ci diagnozy.  
 

2. Diagnoza gminy zawiera analiz  sfery spo ecznej 
 

a) diagnoza zawiera analiz  (ilo ciow  i jako ciow ) zjawisk spo ecznych 
Analizuj c sfer  spo eczn  wzi to m.in. pod uwag  w szczególno ci dane dot. bezrobocia, ubóstwa, 
niskiego poziomu edukacji, a tak e niewystarczaj cego poziomu uczestnictwa w yciu publicznym  
i kulturalnym. 
 

b) diagnoza wykazuje niekorzystny poziom mierników poszczególnych zjawisk 
Diagnoza pokazuje trendy zachodz ce w sferze spo ecznej np. analizy demograficzne, wzrost/spadek 
przest pczo ci, itp. 
 

c) diagnoza identyfikuje czynniki powoduj ce sytuacj  kryzysow  w sferze spo ecznej  
w odniesieniu do jednostek planistycznych podlegaj ce analizie 

Diagnoza porównuje ze sob  poszczególne jednostki pomocnicze gminy i w ten sposób okre la skal  
potrzeb spo ecznych. 
 

d) diagnoza definiuje g ówne problemy w sferze spo ecznej w odniesieniu do jednostek 
planistycznych podlegaj cych analizie 

ówne problemy spo eczne okre lono na podstawie danych Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy 
Spo ecznej w W chocku. W zakresie korzystania z zasi ków nale y zauwa , e najwi cej rodzin 
skorzysta o z pomocy z tytu u ubóstwa i bezrobocia.  
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Tabela 1 Liczba rodzin i osób korzystaj cych z pomocy MGOPS w latach 2013-2016 
Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 

  
Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Bezrobocie 156 471 137 409 119 353 126 327 

Ubóstwo 31 69 177 264 128 300 139 302 

Niepe nosprawno   74 154 82 174 81 169 91 183 

ugotrwa a lub ci ka 
choroba 

21 50 24 64 28 66 22 52 

Przemoc 0 0 0 0 1 5 0 0 

Bezradno  w sprawach 

34 138 28 121 27 121 24 100 
opieku czo-

wychowawczych 

w tym: rodziny niepe ne, 
rodziny wielodzietne 

Trudno ci po opuszczeniu 
zak adów karnych 

0 0 3 6 0 0 1 1 

Alkoholizm 7 17 14 22 10 12 13 18 

Sytuacja kryzysowa 1 1 0 0 0 0 0 0 

Zdarzenia losowe 0 0 0 0 2 5 1 4 

ród o: Miejsko – Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w W chocku 
 

3. Diagnoza zawiera analiz  sfery gospodarczej, rodowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej 
a) diagnoza zawiera analiz  (ilo ciow  i jako ciow ) zjawisk gospodarczych, rodowiskowych, 

przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych 
 

Przedstawiono w dalszej cz ci diagnozy analiz  ilo ciow  i jako ciow  w podziale na jednostki 
pomocnicze i porównano je w zakresie stopnia przedsi biorczo ci, kondycji lokalnych firm, azbestu 
pozostaj cego do utylizacji na terenie poszczególnych so ectw/miasta, dost p do sieci wodoci gowej, 
kanalizacyjnej, itd. 
 

b) diagnoza identyfikuje czynniki powoduj ce sytuacj  kryzysow  w sferze gospodarczej, 
rodowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej w odniesieniu do jednostek 

planistycznych podlegaj cych analizie.  
Czynnikami tymi s : 

 niewystarczaj ce rodki finansowe na realizacj  zada  samorz dowych, 
 starzenie si  spo ecze stwa, 
 ma a liczba firm na lokalnym rynku, 
 niska wiadomo  spo eczna. 
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c) diagnoza definiuje g ówne problemy w sferze gospodarczej, rodowiskowej, funkcjonalno-
przestrzennej, technicznej w odniesieniu do jednostek planistycznych podlegaj cych 
analizie.  

ówne problemy na terenie gminy: 
 bezrobocie,  
 ubóstwo, 
 niepe nosprawno ,  
 wysoka przest pczo , 
 niska przedsi biorczo , 
 aba kondycja lokalnych firm, 
 ma a liczba miejsc pracy na lokalnym rynku, 
 aba aktywno  organizacji pozarz dowych, 
 niewystarczaj cy dost p do wysokiej jako ci infrastruktury sportowej, rekreacyjnych, 

zdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, 
 

4. Diagnoza pozwala na wskazania delimitacji obszaru zdegradowanego 
Obszary zdegradowane wskazuj  na wyst powanie na ich terenie problemów w sferze gospodarczej, 
rodowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej w odniesieniu do jednostek planistycznych 

podlegaj cych diagnozie.  
 

5. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wyznaczono trzy podobszary rewitalizacji 
 W Programie obszar rewitalizacji tworz : 

- podobszar 1 centrum miasta W chock, 
- podobszar 2 cz  miejscowo ci Parszów, 
-      podobszar 3 cz  miejscowo ci Wielka Wie . 

 
a) Podobszary rewitalizacji nie przekraczaj  20% powierzchni gminy i nie obejmuj  30% jej 

mieszka ców. 
b) W pog bionej diagnozie przedstawiono uzasadnienie wskazania tych podobszarów.  

 
 
 
 
 
 
Liczba osób korzystaj cych z zasi ków Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w latach 
2013-2016 
Z kolei bior c pod uwag  poszczególne jednostki administracyjne nale y stwierdzi , e w 2016r. 
najwi cej rodzin skorzysta o z pomocy Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej, które 
zamieszka y:  

 chock – 199 osób, (99 rodzin) czyli 38,57% ogó u korzystaj cych (w stosunku do roku 
2013 nast pi  spadek osób pobieraj cych zasi ek o 44 osoby (4 rodziny), natomiast  
w stosunku do roku 2014- spadek o 12 osób, a wzgl dem roku ilo  osób pozostaje bez 
zmian), 

 Parszów  –  89  osób,  (30  rodzin)  tj.  17,25%  ogó u  korzystaj cych  (w  stosunku  do  roku  2013  
nast pi  spadek osób pobieraj cych zasi ek o 37 osób (10 rodziny), natomiast w stosunku do 
roku 2014- spadek o 14 osób, a wzgl dem roku 2015 spadek o 16 osób). Miedzy rokiem 2014 
a 2015 zaobserwowano wzrost liczby osób korzystaj cych z zasi ków o 2 osoby) 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa problemów spo ecznych na 
terenie Gminy W chock 
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 Wielka Wie  – 78 osób (28 rodzin) tj. 15,12% ogó u korzystaj cych (w stosunku do roku 2013 
nast pi  wzrost osób pobieraj cych zasi ek o 9 osób (3 rodziny), a wzgl dem roku 2014  
i 2015- spadek o 9 osób). 
  

Je eli chodzi o % udzia  osób korzystaj cych z zasi ków do ogó u mieszka ców so ectwa zjawisko to 
by o najwi ksze w 2016r.: 

 Parszów – 40,09% osób pobieraj cych zasi ki (tj. 30 rodzin), 
 Rataje – 15,35% tj. 25 rodzin, 
 chock – 7,29% tj. 99 rodzin, 

 
Tabela 2:  Liczba rodzin i osób korzystaj cych z pomocy MGOPS w latach 2013-2016 w podziale na so ectwa  

i Miasto W chock 

Lp. miasto/so ectwa 

2013 % do ogó u 
korzystaj cych 

osób 

% do ogó u 
korzystaj cych 

rodzin 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

Liczba 
mieszka ców 

na 
31.12.2013r. liczba 

osób 
liczba 
rodzin 

1 chock 243 103 40,70% 46,61% 8,65% 2 828 

2 Marcinków 61 26 10,22% 11,76% 9,81% 622 

3 Parszów 126 40 21,11% 18,10% 8,05% 1 565 

4 Rataje 82 21 13,74% 9,50% 17,12% 479 

5 glów 16 6 2,68% 2,71% 7,02% 228 

6 Wielka Wie  69 25 11,56% 11,31% 5,15% 1 340 

RAZEM 597 221 100% 100% 8,48% 7 042 

 

Lp. miasto/so ectwa 

2014 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
korzystaj cych 

rodzin 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

Liczba 
mieszka ców 

na 
31.12.2014r. liczba 

osób 

liczba 

rodzin 

1 chock 211 94 38,50% 44,98% 7,59% 2 781 

2 Marcinków 64 28 11,68% 13,40% 10,32% 620 

3 Parszów 103 34 18,80% 16,27% 6,66% 1 547 

4 Rataje 62 20 11,31% 9,57% 12,78% 485 

5 glów 21 6 3,83% 2,87% 9,42% 223 

6 Wielka Wie  87 27 15,88% 12,92% 6,50% 1 338 

RAZEM 548 209 100% 100% 7,84% 6 994 
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Lp. miasto/so ectwa 

2015 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
korzystaj cych 

rodzin 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

Liczba 
mieszka ców 

na 
31.12.2015r. liczba osób 

liczba 
rodzin 

1 chock 199 94 37,41% 45,41% 7,22% 2 755 

2 Marcinków 55 26 10,34% 12,56% 9,03% 609 

3 Parszów 105 34 19,74% 16,43% 6,82% 1 539 

4 Rataje 75 23 14,10% 11,11% 15,59% 481 

5 glów 11 3 2,07% 1,45% 4,93% 223 

6 Wielka Wie  87 27 16,35% 13,04% 6,58% 1 323 

RAZEM 532 207 100,00% 100,00% 7,68% 6 930 

 

Lp. miasto/so ectwa 

2016 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
korzystaj cych 

rodzin 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

Liczba 
mieszka ców 

na 
31.12.2016r. liczba osób 

liczba 
rodzin 

1 chock 199 99 38,57% 45,62% 7,29% 2 731 

2 Marcinków 58 28 11,24% 12,90% 4,41% 590 

3 Parszów 89 30 17,25% 13,82% 40,09% 1 520 

4 Rataje 74 25 14,34% 11,52% 15,35% 482 

5 glów 18 7 3,49% 3,23% 3,05% 222 

6 Wielka Wie  78 28 15,12% 12,90% 5,13% 1 315 

RAZEM 516 217 100,00% 100,00% 7,52% 6 860 

ród o: analizy w asne na podstawie danych Miejsko – Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  
w W chocku; czerwiec 2017 

  
Liczba dzieci i m odzie y korzystaj ca z do ywiania w latach 2013-2016 
Pa stwowy program „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania” nak ada na gmin  obowi zek 
do ywiania dzieci oraz zapewnienia posi ku osobom jego pozbawionym, zw aszcza je eli chodzi  
o osoby z terenów obj tych wysokim poziomem bezrobocia i ze rodowisk wiejskich. Najwi cej dzieci 
skorzysta o z do ywania w 2016r. by o zamieszka ych w: 

 chock – 40 tj. 33,09% ogó u korzystaj cych- liczba ta spad a wzgl dem roku 2013  
o 2 osoby 

 Parszów  i  Wielka  Wie –  25  tj.  20,66%  ogó u  korzystaj cych.  Liczba  dzieci  zwi kszy a  si   
o 2 osoby w Wielkiej Wsi, a w Parszowie zmniejszy a o 10 osób. 
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Tabela 3:  Liczba dzieci i m odzie y korzystaj ca z do ywiania w latach 2013-2016   
z podzia em na so ectwa i Miasto W chocku 

lp. miasto/so ectwa 2013 
% do ogó u 

korzystaj cych 
2014 

% do ogó u 
korzystaj cych 

2015 
% do ogó u 

korzystaj cych 
2016 

% do ogó u 
korzystaj cych 

1 chock 42 32,31% 33 32,04% 44 32,35% 40 33,06% 

2 Marcinków 10 7,69% 7 6,80% 10 7,35% 8 6,61% 

3 Parszów 35 26,92% 23 22,33% 30 22,06% 25 20,66% 

4 Rataje 15 11,54% 17 16,50% 22 16,18% 19 15,70% 

5 glów 5 3,85% 3 2,91% 3 2,21% 4 3,31% 

6 Wielka Wie  23 17,69% 20 19,42% 27 19,85% 25 20,66% 

RAZEM 130 100% 103 100% 136 100% 121 100% 

ród o: analizy w asne na podstawie danych Miejsko – Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  
w W chocku; lipiec 2017 

 
Liczba osób korzystaj ca z zasi ków sta ych, okresowych i celowych w latach 2013-2016 
 
Bior c pod uwag  to kryterium najwi cej mieszka ców pobieraj cych zasi ek sta y w 2016r. 
mieszka o w: 

 chocku – 26 osób tj. 40,63% ogó u korzystaj cych z zasi ku. 
 Marcinków– 11 osób, tj. 17,19% ogó u korzystaj cych i 1,86% mieszka ców so ectwa. 

 
Je eli chodzi o zasi ek okresowy sytuacja przedstawia a si  nast puj co: 

 najwi cej osób, które skorzysta o w 2016r. mieszka o w W chocku 35 osób tj. blisko 42,68% 
ogó u korzystaj cych i 1,28% ogó u mieszka ców,  

 14 osób zamieszka ych w Marcinkowie tj. 17,07% ogó u korzystaj cych i 1,06% mieszka ców 
so ectwa. 
 

Zasi ek celowy najwi cej w 2016r. otrzyma o mieszka ców: 
 chocka tj. 52 osoby– ponad 36,88% ogó u korzystaj cych i 1,90% mieszka ców Miasta.  
 26 mieszka ców so ectwa Marcinków skorzysta o z tego zasi ku, tj. 18,44% ogó u 

korzystaj cych i 1,98% ogó u mieszka ców so ectwa. 
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Tabela 4: Liczba osób korzystaj ca z zasi ków sta ych, okresowych, celowych w poszczególnych jednostkach Gminy W chock 

lp. miasto/so ectwa 

Zasi ek - rok 2013 

Sta y 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 
Okresowy 

% do ogó u 
korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 
Celowy 

% do ogó u 
korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1 chock 22 46,81% 0,78% 42 42,86% 1,50% 65 45,45% 2,31% 

2 Marcinków 9 19,15% 1,45% 14 14,29% 2,25% 23 16,08% 3,70% 

3 Parszów 3 6,38% 0,19% 23 23,47% 1,47% 23 16,08% 1,47% 

4 Rataje 6 12,77% 1,25% 7 7,14% 1,46% 12 8,39% 2,51% 

5 glów 2 4,26% 0,88% 2 2,04% 0,88% 1 0,70% 0,44% 

6 Wielka Wie  5 10,64% 0,37% 10 10,20% 0,75% 19 13,29% 1,42% 
RAZEM 47 100% 0,67% 98 100% 1,39% 143 100% 2,03% 

 

lp. miasto/so ectwa 

Zasi ek - rok 2014 

Sta y 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 
Okresowy 

% do ogó u 
korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 
Celowy 

% do ogó u 
korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1 chock 22 40,74% 0,79% 35 40,70% 1,26% 55 35,71% 1,98% 
2 Marcinków 10 18,52% 1,61% 14 16,28% 2,26% 29 18,83% 4,68% 
3 Parszów 6 11,11% 0,39% 18 20,93% 1,16% 28 18,18% 1,81% 
4 Rataje 9 16,67% 1,86% 6 6,98% 1,24% 21 13,64% 4,33% 
5 glów 2 3,70% 0,90% 1 1,16% 0,45% 2 1,30% 0,90% 
6 Wielka Wie  5 9,26% 0,37% 12 13,95% 0,90% 19 12,34% 1,42% 

RAZEM 54 100% 0,77% 86 100% 1,23% 154 100,00% 2,20% 
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lp. 

miasto/so ectwa 

Zasi ek - rok 2015 

Sta y 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 
Okresowy 

% do ogó u 
korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 
Celowy 

% do ogó u 
korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1 chock 23 41,07% 0,83% 29 36,25% 1,05% 45 39,13% 1,63% 

2 Marcinków 10 17,86% 1,64% 14 17,50% 2,30% 20 17,39% 3,28% 

3 Parszów 8 14,29% 0,52% 17 21,25% 1,10% 16 13,91% 1,04% 

4 Rataje 9 16,07% 1,87% 9 11,25% 1,87% 16 13,91% 3,33% 

5 glów 1 1,79% 0,45% 0 0,00% 0,00% 2 1,74% 0,90% 

6 Wielka Wie  5 8,93% 0,38% 11 13,75% 0,83% 16 13,91% 1,21% 

RAZEM 56 100% 0,81% 80 100% 1,15% 115 100,00% 1,66% 
 

lp. 

miasto/so ectwa 

Zasi ek - rok 2016 

Sta y 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 
Okresowy 

% do ogó u 
korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 
Celowy 

% do ogó u 
korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1 chock 26 40,63% 0,95% 35 42,68% 1,28% 52 36,88% 1,90% 

2 Marcinków 11 17,19% 1,86% 14 17,07% 1,06% 26 18,44% 1,98% 

3 Parszów 9 14,06% 0,59% 10 12,20% 4,50% 22 15,60% 9,91% 

4 Rataje 9 14,06% 1,87% 12 14,63% 2,49% 17 12,06% 3,53% 

5 glów 2 3,13% 0,90% 1 1,22% 0,17% 3 2,13% 0,51% 

6 Wielka Wie  7 10,94% 0,53% 10 12,20% 0,66% 21 14,89% 1,38% 

RAZEM 64 100,00% 0,93% 82 100,00% 1,20% 141 100,00% 2,06% 
ród o: analizy w asne na podstawie danych Miejsko – Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w W chocku; lipiec 2017 
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Liczba osób korzystaj ca z zasi ków z powodu bezrobocia w latach 2013-2016 
Najwi cej osób korzystaj cych z zasi ku Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej  
w  W chocku  w  2016r.   z  powodu  bezrobocia  mieszka o  w  W chocku  –  54  osób  (o  14  mniej  ni   
w 2013r.) blisko 41,86% ogó u korzystaj cych oraz 1,98% ogó u mieszka ców miasta. Du a liczba, bo 

 21  mieszka ców  so ectwa  Marcinków  korzysta o  z  zasi ku  z  tego  powodu  tj.  16,28%  ogó u  
korzystaj cych i ponad 3,56% mieszka ców Marcinkowa.  

 
 
 

Tabela 5: Liczba osób korzystaj ca z zasi ków Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w W chockie  
z powodu bezrobocia w latach 2013-2016 

 

L.p. 

m
ia

st
o/

so
ec

tw
a 

20
13

 

20
13

- %
 d

o 
og

ó
u 

ko
rz

ys
ta

j
cy

ch
 

20
13

- %
 d

o 
og

ó
u 

m
ie

sz
ka

có
w

 so
ec

tw
a 

20
14

 

20
14

-%
 d

o 
og

ó
u 

ko
rz

ys
ta

j
cy

ch
 

20
14

- %
 d

o 
og

ó
u 

m
ie

sz
ka

có
w

 so
ec

tw
a 

20
15

 

20
15

- %
 d

o 
og

ó
u 

ko
rz

ys
ta

j
cy

ch
 

20
15

- %
 d

o 
og

ó
u 

m
ie

sz
ka

có
w

 so
ec

tw
a 

20
16

 

20
16

- %
 d

o 
og

ó
u 

ko
rz

ys
ta

j
cy

ch
 

20
16

- %
 d

o 
og

ó
u 

m
ie

sz
ka

có
w

 so
ec

tw
a 

1. W chock 68 43,04% 2,42% 58 41,13% 2,09% 45 37,82% 1,63% 54 41,86% 1,98% 

2. Marcinków 20 12,66% 3,22% 23 16,31% 3,71% 21 17,65% 3,45% 21 16,28% 3,56% 

3. Parszów 34 21,52% 2,17% 27 19,15% 1,75% 22 18,49% 1,43% 19 14,73% 1,25% 

4. Rataje 11 6,96% 2,30% 16 11,35% 3,30% 13 10,92% 2,70% 14 10,85% 2,90% 

5. W glów 3 1,90% 1,32% 1 0,71% 0,45% 1 0,84% 0,45% 3 2,33% 1,35% 

6. 
Wielka 
Wie  

22 13,92% 1,64% 16 11,35% 1,20% 17 14,29% 1,28% 18 13,95% 1,37% 

RAZEM 158 100% 2,24% 141 100% 2,02% 119 100% 1,72% 129 100% 1,88% 

ród o: analizy w asne na podstawie danych Miejsko – Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  
w W chockie; lipiec 2017 

 
 
Liczba osób korzystaj ca z zasi ków z powodu ubóstwa w latach 2013-2016 
Blisko 42,76% ogó u korzystaj cych z tego zasi ku w 2016r. mieszka o w Mie cie W chock tj. 62 osób  
o 38 wi cej ni  w 2013r. 28 osób, które skorzysta o z zasi ku z tytu u ubóstwa by o mieszka cami 
so ectwa Marcinków (blisko 19,31% ogó u korzystaj cych i 2,13% ogó u mieszka ców so ectwa).  
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Tabela 6: Liczba osób korzystaj ca z zasi ków Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w W chockie 
 z powodu ubóstwa w latach 2013-2016 
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1. W chock 24 77,42% 0,85% 52 46,85% 1,87% 59 41,55% 2,14% 62 42,76% 2,27% 

2. Marcinków 3 9,68% 0,48% 15 13,51% 2,42% 26 18,31% 4,27% 28 19,31% 2,13% 

3. Parszów 0 0,00% 0,00% 17 15,32% 1,10% 24 16,90% 1,56% 22 15,17% 9,91% 

4. Rataje 4 12,90% 0,84% 14 12,61% 2,89% 20 14,08% 4,16% 18 12,41% 3,73% 

5. W glów 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 1 0,70% 0,45% 1 0,69% 0,17% 

6. 
Wielka 
Wie  

0 0,00% 0,00% 13 11,71% 0,97% 12 8,45% 0,91% 14 9,66% 0,92% 

RAZEM 31 100% 0,44% 111 100% 1,59% 142 100% 2,05% 145 100% 2,11% 

ród o: analizy w asne na podstawie danych Miejsko – Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  
w W chocku; lipiec 2017 

 
Liczba osób korzystaj ca z zasi ków Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w W chocku  
z powodu niepe nosprawno ci w latach 2013-2016 
 
W roku 2013 ponad po owa osób korzystaj ca z zasi ku z tytu u niepe nosprawno ci mieszka a  
w W chocku (44 osoby tj. 1,6% ogó u mieszka ców miasta). 13 osób korzystaj cych z zasi ku  
to mieszka cy Marcinkowa – blisko 15,66% ogó u korzystaj cych.  Natomiast w roku 2016 liczba  
ta  zwi kszy a  si  i  wynosi a  w  W chocku  52  osoby  -   50%  korzystaj cych  w  Marcinkowie  16  osób-  
15,38 korzystaj cych. 

 
Tabela 7: Liczba osób korzystaj ca z zasi ków Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w W chocku  

z powodu niepe nosprawno ci w latach 2013-2016 

L.p. miasto/so ectwa 2013 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1. chock 45 54,22% 1,60% 

2. Marcinków 13 15,66% 2,09% 

3. Parszów 6 7,23% 0,38% 

4. Rataje 8 9,64% 1,67% 

5. glów 2 2,41% 0,88% 

6. Wielka Wie  9 10,84% 0,67% 

RAZEM 83 100% 1,18% 
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L.p. miasto/so ectwa 2014 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1. chock 48 52,17% 1,73% 

2. Marcinków 15 16,30% 2,42% 

3. Parszów 10 10,87% 0,65% 

4. Rataje 11 11,96% 2,27% 

5. glów 2 2,17% 0,90% 

6. Wielka Wie  6 6,52% 0,45% 

RAZEM 92 100% 1,32% 

 

L.p. miasto/so ectwa 2015 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1. chock 50 53,76% 1,81% 

2. Marcinków 13 13,98% 2,13% 

3. Parszów 12 12,90% 0,78% 

4. Rataje 10 10,75% 2,08% 

5. glów 1 1,08% 0,45% 

6. Wielka Wie  7 7,53% 0,53% 

RAZEM 93 100% 1,34% 

 

L.p. miasto/so ectwa 2016 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1. chock 52 50,00% 1,90% 

2. Marcinków 16 15,38% 1,22% 

3. Parszów 13 12,50% 5,86% 

4. Rataje 11 10,58% 2,28% 

5. glów 3 2,88% 0,51% 

6. Wielka Wie  9 8,65% 0,59% 

RAZEM 104 100% 1,52% 

ród o: analizy w asne na podstawie danych Miejsko – Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  
w W chocku; lipiec 2017 
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Liczba osób korzystaj ca z zasi ków z powodu bezradno ci w sprawach opieku czo-
wychowawczych w latach 2014-2015 
 
Najwi cej osób skorzysta o z tego zasi ku w 2016r. mieszka ców so ectw W chocku- 9 osób, 33,33% 
ogó u korzystaj cych i Marcinków- 8 osób, 29,63%  ogó u korzystaj cych.  
 
 
Tabela 8 Liczba osób korzystaj ca z zasi ków Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w W chocku  

z powodu bezradno ci w sprawach opieku czo-wychowawczych w latach 2013-2016 
 

L.p. miasto/so ectwa 2013 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1. chock 15 45,45% 0,53% 

2. Marcinków 5 15,15% 0,80% 

3. Parszów 7 21,21% 0,45% 

4. Rataje 0 0,00% 0,00% 

5. glów 1 3,03% 0,44% 

6. Wielka Wie  5 15,15% 0,37% 

RAZEM 33 100% 0,47% 

 
 
 

L.p. miasto/so ectwa 2014 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1. chock 12 41,38% 0,43% 

2. Marcinków 7 24,14% 1,13% 

3. Parszów 5 17,24% 0,32% 

4. Rataje 0 0,00% 0,00% 

5. glów 0 0,00% 0,00% 

6. Wielka Wie  5 17,24% 0,37% 

RAZEM 29 100% 0,41% 

 
 
 
 

L.p. miasto/so ectwa 2015 
% do ogó u 

korzystaj cych 
% do ogó u 

mieszka ców 
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so ectwa 

1. chock 12 38,71% 0,44% 

2. Marcinków 10 32,26% 1,64% 

3. Parszów 5 16,13% 0,32% 

4. Rataje 0 0,00% 0,00% 

5. glów 0 0,00% 0,00% 

6. Wielka Wie  4 12,90% 0,30% 

RAZEM 31 100% 0,45% 

 

L.p. miasto/so ectwa 2016 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1. chock 9 33,33% 0,33% 

2. Marcinków 8 29,63% 0,61% 

3. Parszów 4 14,81% 1,80% 

4. Rataje 2 7,41% 0,41% 

5. glów 1 3,70% 0,17% 

6. Wielka Wie  3 11,11% 0,20% 

RAZEM 27 100,00% 0,39% 

ród o: analizy w asne na podstawie danych Miejsko – Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  
w W chocku; lipiec 2017 

 
 
 
Liczba osób korzystaj ca z zasi ków Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w W chocku z 
powodu d ugotrwa ej lub ci kiej choroby w latach 2013-2016 
 
Najwi cej osób – 21 tj. blisko ponad po owa pobieraj ca ten zasi ek w 2016r. mieszka a  
w mie cie W chock.  8 osób pobieraj cy dany zasi ek mieszka w Marcinkowie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 9: Liczba osób korzystaj ca z zasi ków Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w W chocku  
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z powodu d ugotrwa ej lub ci kiej choroby w latach 2013-2016 

L.p. miasto/so ectwa 2013 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1. chock 21 72,41% 0,75% 

2. Marcinków 1 3,45% 0,16% 

3. Parszów 4 13,79% 0,26% 

4. Rataje 2 6,90% 0,42% 

5. glów 0 0,00% 0,00% 

6. Wielka Wie  1 3,45% 0,07% 

RAZEM 29 100% 0,41% 

 

L.p. miasto/so ectwa 2014 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1. chock 22 68,75% 0,79% 

2. Marcinków 2 6,25% 0,32% 

3. Parszów 4 12,50% 0,26% 

4. Rataje 1 3,13% 0,21% 

5. glów 0 0,00% 0,00% 

6. Wielka Wie  3 9,38% 0,22% 

RAZEM 32 100% 0,46% 

 

L.p. So ectwo 2015 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1. chock 18 58,06% 0,65% 

2. Marcinków 2 6,45% 0,33% 

3. Parszów 3 9,68% 0,19% 

4. Rataje 5 16,13% 1,04% 

5. glów 1 3,23% 0,45% 

6. Wielka Wie  2 6,45% 0,15% 

RAZEM 31 100% 0,45% 
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L.p. miasto/so ectwa 2016 
% do ogó u 

korzystaj cych 

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa 

1. chock 21 55,26% 0,77% 

2. Marcinków 8 21,05% 0,61% 

3. Parszów 2 5,26% 0,90% 

4. Rataje 5 13,16% 1,04% 

5. glów 1 2,63% 0,17% 

6. Wielka Wie  1 2,63% 0,07% 

RAZEM 38 100,00% 0,55% 

ród o: analizy w asne na podstawie danych Miejsko – Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  
w W chocku; lipiec 2017 
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Na wst pie analizy demograficznej zaprezentowane zostan  dane statystyczne dotycz ce liczby mieszka ców w poszczególnych miejscowo ciach w latach 
2013-2016. 

Tabela 10 Liczba mieszka ców w poszczególnych jednostkach administracyjnych 2013-2016 
 

L.p. 

Liczba mieszka ców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2013 

miasto/s
ectwa 

  
Ludno  
ogó em 

do 5 lat 6-16 lat 17-25 26-40 41-50 51-60 61-70 71 i wi cej 

    K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM   

1. chock 71 74 145 121 124 245 154 166 320 289 314 603 159 185 344 242 228 470 156 149 305 247 129 376 2 808 

2. Marcinków 14 16 30 25 23 48 43 37 80 57 65 122 40 43 83 54 62 116 34 27 61 53 29 82 622 

3. Parszów 47 41 88 85 79 164 92 88 180 165 174 339 76 102 178 123 102 225 101 85 186 132 73 205 1 565 

4. Rataje 23 17 40 29 30 59 32 29 61 50 55 105 27 26 53 36 31 67 32 20 52 24 18 42 479 

5. glów 5 7 12 9 15 24 14 16 30 25 26 51 11 16 27 14 14 28 15 13 28 15 13 28 228 

6. Wielka 
Wie  

38 39 77 60 59 119 87 107 194 148 149 297 79 99 178 89 93 182 84 63 147 100 46 146 1 340 

RAZEM 198 194 392 329 330 659 422 443 865 734 783 1517 392 471 863 558 530 1088 422 357 779 571 308 879 7 042 
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L.p. 

Liczba mieszka ców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2014 

miasto/so ectwa 
  

Ludno  
ogó em 

do 5 lat 6-16 lat 17-25 26-40 41-50 51-60 61-70 71 i wi cej   

    K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM   

1. chock 59 74 133 122 120 242 154 171 325 286 301 587 150 185 335 247 226 473 162 158 320 241 125 366 2 781 

2. Marcinków 15 20 35 23 21 44 42 37 79 53 65 118 44 41 85 53 63 116 35 31 66 50 27 77 620 
3. Parszów 46 46 92 80 76 156 88 81 169 167 173 340 80 105 185 112 87 199 114 91 205 126 75 201 1 547 
4. Rataje 20 17 37 35 31 66 27 28 55 52 50 102 29 31 60 34 33 67 33 24 57 24 17 41 485 

5. glów 4 4 8 10 16 26 12 14 26 27 29 56 12 15 27 14 14 28 15 12 27 14 11 25 223 

6. Wielka Wie  34 35 69 65 60 125 83 102 185 150 153 303 85 94 179 86 94 180 81 68 149 102 46 148 1 338 

RAZEM 178 196 374 335 324 659 406 433 839 735 771 1506 400 471 871 546 517 1063 440 384 824 557 301 858 6 994 

 

L.p. 

Liczba mieszka ców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2015 

miasto/so ectwa 
  Ludno  

ogó em 
do 5 lat 6-16 lat 17-25 26-40 41-50 51-60 61-70 71 i wi cej   

    K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM   

1. chock 56 69 125 125 123 248 136 160 296 285 310 595 149 178 327 233 217 450 186 172 358 
23
3 

123 356 2 755 

2. Marcinków 17 17 34 23 21 44 39 35 74 52 62 114 41 40 81 51 58 109 39 37 76 51 26 77 609 

3. Parszów 45 42 87 82 76 158 89 81 170 165 174 339 89 103 192 103 88 191 113 92 205 
13
0 

67 197 1 539 

4. Rataje 17 16 33 32 27 59 27 27 54 56 53 109 28 31 59 34 29 63 33 26 59 27 18 45 481 

5. glów 4 3 7 9 16 25 14 11 25 26 30 56 11 17 28 12 12 24 18 14 32 14 12 26 223 

6. Wielka Wie  28 28 56 68 59 127 74 100 174 146 154 300 94 94 188 84 93 177 81 75 156 10
4 

41 145 1 323 

RAZEM 167 175 342 339 322 661 379 414 793 730 783 1513 412 463 875 517 497 1014 470 416 886 55
9 

287 846 6 930 



Program Rewitalizacji dla Gminy W chock na lata 2017-2023 
 
 

Strona 32 z 178 
    

 

l.p. 

Liczba mieszka ców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2016 

MIASTO/ 

SO ECTWO 

 

Lu
dn

o
 o

gó
em

 

do 5 lat 6-16 lat 17-25 26-40 41-50 51-60 61-70 71 i wi cej 

  
K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM 

1. chock 53 69 122 126 131 257 133 142 275 281 306 587 150 185 335 219 200 419 211 182 393 218 125 343 2 731 

2. Marcinków 13 15 28 25 22 47 35 35 70 51 61 112 45 34 79 51 62 113 41 36 77 47 17 64 590 

3. Parszów 40 36 76 86 79 165 90 80 170 160 170 330 85 111 196 100 85 185 121 99 220 121 57 178 1 520 

4. Rataje 14 19 33 34 28 62 27 26 53 53 48 101 35 33 68 33 28 61 32 23 55 28 21 49 482 

5. glów 8 3 11 7 16 23 15 10 25 25 31 56 13 15 28 11 11 22 18 14 32 12 13 25 222 

6. Wielka Wie  25 31 56 70 55 125 68 93 161 148 157 305 93 90 183 85 96 181 83 81 164 102 38 140 1 315 

RAZEM 153 173 326 348 331 679 368 386 754 718 773 1491 421 468 889 499 482 981 506 435 941 528 271 799 6 860 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Ewidencji ludno ci, Urz d Miasta i Gminy w W chocku, lipiec 2017 
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 Dokonuj c analizy demograficznej wzi to pod uwag  tendencje z ostatnich 4 lat i analizowano m.in. 
dynamik  wzrostu/spadku osób na terenu gminy i w poszczególnych so ectwach. 
 

Tabela 11 Analiza wzrostu/spadku osób w przeci gu 4 lat z poszczególnych  

miasto/so ectwa 
Liczba mieszka ców na 

31.12.2013r. 
Liczba mieszka ców 

na 31.12.2016r. 
Wzrost/spadek 

(z minusem) 

chock 2 808 2 731 -77 

Marcinków 622 590 -32 

Parszów 1 565 1 520 -45 

Rataje 479 482 3 

glów 228 222 -6 

Wielka Wie  1 340 1 315 -25 

Razem 7 042 6 860 -182 

redni spadek dla so ectwa -30,33 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Ewidencji ludno ci, Urz d Miasta i Gminy w W chocku, lipiec 2017 
 
Przeanalizowano równie  dynamik  wzrostu/spadku osób m odych (do 25 roku ycia) i w wieku 
starszym (po 60 r. .). Je eli chodzi o osoby do 25 roku ycia to tendencje spadkowe (niekorzystane) 
odnotowuj : Wielka Wie , W glów oraz Rataje. 
 

Tabela 12:  Analiza dynamiki wzrostu/spadku % mieszka ców do 25 roku ycia do ogó u mieszka ców 
miasta/so ectwa 

miasto/so ectwa 2013 2014 2015 2016 Spadek/Wzrost 

chock 25,28% 25,17% 24,28% 23,95% -1,34% 

Marcinków 25,40% 25,48% 24,96% 24,58% -0,83% 

Parszów 27,60% 26,96% 26,97% 27,04% -0,56% 

Rataje 33,40% 32,58% 30,35% 30,71% -2,70% 

glów 28,95% 26,91% 25,56% 26,58% -2,37% 

Wielka Wie  29,10% 28,33% 26,98% 26,01% -3,10% 

Razem 27,21% 26,77% 25,92% 25,64% -1,57% 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Ewidencji ludno ci, Urz d Miasta i Gminy w W chocku, lipiec 2017 
 
Powy sze dane wynikaj  z poni szych tabel, które prezentuj  liczb  mieszka ców m odych do 25 roku 
ycia i osób powy ej 60 r. . (kobiety) i powy ej 65 roku ycia (m czy ni) w latach 2013-2016.  
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Tabela 13:  Analiza liczby mieszka ców do 25 roku ycia oraz powy ej 60 (dla kobiet) i 65 (dla m czyzn) do 
ogó u mieszka ców w tych przedzia ach wiekowych oraz do ogó u miasta/so ectwa w latach 2013-2065 

miasto/so ectwa 

Rok 2013 

do 25 r. . 

% do 
ogó u w 

tym 
wieku 

% do ogó u 
mieszka ców 

danego 
so ectwa/miasta 

pow 60 r. 
 K 

powy ej 
65 r.  M 

% do 
ogó u w 

tym 
wieku 

% do ogó u 
mieszka ców 

danego 
so ectwa/miasta 

chock 710 37,06% 10,08% 686 40,78% 0,01% 

Marcinków 158 8,25% 2,24% 143 8,50% 0,01% 

Parszów 432 22,55% 6,13% 406 24,14% 0,02% 

Rataje 160 8,35% 2,27% 98 5,83% 0,01% 

glów 66 3,44% 0,94% 52 3,09% 0,01% 

Wielka Wie  390 20,35% 5,54% 297 17,66% 0,01% 

Razem 1916 100,00% 27,21% 1682 100,00% 0,01% 

 
 

miasto/so ectwa 

Rok 2014 

do 25 r. . 

% do 
ogó u w 

tym 
wieku 

% do ogó u 
mieszka ców 

danego 
so ectwa/miasta 

pow 60 r. 
 K 

powy ej 
65 r.  M 

% do ogó u 
w tym 
wieku 

% do ogó u 
mieszka ców 

danego 
so ectwa/miasta 

chock 700 37,39% 25,17% 793 42,02% 28,51% 

Marcinków 158 8,44% 25,48% 182 9,64% 29,35% 

Parszów 417 22,28% 26,96% 404 21,41% 26,12% 

Rataje 158 8,44% 32,58% 124 6,57% 25,57% 

glów 60 3,21% 26,91% 55 2,91% 24,66% 

Wielka Wie  379 20,25% 28,33% 329 17,44% 24,59% 

Razem 1872 100,00% 26,77% 1887 100,00% 26,98% 
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miasto/so ectwa 

Rok 2015 

do 25 r. . 

% do 
ogó u w 

tym 
wieku 

% do ogó u 
mieszka ców 

danego 
so ectwa/miasta 

pow 60 r. 
 K 

powy ej 
65 r.  M 

% do ogó u 
w tym 
wieku 

% do ogó u 
mieszka ców 

danego 
so ectwa/miasta 

chock 669 37,25% 24,28% 714 41,22% 25,92% 

Marcinków 152 8,46% 24,96% 153 8,83% 25,12% 

Parszów 415 23,11% 26,97% 402 23,21% 26,12% 

Rataje 146 8,13% 30,35% 104 6,00% 21,62% 

glów 57 3,17% 25,56% 58 3,35% 26,01% 

Wielka Wie  357 19,88% 26,98% 301 17,38% 22,75% 

Razem 1796 100,00% 25,92% 1732 100,00% 24,99% 

 

miasto/so ectwa 

Rok 2016 

do 25 r. . 
% do ogó u 

w tym 
wieku 

% do ogó u 
mieszka ców 

danego 
so ectwa/miasta 

pow 60 r.  
K powy ej 
65 r.  M 

% do ogó u 
w tym 
wieku 

% do ogó u 
mieszka ców 

danego 
so ectwa/miasta 

chock 654 37,18% 23,95% 736 42,30% 26,95% 

Marcinków 145 8,24% 24,58% 141 8,10% 23,90% 

Parszów 411 23,37% 27,04% 398 22,87% 26,18% 

Rataje 148 8,41% 30,71% 104 5,98% 21,58% 

glów 59 3,35% 26,58% 57 3,28% 25,68% 

Wielka Wie  342 19,44% 26,01% 304 17,47% 23,12% 

Razem 1759 100,00% 25,64% 1740 100,00% 25,36% 

ród o: analiza w asna na podstawie Ewidencji Ludno ci Urz du Miasta i Gminy W chock 
 
Mieszka cy ni ej wymienionych obszarów najszybciej si  starzej : W chock, Parszów, W glów.  
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Tabela 14:  Analiza dynamiki wzrostu/spadku % mieszka ców powy ej 60 r. . dla kobiet i 65 r. . dla m czyzn  
do ogó u mieszka ców miasta/so ectwa 

miasto/so ectwa 2013 2014 2015 2016 Spadek/Wzrost 

chock 24,25% 24,67% 25,92% 26,95% 2,70% 

Marcinków 22,99% 23,06% 25,12% 23,90% 0,91% 

Parszów 24,98% 26,24% 26,12% 26,18% 1,20% 

Rataje 19,62% 20,21% 21,62% 21,58% 1,95% 

glów 24,56% 23,32% 26,01% 25,68% 1,11% 

Wielka Wie  21,87% 22,20% 22,75% 23,12% 1,25% 

Razem 23,54% 24,05% 24,99% 25,36% 1,82% 

ród o: analiza w asna na podstawie Ewidencji Ludno ci Urz du Miasta i Gminy W chock 
 
 
Liczba bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy W chock w latach 2013-2016 
Najwi cej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urz dzie Pracy w Starachowicach  
w  2016r.   mieszka o  w  Mie cie  W chock  156  osób  tj.  40,78%  ogó u  bezrobotnych  z  terenu  gminy.  
Je eli  chodzi  o  so ectwach  to  najwi cej  bezrobotnych  by o  w  Parszowie  –  87  (tj.  22,60%  ogó u  
bezrobotnych) i Wielkiej Wsi – 63 (tj. 16,36% ogó u bezrobotnych). 

 
Analizuj c dane dla ca ej gminy zauwa  w wszystkich so ectwach obserwuje si  spadek liczby osób 
bezrobotnych.  

Tabela 15: Liczba bezrobotnych w Gminie W chock z podzia em na so ectwa w latach 2013-2015 

  
Liczba osób bezrobotnych na dzie  

  

L.p
. 

miasto/so ectw
a 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

K M R K M R K M R K M R 

1. chock 264 352 616 223 248 471 212 239 451 72 85 
15
7 

2. Marcinków 22 38 60 22 24 46 25 19 44 22 20 42 

3. Parszów 59 74 133 50 55 105 40 41 81 38 49 87 

4. Rataje 21 24 45 11 18 29 18 17 35 10 15 24 

5. glów 9 16 25 10 11 21 11 14 25 6 6 12 

6. Wielka Wie  58 61 119 41 40 81 37 49 86 26 37 63 

RAZEM 433 565 998 357 396 753 343 379 722 174 212 
38
5 



Program Rewitalizacji dla Gminy W chock na lata 2017-2023 
 
 

Strona 37 z 178 
    

ród o: Powiatowy Urz d Pracy w Starachowicach  lipiec 2017 
 

 
 
 
 
 
Przest pczo  na terenie Gminy i Miasta W chock 
Z poni szych danych Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach wida  wyra nie jak du a jest 
przest pczo  na terenie Miasta W chock wzgl dem terenów wiejskich Gminy (w 2013r. to by o 
64,07% przest pstw, w 2014r. ponad 58,06%, za  w 2015r. poziom przest pczo ci w W chocku 
znowu si gn  64,07%).  

 
Tabela 16 Liczba przest pstw z podzia em na so ectwa 

L.p. miasto/so ectwa 2013 2014 2015 

1. chock 66 54 66 

2. Marcinków 10 6 4 

3. Parszów 11 8 18 

4. Rataje 5 7 6 

5. glów 0 1 0 

6. Wielka Wie  11 17 9 

RAZEM 103 93 103 

 

Tabela 17  Liczba wykrocze  ze wzgl du na kategorie na obszarze miejskim i wiejskim Gminy W chock 
wykroczenia odnotowane na terenie Gminy 2013-2015 

L.p. Kategoria wykrocze  2013 
% do 
ogó u 

wykrocze  
2014 

% do 
ogó u 

wykrocze  
2015 

% do 
ogó u 

wykrocze  

1. Nietrze wi kieruj cy 9 8,74% 18 18,75% 8 7,69% 

2. Zn canie si  nad osob  najbli sz  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

3. Kradzie  z w amaniem 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

4. Wypadek drogowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5. Kradzie  mienia 6 5,83% 13 13,54% 13 12,50% 

6. Naruszenie zakazu s dowego 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

7. Uszkodzenie mienia 7 6,80% 9 9,38% 13 12,50% 

8. Oszustwo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

9. Niealimentacja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Analiza przest pczo ci na terenie Gminy i Miasta W chock 
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10. Uszkodzenie cia a 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

11. 
Spowodowanie zagro enia dla 

zdrowia i ycia 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

12. Posiadanie narkotyków 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

13. Samobójstwo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

14. Wyr b drewna 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

15. Nieumy lne spowodowanie mierci 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

16. Podrobienie podpisu 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

17. Paserstwo 9 8,74% 9 9,38% 1 0,96% 

18. Kradzie  dokumentu 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

19. Przyw aszczenie mienia 0 0,00% 0 0,00% 1 0,96% 

20. Fa szowanie znaków granicznych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

21. Gro by karalne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

22. Naruszenie miru domowego 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

23. Z ustawy o rybactwie ródl dowym 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

24. Pobicie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

25. Posiadanie papierosów bez akcyzy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

26. Zniewa enie funkcjonariusza Policji 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

27. Rozbój 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

28. Wypadek lotniczy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

29. Podpalenie 5 4,85% 1 1,04% 0 0,00% 

30. Uporczywe n kanie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

31. Kradzie  linii telefonicznej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

32. Podrobienie oleju nap dowego 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

33. Korupcja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

34. inne 101 98,06% 192 200,00% 140 134,62% 

Razem 137 133,01% 242 252,08% 176 169,23% 

ród o: dane Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, lipiec 2017 
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Analizuj c aspekty rodowiskowe wzi to pod uwag  w szczególno ci negatywne zjawiska dotycz ce 
obecno ci odpadów stwarzaj cych zagro enie dla ycia, zdrowia ludzi lub stanu rodowiska 
(zw aszcza obszary chronione) oraz analiz  wyst powania obszarów cennych przyrodniczo na terenie 
Miasta  
i Gminy W chock. 
 
Azbest pozostaj cy do utylizacji 
 
Najwi kszy udzia  w ogólnej ilo ci wyrobów zawieraj cych azbest wyst puj cych na terenie 
przedmiotowej gminy wyst puj  w mie cie W chock (udzia  pozosta ego azbestu do 
unieszkodliwienia wed ug so ectw wynosi 44,61%), w miejscowo ciach: Wielka Wie  (udzia  
pozosta ego azbestu  
do unieszkodliwienia wed ug so ectw wynosi 15,30%), oraz w Parszów (udzia  pozosta ego azbestu  
do unieszkodliwienia wed ug so ectw wynosi 13,51%).  

 
Tabela 18: Ilo  wyrobów azbestowych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej  

i w budynkach gospodarczych 

L.p. miasto/so ectwa Zinwentaryzowane [kg] 
Unieszkodliwione 

[kg] 

Pozosta e do 
unieszkodliwienia 

[kg] 

% udzia  pozosta ego 
azbestu do 

unieszkodliwienia 
wed ug so ectw 

1. chock 648 910 230 290 418 620 44,61% 

2. Marcinków 104 854 19 296 85 558 9,12% 

3. Parszów 249 321 122 573 126 748 13,51% 

4. Rataje 97 746 35 960 61 786 6,58% 

5. glów 126 640 24 497 102 143 10,88% 

6. Wielka Wie  241 944 98 329 143 615 15,30% 

Razem 1 469 415 530 945 938 470 100,00% 

rednia so ectwa 244 903 88 491 156 412   

ród o: Program usuwania wyrobów zawieraj cych azbest z terenu miasta i gminy W chock na lata 2017-2032 
 

  

Analiza ilo ciowa problemów w sferze rodowiskowej 
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Mapa 1 Obszary Miasta i Gminy W chock na których wyst puje azbest 

 
ród o: http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/geoserwis.html 

 
 
Obszary cenne przyrodniczo  

Na terenie gminy W chock znajduj  si  nast puj ce obszary obj te ochron : 

- Sieradowicki Park Krajobrazowy wraz z otulin , obejmuj cy m.in. miejscowo  W chock, 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Kamiennej. 
Wa nym elementem rodowiska przyrodniczego s  tak e pomniki przyrody o ywionej i nieo ywionej: 

- profil geologiczny neoplejstoce skich osadów w w wozie Roc aw w W chocku, 
- ods oni cie geologiczne piaskowców w starym kamienio omie W chocki – Kobyle, 
Na terenie gminy znajduj  si  te  stanowiska dokumentacyjne i u ytki ekologiczne: 

- nieczynny kamienio om czerwonych piaskowców w W chocku, 
- wóz lessowy Roc aw. 
 

Na terenie Miasta i Gminy W chock wytypowano nast puj ce obszary NATURA 2000 oraz parki: 

Ostoja Sieradowicka (PLH260031, specjalny obszar ochrony siedlisk) obszar obejmuje fragment 
askowy u Suchedniowskiego i fragment Pasma Sieradowickiego ze wzniesieniami: Kamie  

Michniowski (435 m n.p.m) i Góra Sieradowska (390 m n.p.m). P askowy  Suchedniowski stanowi  
regularne ci gi garbów denudacyjnych zbudowanych g ównie z masywnych piaskowców 
dolnotriasowych, na których zalegaj  osady plejstoce skie. Te wzniesienia o agodnych stokach 
stanowi  regularne ci gi pomi dzy którymi wyst puj  zabagnione dolinki. Obszar stanowi rozleg y 
kompleks le ny (lasy iglaste i mieszane, w mniejszym stopniu li ciaste), wchodz cy w sk ad tzw. 
Puszczy wi tokrzyskiej, porozdzielany strumieniami, stanowi cymi dop ywy rzeki Kamiennej. 
W dolinach wielu z nich tworz  si  podmok e ki i torfowiska. Teren od wschodu obejmuje rzek  
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arnówk  wraz z licznymi dop ywami, przez centraln  cz  obszaru p ynie malowniczo wij ca si  
Lubianka,  
w po udniowo wschodniej cz ci p ynie Szczebrza, natomiast w po udniowej cz ci obszaru, na 
zboczach Góry Sieradowskiej znajduj  si ród a wi liny. Ostoja po ona jest w kompleksie 
promocyjnym "Puszcza wi tokrzyska" – w du ym stopniu naturalnych lasów szpilkowych (bory 
bagienne, bory jod owe i wierkowe) i li ciastych (gr dy, kwa ne i yzne buczyny, gi) w tym  
o charakterze górskim. Jest to równie  obszar wyst powania znacznej liczby gatunków górskich,  
z których cz  osi ga swój kres pó nocny. W obszarze stwierdzono 13 typów siedlisk przyrodniczych, 

ównie le nych z Za cznika I Dyrektywy Siedliskowej, przy czym najlepiej wykszta cone yzne 
buczyny, bory i lasy bagienne oraz wy ynny jod owy bór mieszany. Ponadto dobrze zachowane s  
zmiennowilgotne ki trz licowe, które wykszta ci y si  w dolinach rzecznych. Obszar znajduje si   
w obr bie mezoregionu Przedgórze I eckie. Ostoj  stanowi rozleg a dolina Kamiennej, która jest 
klasyczn  równin  denudacyjn , której wysoko ci absolutne rzadko przekraczaj  200 m. Od mielowa 
Kamienna wykorzystuje zag bienie uskoku i p ynie w kierunku pó nocnym. Na tym odcinku tworzy 
ona dwa malownicze prze omy, jeden w Podgrodziu, a drugi w Ba towie. Dla tego fragmentu 
charakterystyczne s  strome lessowe lub wapienne kraw dzie urozmaicone przez liczne ods oni cia 
ska  wapiennych, w wozy, jaskinie lub jary. Obszar zbudowany jest ze ska  wapiennych stanowi cych 
obrze e mezozoiczne Gór wi tokrzyskich, z utworów rodkowej i górnej jury oraz ska  kredowych, 
cechuje si  znacznymi wynios ciami, schodz cymi stromymi kraw dziami w dolin  rzeki. Dolina 
rzeki jest rozleg a, podlega zalewom. Obfituje w starorzecza i zastoiska. W dolinie dominuj  rozleg e 
ekstensywnie u ytkowane ki o zmiennym uwilgotnieniu, a tak e gi, zaro la wierzbowe, trafiaj  si  
tak e torfowiska niskie. Kraw dzie i zbocza doliny zaj te s  przez dobrze wykszta cone murawy 
kserotermiczne. Obszar dodatkowo urozmaicaj  wydmy i liczne leje krasowe. Od pó nocnego 
prze omu Kamienna skr ca w kierunku pó nocnym i uchodzi do Wis y. 

Sieradowicki Park Krajobrazowy po ony jest w obr bie Wy yny Kieleckiej. Obejmuje P askowy  
Suchedniowski oraz pó nocn  cz  Gór wi tokrzyskich. Le y pomi dzy dolin  rzeki Kamiennej  
na pó nocy i Dolin  Bodzenty sk  na po udniu. Od wschodu ograniczaj  go doliny rzek wi liny  
i Pokrzywianki, a od zachodu dolina Kamionki. 

Park obejmuje zwarty kompleks lasów wschodniej cz ci Puszczy wi tokrzyskiej zwany Lasami 
Siekierzy skimi. Zajmuj  one oko o 85% jego powierzchni, a w otulinie 21%. Tereny le ne 
charakteryzuj  si  znacznym zró nicowaniem siedlisk, sk adu gatunkowego drzewostanów oraz 
struktury wiekowej. Wyst puje na tym obszarze 12 typów siedliskowych lasu od boru wie ego, do 
olsu oraz 11 zespo ów ro linno ci le nej, w ród których dominuj  lasy mieszane wie e oraz lasy 
mieszane z du ym udzia em jod y i modrzewia. W runie le nym wyst puje 57 gatunków ro lin 
prawnie chronionych, z których 47 obj tych jest ochron cis . W ród nich wyst puj  paprocie, 
wid aki,  
a z ro lin zielonych m.in.: go dzik kosmaty, pluskwica europejska, tojad dzióbaty, powojnik prosty, 
sasanka wiosenna i otwarta, rosiczka d ugolistna, parzyd o le ne, wawrzynek wilcze yko, bluszcz 
pospolity, naparstnica zwyczajna, gnidosz rozes any i królewski. 

Lasy Parku stanowi  ostoj  dla zwierz t, w tym wielu gatunków chronionych. Spotka  tu mo na 
nietoperza, asic , gronostaja. Ptaki reprezentowane s  m.in. przez bociana bia ego i czarnego, 
myszo owa zwyczajnego, jastrz bia go biarza, zimorodka, dudka, s onk , ba anta, cietrzewia. 
Wyst puj  tu p azy - aba, rzekotka drzewna, ropucha oraz gady - jaszczurka zwinka i yworodna, 
padalec, zaskroniec, mija zygzakowata. wiat owadów reprezentuj  biegacz, trzmiel, oraz motyle-
mieniak i pa  królowej. 

Osobliwo ci przyrody ywej i nieo ywionej, chronione s  w rezerwatach: "Wykus", "Kamie  
Michniowski" i "Góra Sieradowska". Na ca ym obszarze Parku wyst puj  pojedyncze drzewa 
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pomnikowe i grupy drzew - d by, lipy, wi zy, sosny. cznie ochron  prawn  obj to 21 obiektów 
tego rodzaju. Cenne s  tak e pomniki przyrody nieo ywionej. Na terenie Parku jest ich siedem. 

Dolina Kamiennej 

Wi kszo  obszaru pokrywaj ki i zaro la, po oko o jednej pi tej zajmuj  siedliska rolnicze i lasy 
mieszane. Lasy li ciaste i iglaste pokrywaj  niewielk  cz  ostoi. 

Obszar znajduje si  w obr bie mezoregionu Przedgórze I eckie. Ostoj  stanowi rozleg a dolina 
Kamiennej, która jest klasyczn  równin  denudacyjn , której wysoko ci absolutne rzadko 
przekraczaj  200 m. Od mielowa Kamienna wykorzystuje zag bienie uskoku i p ynie w kierunku 
pó nocnym. Na tym odcinku tworzy ona dwa malownicze prze omy, jeden w Podgrodziu, a drugi w 
Ba towie. Dla tego fragmentu charakterystyczne s  strome lessowe lub wapienne kraw dzie 
urozmaicone przez liczne ods oni cia ska  wapiennych, w wozy, jaskinie lub jary. Obszar zbudowany 
jest ze ska  wapiennych stanowi cych obrze e mezozoiczne Gór wi tokrzyskich, z utworów 
rodkowej i górnej jury oraz ska  kredowych, cechuje si  znacznymi wynios ciami, schodz cymi 

stromymi kraw dziami w dolin  rzeki. Dolina rzeki jest rozleg a, podlega zalewom. Obfituje w 
starorzecza i zastoiska. W dolinie dominuj  rozleg e ekstensywnie u ytkowane ki o zmiennym 
uwilgotnieniu, a tak e gi, zaro la wierzbowe, trafiaj  si  tak e torfowiska niskie. Kraw dzie i zbocza 
doliny zaj te s  przez dobrze wykszta cone murawy kserotermiczne. Obszar dodatkowo urozmaicaj  
wydmy i liczne leje krasowe. Od pó nocnego prze omu Kamienna skr ca w kierunku pó nocnym i 
uchodzi do Wis y. 

Obszar ma silnie zró nicowan  i bogat  ro linno . Zwi zane jest to z du ym urozmaiceniem pod a 
skalnego, rze by, gleb, a tak e dzia alno ci  ludzk . Na siedliskach oligotroficznych, piaszczysto-
ilastych dominuj wie e bory sosnowe i bory mieszane. Na glebach lessowych, zw aszcza na 
zboczach doliny Kamiennej zachowa y si  fragmentarycznie yzne gr dowe lasy li ciaste z rzadkimi i 
prawnie chronionymi ro linami takimi jak: tojad mo dawski, tojad dzióbaty, u ódka le na, groszek 
wschodniokarpacki. Du  warto  przyrodnicz  przedstawiaj  rezerwaty le ne: Modrzewie, Ulów, 
Lisiny Bodzechowskie. 

Ogó em stwierdzono tu wyst powanie 13 typów siedlisk przyrodniczych z za cznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, zajmuj cych cznie ponad 42% obszaru. Do najcenniejszych nale  murawy 
kserotermiczne, w tym szczególnie naskalne oraz ostnicowe, z wieloma cennymi i zagro onymi 
gatunkami (np. turzyca stopowata, ostnica powabna, ostnica Jana, kosaciec bezlistny), ki o ró nym 
stopniu uwilgotnienia, gr dy oraz starorzecza, a tak e niewielkie fragmenty gowych lasów d bowo-
wi zowo-jesionowych. Znaczenie obszaru podnosi zdecydowanie fakt, i  wyst puje tu jedna  
z najliczniejszych i dosy  stabilnych w Polsce populacji obuwika pospolitego. 

Wyst puje tutaj 11 gatunków zwierz t z II za cznika Dyrektywy Siedliskowej: mopek, nocek du y, 
bóbr europejski, wydra europejska, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, bole , trzepla zielona, 
modraszek telejus, czerwo czyk nieparek i pachnica d bowa. Dla tego ostatniego gatunku planowana 
ostoja jest szczególnie wa na, gdy  chroni ona dwa bardzo dobrze zachowane i o naturalnym 
charakterze stanowiska (Lisiny Bodzechowskie i Ulów). Podobne znaczenie ostoja ma dla nocka 
du ego (w Rudzie Ko cielnej kolonia rozrodcza licz ca oko o 300 osobników). Populacje kumaka 
nizinnego i traszki grzebieniastej charakteryzuj  si  du  liczebno ci . 
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Mapa 2:  Obszary chronione na terenie Miasta i Gminy W chock 

 
ród o: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 
Legenda:   ytki ekologiczne  Rezerwaty   Parki Krajobrazowe   Parki Narodowe   Obszar Chronionego 
Krajobrazu   Zespo y Przyrodniczo Krajobrazowe   Natura  2000  –  obszary  ptasie    Natura 200 Obszary 
siedliskowe   Stanowiska dokumentuj ce           Pomnik przyrody 

 

 
 
 
 
 
Analizuj c sfer  gospodarcz  wzi to pod uwag  negatywne zjawiska dotycz ce stopnia 
przedsi biorczo ci oraz analiz  zaplecza turystyczno–rekreacyjnego. 
 
Stopie  przedsi biorczo ci  
Najwi cej  nowo  utworzonych  firm  zarejestrowano  w  gminie  W chock  w  roku  2014  a  50  gdzie  45   
to osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz  a 2 to stowarzyszenia oraz organizacje 
spo eczne. W roku 2016 liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarki narodowej zmniejszy a si  
o 6 podmiotów. Analizuj c poni sz  tabelk  nale y zwróci  uwag  na fakt i  z roku na roku liczba 
nowo utworzonych jednostek maleje. 
 

Tabela 19 Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów w asno ciowych w latach 2014-2016 
Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów w asno ciowych  

  2014 2015 2016 

podmioty gospodarki 
narodowej ogó em 

50 46 44 

sektor prywatny - ogó em 50 46 40 

Analiza ilo ciowa problemów w sferze gospodarczej 
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sektor prywatny - osoby 
fizyczne prowadz ce 

dzia alno  gospodarcz  
45 45 40 

sektor prywatny - 
stowarzyszenia i organizacje 

spo eczne 
2 1 0 

ród o: Dane G ówny Urz d statystyczny, lipiec 2017r. 
 
Liczba nowo powsta ych podmiotów w latach 2014-2016 w so ectwach gminy  

Potencja  przedsi biorczo ci to nie tylko potencja  istniej cych podmiotów gospodarczych, ale te  
potencja  postawy przedsi biorczej w ród mieszka ców, a wi c gotowo  do podejmowania 
aktywno ci z w asnej inicjatywy. Potencja  istniej cych przedsi biorstw jest po rednim wska nikiem 
obrazuj cym lokalne szanse na znalezienie zatrudnienia. Natomiast od potencja u postawy 
przedsi biorczej zale y gotowo  do podejmowania ryzyka: przekwalifikowywania si , poszukiwania 
lepszej pracy oraz podejmowania w asnej dzia alno ci gospodarczej. Najwi cej nowo rejestrowanych 
podmiotów odnotowuje miasto W chock oraz so ectwo Parszów.  

Tabela 20 Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej 
Podmioty nowo zarejestrowane w so ectwach rednia  

z 3 lat lp. miasto/so ectwa 2014 2015 2016 

1. chock 29 16 16 20 

2. Marcinków 0 1 3 1 

3. Parszów 11 13 11 12 

4. Rataje 5 5 4 5 

5. glów 1 0 3 1 

6. Wielka Wie  4 11 7 7 

Razem 50 46 44 47 

ród o: G ówny Urz d Statystyczny BDL 
 
Liczba podmiotów wyrejestrowywanych z rejestru REGON 
W  roku  2016  wyrejestrowa o  si  40  podmiotów  gospodarczych  na  terenie  gminy  W chock  w  
stosunku do roku 2014 by a ni sza o 4 podmioty natomiast wzgl dem roku 2015 o 8 podmiotów, co 
wiadczy  

o poprawiaj cych si  warunkach w gminie W chock, ale mimo to du o podmiotów nadal rezygnuje  
z dzia alno  gospodarczej 
 

Tabela 21 Liczba podmiotów wyrejestrowywanych z rejestru REGON w latach 2014-2016 
Podmioty wyrejestrowane wg sektorów w asno ciowych 

 
2014 2015 2016 

podmioty gospodarki 
narodowej ogó em 

43 48 40 
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sektor prywatny - ogó em 43 48 40 

sektor prywatny - osoby 
fizyczne prowadz ce 

dzia alno  gospodarcz  
41 47 39 

ród o: G ówny Urz d Statystyczny BDL 
 

Co roku najwi cej podmiotów gospodarki narodowej rezygnuje z prowadzenia dzia alno ci na terenie 
miasta W chock oraz so ectwa Parszów. Poni sza tabela przedstawia dane dotycz ce podmiotów 
wyrejestrowanych wed ug so ectw w latach 2014-2016.  
 

Tabela 22 Liczba podmiotów wyrejestrowywanych wed ug so ectw z rejestru REGON w latach 2014-2016 
Podmioty wyrejestrowane  

rednia  
z 3 lat lp. miasto/so ectwa 2014 2015 2016 

1. chock 21 12 24 19 

2. Marcinków 2 3 1 2 

3. Parszów 8 12 10 10 

4. Rataje 3 3 2 3 

5. glów 0 0 0 0 

6. Wielka Wie  9 18 3 10 

Razem 43 48 40 44 

ród o: G ówny Urz d Statystyczny BDL 
 
Turystyka w województwie wi tokrzyskim 
Wed ug danych GUS w ci gu ostatnich lat, zwi kszy a si  liczba turystów odwiedzaj cych 
województwo wi tokrzyskie. Jak wynika z danych Urz du Statystycznego w Kielcach tury ci 
odwiedzaj cy województwo wi tokrzyskie w 2014r. najcz ciej korzystali z noclegów w Kielcach – 
122,3 ty  (25,6% ogó u korzystaj cych) w powiecie kieleckim 98,8 ty .  (20,7%  ogó u),  a  tak e   
w powiecie  buskim – 79,9  ty  (16,1%).  Podobnie  jest  z  turystami  z  zagranicy.  Go cie  z  zagranicy  na 
miejsce swojego pobytu wybierali najcz ciej Kielce (44,4%) oraz powiat buski (12,6%), kielecki 
(10,6%). Tendencja ta wskazuje, i  nasze województwo jest coraz ciekawszym miejscem, które 
przyci ga coraz szersz  grup  osób.  
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Mapa 3 Udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych na 1000 ludno ci w 2014r. 

 
ród o: Turystyka w województwie wi tokrzyskim US w Kielcach 

 
Na terenie Gminy W chock zlokalizowanych jest 13 obiektów noclegowo-gastronomicznych  
w podziale na miejscowo ci wygl da to nast puj co: 

 chock – 7, 
 Wielka Wie  – 3, 
 glów – 1, 
 Marcinków -2 

 
Liczba obiektów noclegowo-gastronomicznych mo e wiadczy  o tym, w których so ectwach 
mieszka cy „widz ” najwi kszy potencja  turystyczny to: W chock, Wielka Wie , Marcinków.  
 
Analiza jako ciowa problemów w sferze gospodarczej 
Najwi ksze problemy to:  
- bezrobocie, 
- niewystarczaj cy dost p do infrastruktury technicznej lub jej z y stan techniczny, 
- niski poziom uczestnictwa mieszka ców w yciu publicznym i kulturalnym, 
- s aba kondycja lokalnych przedsi biorstw. 
 
Poni ej wskazano przedsi wzi cia, które powinny by  podj te w celu ograniczenia negatywnych 
zjawisk gospodarczych:  
- programy wsparcia finansowego oraz szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych 
tworzeniem w asnej dzia alno ci gospodarczej, 
- rozbudowanie systemu ulg i zwolnie  dla podmiotów prywatnych inwestuj cych na terenie gminy. 
 
Zmniejszeniu negatywnych zjawisk spo ecznych maj  s  dzia ania takie jak: 
- rozbudowa systemu ulg i zwolnie  dla podmiotów prywatnych generuj cych nowe miejsca pracy, 
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- realizacja projektów szkoleniowo-doradczych, 
- rozbudowa systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych w gminie, 
- poprawa dost pu do us ug zdrowotnych i rehabilitacyjnych.  
 

ród przedsi wzi  maj cych ograniczy  negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, 
rodowiskowe i techniczne wymieniono: 

- budow   lub modernizacj  infrastruktury towarzysz cej  typu chodniki, cie ki rowerowe, parkingi, 
wietlenie, 

- budow  lub modernizacj  infrastruktury drogowej 
- budow  b  modernizacj  infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej. 
 
Poza tym istnieje potrzeba poprawy estetyki i funkcjonalno ci miejsca targowego zlokalizowanego  
w W chocku (utwardzenie, odwodnienie, budowa zadasze  typu wiaty, itp.). 
 
 
 
 
 
 
 
Analizuj c sfer  przestrzenno-funkcjonaln  wzi to pod uwag  negatywne zjawiska dotycz ce 
niewystarczaj cego wyposa enia w infrastruktur  techniczn  i spo eczn  lub jej z ego stanu 
technicznego, braku dost pu do podstawowych us ug lub ich niskiej jako ci, niedostosowania 
rozwi za  urbanistycznych do zmieniaj cych si  funkcji obszaru, niskiego poziomu obs ugi 
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jako ci terenów publicznych. 
 
Potrzeby w zakresie gospodarki wodno- ciekowej 
Gmina W chock jest w 85,90% zwodoci gowana i w ponad 72,2% skanalizowana. So ectwa oraz 
Miasto W chock wymaga jeszcze skanalizowania oraz zwodoci gowania. 
 

Tabela 23 Wska niki zwodoci gowania Miasta i Gminy W chock 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Stan na dzie  
31.12.2016 

1. Wska nik zwodoci gowania gminy % 85,9 

2. ugo  sieci wodoci gowej rozdzielczej km 72,4 

3. Pod czenia wodoci gowe prowadz ce do 
budynków mieszkalnych szt. 1 989 

4. Zu ycie wody z wodoci gów  
w gospodarstwach domowych m3/mieszk./rok 17,1 

ród o: Dane z BDL, lipiec 2017r. 
Tabela 24 Wska niki skanalizowania Miasta i Gminy W chock 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary ugo  na terenie 
Gminy 

1. Wska nik skanalizowania gminy % 72,2 
2. ugo  sieci kanalizacji sanitarnej km 81,1 

3. Pod czenia kanalizacyjne prowadz ce do 
budynków mieszkalnych szt. 1 749 

4. Ilo  zbiorników bezodp ywowych na cieki szt. Brak danych 

Analiza ilo ciowa problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 
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5. cieki odprowadzane do kanalizacji dm3 / rok 1 749 
ród o: Dane z BDL, lipiec 2017r. 

 
Tabela 25 Analiza so ectw pod k tem posiadanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

L.p. miasto/so ectwa 

CZY SO ECTWO/OSIEDLE POSIADA 

 WODOCI G 
[TAK/NIE/CZ CIOWO] 

KANALIZACJA 
[TAK/NIE/CZ CIOWO

] 

GAZ 
[TAK/NIE/CZ CIOWO

] 

1. chock tak tak tak 

2. Marcinków tak tak tak 

3. Parszów tak cz ciowo tak 

4. Rataje tak tak tak 

5. glów tak tak nie 

6. Wielka Wie  tak tak tak 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Miasta i Gminy w W chocku, lipiec 2017 
 
Potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej 
Przez miasto W chock przebiegaj  drogi krajowe, powiatowe, gminne oraz nie zaliczone do adnej 
kategorii.  
Przez W chock przebiega droga krajowa nr 42 oraz powiatowe: 

1. Droga powiatowa 0563 T czy W chock z Mircem. 
2. Droga powiatowa 0573 T czy Majków – Marcinków – W chock. 
3. Droga powiatowa 0582 T czy W chock – Siekierno – Le na. 

We wszystkich so ectwach i na terenie miasta istnieje potrzeba remontów dróg, ich utwardzenia, 
zmiany nawierzchni, budowy infrastruktury towarzysz cej np. chodników, o wietlenia, cie ek 
rowerowych. 
 
Potrzeba modernizacji lub budowy boisk sportowych  
Na terenie gminy W chock znajduj  si  nast puj c obiekty sportowe, poni sza tabela przedstawia 
dane dotycz ce infrastruktury sportowej. 
 

Tabela 26 infrastruktura sportowa w gminie W chock 

miasto/so ectwa BOISKA 
SI OWNIE 

WEWN TRZNA 
SI OWNIE 

ZEWN TRZNE BASEN MINIGOLF 
STADION 

LEKKOATLETYCZNY PLA ÓWKI 
KORT 

TENISOWY Razem 

chock 3 1 1  -  -  - 1 1 7 

Marcinków 1  - 1  -  -  -  -  - 2 

Parszów 1  - 1  -  -  -  -  - 2 

Rataje 1  - 1  -  -  -  -  - 2 

glów  -  -  -  -  -  -  -  - 0 

Wielka Wie  1  - 1  -  -  -  -  - 2 
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Razem 7 1 5 0 0 0 1 1 15 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Miasta i Gminy w W chocku, lipiec 2017 
 
W W chocku mie ci si  najwi cej obiektów infrastruktury sportowej jakimi s  boiska, si ownia 
zewn trzna oraz wewn trzna, boiska do pi ki pla owej oraz kort tenisowy.  
Jak wida  z powy szego zestawienia infrastruktura na terenie gminy jest do  dobrze rozwini ta.  
W prawie wszystkich znajduj  si  miejsca gdzie dzieci, m odzie  oraz osoby doros e mog  aktywnie 
sp dza  czas. Cz  obiektów nale y nieznacznie zmodernizowa  i/lub doposa . Ze wzgl du na 
wielko  so ectwa W glów, bezpo redni  blisko  i jego funkcjonalne powi zania so ectw mieszka cy 

glowa korzystaj  z infrastruktury po onej w so ectwie Wielka Wie . 
 
Zabytki i miejsca historyczne na terenie gminy  
 

Liczne walory krajobrazowo - przyrodnicze, nieska one rodowisko, niepowtarzalne, autentyczne 
wytwory natury, dziedzictwo kulturowe i wielowiekowa historia, stanowi  doskona  baz  do 
rozwoju turystyki i stwarzaj  wielk  szans  rozwoju gospodarczego miasta. 

 Dodatkowe atrakcje, tj. obiekty rekreacyjno–sportowe s ce do czynnego wypoczynku  
i organizacji okoliczno ciowych imprez mog yby wzmocni  walory turystyczne i rekreacyjne miasta. 

Bardzo wa nym czynnikiem warunkuj cym atrakcyjno  turystyczn  gminy s  zabytki architektury. 
chock szczyci si  wieloma obiektami historyczno-kulturowymi, tak e tymi zwi zanymi z kultem 

religijnym:  

 zespó  klasztorny opactwa cystersów  z XII wieku - Opactwo Cystersów ufundowane przez 
biskupa krakowskiego Gedeona w 1179 roku. Jest ono jednym z najpi kniejszych pomników 
architektury roma skiej i wczesnogotyckiej w Europie - zabytek klasy "0" o znaczeniu 
wiatowym. Znakomicie zachowany jeden z najwa niejszych obiektów "Szlaku Cystersów" 

obj tych patronatem przez Rad  Europy, od marca 2017 Pomnik Historii, 
 pa ac Schoenberga , pozosta ci po zak adach metalowych z XIX wieku, 
 obszar parku z zabytkow  kaplic w. Rocha, zosta a ona zbudowana w 1838 roku przez 

Józefa Oberskiego, mieszczanina w chockiego, z w asnych funduszy, 
 kaplica w. Jacka w Sinej Wodzie, z I po owy XIX wieku, 
 kapliczka w. Jana Nepomucena w Wygodzie, z I po owy XIX wieku, 
 kapliczka Matki Boskiej w W chocku, z XIX wieku, 
 zespó  poczty zajezdnej z I po owy XIX wieku, W chock  ul.. Langiewicza 7. 

 

Ze wzgl du na swoj  bogat , wielowiekow  przesz , w W chocku odnajdujemy lady 
wydarze  historycznych, miejsca pami ci narodowej zwi zane z walkami narodowo - wyzwole czymi: 

1. Z okresu powstania styczniowego 1863 r.:  
- kwatera powsta cza Mariana Langiewicza z 1863 r.  w W chocku,   
2. Z okresu II wojny wiatowej: 
- Pomnik Jana Piwnika „Ponurego", dowódcy partyzanckiego Armii Krajowej w Górach 

wi tokrzyskich i na Nowogródczy nie - skwer na rynku w W chocku, 
- Krypta z prochami  mjr J. Piwnika, na terenie opactwa cystersów, 
- Panteon 27 tablic upami tniaj cych poleg ych partyzantów AK, oraz pomnik nierzy Polski 

Podziemnej na dziedzi cu przed ko cio em w. Floriana w W chocku. 
  



Program Rewitalizacji dla Gminy W chock na lata 2017-2023 
 
 

Strona 50 z 178 
    

Przez teren W chocka przechodz  szlaki turystyczne piesze: 

- szlak czarny: Starachowice - Polana Langiewicza – Rezerwat „Wykus”/9 km, 
- szlak niebieski: W chock – Rataje - Polana Langiewicza - Cedzyna/45,5 km. 

 

Tabela poni ej przedstawia dane z rejestru zabytków nieruchomych, prowadzonym przez 
konserwatora zabytków 
 

Tabela 27 Spis zabytków z rejestru zabytków nieruchomych, podlegaj ce pod konserwatora zabytków 
Miejscowo  Zabytek Numer w rejestrze 

Parszów 

 uk ad wodny na rzece arnówce (pozosta ci dawnego zak adu 
wielkopiecowego), nr rej.: 1002 z 30.03.1981: 

· zarys stawu, 
· grobla, 

· przyczó ki dawnego przelewu, 
· dolny odcinek kana u roboczego. 

nr rej.: 1002 

Rataje 
kaplica pw. w. Zofii, nr rej.: 188 z 19.01.1973 A.829 

park (ogród folwarczny), nr rej.: 556 z 09.12.1957 A.830 

chock 

ródmie cie osady – za enie urbanistyczne, nr rej.: 342 z 04.12.1956 A.831 

zespó  klasztorny cystersów, nr rej.: 154 z 23.06.1967: A.832/1-7 
· ko ció , ob. par. pw. w. Floriana, nr rej.: 178 z 24.10.1931 

· klasztor, nr rej.: 178 z 24.10.1931 
· budynek bramny I, 
· budynek bramny II. 

· zabudowania gospodarcze 
· teren opactwa z ogrodem i dziedzi cem 

· zewn trzny pas terenu stanowi cy stref  ochronn  zespo u (otoczenie) 

A.832/1-7 

drewniana kapliczka pw. w. Jana Nepomucena, ul. Starachowicka 124, 
A.833 nr rej.: 189 z 19.01.1973 

A.833 

kaplica pw. w. Rocha, nr rej.: 187 z 19.01.1973 A.834 

cmentarz par., ul. Cmentarna, nr rej.: 1174 z 19.05.1993 A.835 

cmentarz ydowski, nr rej.: 1058 z 20.06.1990 A.836 

dom, ul. Starachowicka 43, nr rej.: 834 z 09.10.1973 (przen. do Tokarni) A.837 

zespó  fabryczny przy ul. Kolejowej, nr rej.: 177 z 08.05.1971: A.838/1-3 
· dom zarz du (tzw. pa ac Schoenberga), 

· budynki fabryczne, nr rej.: 345 z 04.12.1956 
· urz dzenia wodne z tam  i przepustami. 

A.838/1-3 

chock - Sina 
Woda 

kaplica fil. pw. w. Jacka, nr rej.: 806 z 19.01.1973 A.839 

Wielka Wie  spichlerz nr 80 (obecnie w zagrodzie nr 100), nr rej.: 910 z 06.08.1976 A.840 

ród o: Opracowanie w asne 
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OBIEKTY HISTORYCZNO – KULTUROWE 

 
 

1. OPACTWO CYSTERSÓW ul. Ko cielna 14 W chock 
 
Zwiedzanie ko cio a, klasztoru i Muzeum Ojców Cystersów: 

- dni powszednie: 900-1200, 1330-1715, 1805-1830; 

- niedziele i wi ta ko cielne: 900-1300, 1430-1715, 1805-1830 

 
Godziny nabo stw: 

- niedziela i wi ta - 700(godzinki), 730, 900, 1030, 1145(suma), 1700; 

- dni powszednie 700, 730, 1700 (lub 1800 w czasie letnim) 

 

 

Zdj cie nr  1 Opactwo Cystersów 
 
Najcenniejszym zabytkiem W chocka jest cysterski zespó  klasztorno - ko cielny ufundowany w 
1179r. Na prze omie XII i XIII w. zosta  wzniesiony przez w oskich budowniczych pod kierownictwem 
mistrza Simona ko ció . Jego forma odpowiada a regule zakonnej: prosta budowla bazylikowa na 
planie krzy a aci skiego, z kaplicami po bokach i krótkim prezbiterium.  
Najbardziej charakterystyczne dla tego obiektu i wyró niaj ce go spo ród pozosta ych zabytków 
budownictwa cysterskiego w Polsce s  mury ko cio a w uk adzie poziomych pasów piaskowca na 
przemian toszarego i brunatno - czerwonego zbudowane ze starannie obrobionych ciosów 
pochodz cych z okolicznych kamienio omów.  

Do dzisiejszego dnia zachowa o si  wiele elementów dawnego klasztoru, przede 
wszystkim  kapitularz - jedno z najlepiej zachowanych pomieszcze  architektury pó noroma skiej w 
Polsce i Europie. Uznawane jest równie  za jedno z najpi kniejszych wn trz wybudowanych na 
naszych ziemiach w tym stylu architektonicznym. By a to sala, w której odbywa y si  zebrania kapitu y 
zakonnej. Na uwag  zwracaj  zwie czenia kolumn zdobione ornamentami ro linnymi, jak równie  ich 
podstawy, w których "pojawia si " wiat stworze  wykl tych przez cystersk  regu . 
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Do równie cennych a przy tym dobrze zachowanych pomieszcze  tamtego okresu mo na zaliczy  
refektarz czyli jadalni  zakonników. Jest to najbardziej okaza a sala ze redniowiecznych zabudowa  
znajduj ca si  w skrzydle po udniowym. 

Na szczególn  uwag  zas uguj  równie  XII-to wieczne dormitorium czyli sypialnia mnichów oraz 
fraternia z XIIIw.  

Najwi kszym zmianom na przestrzeni wieków uleg  ko ció . Z wyj tkiem neoroma skiego o tarza 
ównego pozosta e elementy wyposa enia wi tyni s  barokowe przez co dawna surowo  i 

prostota cysterskiego wn trza zatar y si . Godnymi uwagi s  organy, których brzmienie zdobywa 
uznanie na ca ym wiecie. Uznawane jest za jedno z najszlachetniejszych i najbardziej bogatych w 
naszym kraju. 

 

2. Dworek z XIXw. "Dworek Langiewicza" ul. Langiewicza. 
 

Id c od rynku ulic  Langiewicza dochodzi si  do XIX-to wiecznego, bia ego dworku z kolumnami.  
W roku 1863 w czasie powstania styczniowego w domu tym mia  swoj   g ówn  kwater  Marian 
Langiewicz - naczelnik wojskowy województwa sandomierskiego - jeden z najbardziej zas onych dla 
kraju dowódców powsta czych. Tutaj mie ci  si  sztab powsta czy: kancelaria sztabowa, ambulans 
wojskowy a nawet polowa drukarnia, w której drukowano odezwy i rozkazy. Langiewicz rozsy  z 
tego miejsca odezwy do burmistrzów i wójtów z ca ego województwa, w których informowa  o 
powstaniu Polskiego Rz du Narodowego. Nakazywa  równie  werbunek wszystkich zdrowych i 
zdolnych do walki m czyzn. W pobliskim lesie stacjonowa  obóz, który sta  si  g ównym o rodkiem 
powsta czym  
w tamtym okresie.  

 

3. Pa ac Schoenberga  ul.Kolejowa 
 

 

Zdj cie nr  2 Pa ac Schoenberga 
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Na terenie obiektu znajduj  si  pozosta ci zak adu metalowego, m ynu wodnego oraz kamienicy. 
Po roku 1888 produkowano w zmodernizowanym zak adzie m.in walce m skie i narz dzia rolnicze. 

cicielem obiektu by  w tym czasie Niemiec - Neuman, który wybudowa  przyzak adow  , 
pi trow  kamienic . Po jego mierci prawa w asno ci przej  zi  Neumana - Miko aj Schoenberg, od 
nazwiska którego zwyk o si  mawia  o tym obiekcie Pa ac Schoenberga. Na prze omie XIX i XX wieku 
wn trze pa acu zosta o odnowione. Wraz z ko cem II Wojny wiatowej rodzina Schoenbergów 
opu ci a miasto ze wzgl du na swoje niemieckie pochodzenie a zak ad wraz z przyleg ymi budynkami 
i terenami przej o pa stwo. Obecnie w cicielem obiektu jest przedsi biorca ze Starachowic. 

4. Stara apteka ul. Ko cielna 
 
Aptek  w W chocku za ono mi dzy 1699 a 1714r. kiedy opatem klasztoru by  Jan Pawe  
Gomole ski. W pocz tkowym okresie znajdowa a si  w gmachu klasztornym a nast pnie zosta a 
przeniesiona do osobnego budynku znajduj cego po prawej stronie zabudowa  klasztornych. 
Cystersi w tamtym okresie zajmowali si  nie tylko przygotowywaniem, przechowywaniem i sprzeda  
leków, ale niekiedy równie  leczeniem. Apteka w opisywanym miejscu mie ci a si  do 21 maja 2007 
kiedy zosta a przeniesiona do nowego, zmodernizowanego zgodnie z unijnymi wymogami budynku. 

Obiekt obecnie w posiadaniu p. Paw a Nowaka – wymaga modernizacji w celu zachowania 
dziedzictwa kulturowego – w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków oraz nadania mu nowych 
funkcji.  

 
Potrzeba zagospodarowania centrum miejscowo ci  
 
Ta potrzeba dotyczy przede wszystkim miasta W chock oraz so ectw. 
 
Analiza ilo ciowa problemów w sferze technicznej 
 
Analizuj c sfer  techniczn  wzi to pod uwag  negatywne zjawiska dotycz ce degradacji stanu 
technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz 
niefunkcjonowaniu rozwi za  technicznych umo liwiaj cych efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych,  
w szczególno ci w zakresie energooszcz dno ci i ochrony rodowiska.   
 
Potrzeba budowy lub modernizacji infrastruktury szkolnej 
 
Baz  o wiatowo-wychowawcz  w Gminie W chock stanowi : 
2 Szko y Podstawowe w: 
- Wielkiej Wsi 
- Parszowie 
1 Gimnazjum Publiczne w: 
- W chocku 
1 Zespó  Placówek O wiatowych w : 
- W chocku 
3 przedszkola w:  
- W chocku 
- Wielkiej Wsi  
- Parszowie 
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Tabela 28: Dane teleadresowe placówek o wiatowych na terenie Miasta i Gminy W chock  
Placówka Adres siedziby oraz e-mail 

Szko a Podstawowa       w Parszowie Parszów, ul. Szkolna 28, 

27 – 215 W chock 

szparszow@wp.pl 

Szko a Podstawowa       w Wielkiej 
Wsi 

Wielka Wie  354, 

27 – 215 W chock 

spww@konto.pl 

Zespó  Placówek O wiatowych                
w W chocku 

ul. Ko cielna 10 

27 – 215 W chock 

szkolawachock@o2.pl 

Gimnazjum Publiczne   w W chocku ul. Ko cielna 10 

27 – 215 W chock 

oswiata_wachock@pro.onet.pl 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Miasta i Gminy W chock 

 
ÓWNE PROBLEMY SZKÓ  Z TERENU MIASTA I GMINY W CHOCK 

 ma e wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie 
nauczania, 

 niewystarczaj ca oferta dydaktyczna dla osób zdolnych oraz osób z trudno ciami w nauce, 
 ma e zaanga owanie instytucji zewn trznych (NGO) w proces szkolenia pozaformalnego, 
 niezadawalaj cy stan techniczny budynków szkó , gimnazjum, przedszkoli, 
 brak nowoczesnego sprz tu komputerowego i multimedialnego w placówkach, 
 stare i wyeksploatowane pomoce dydaktyczne do zaj , 
 ma e zainteresowanie spo ecze stwa sprawami edukacji w gminie. 
 
W cz ci obiektów szkolnych na terenie Miasta i Gminy W chock nale y dokona  prac 
termomodernizacyjnych (m.in. wymieni  stolark  okienn  i drzwiow , dach, instalacje centralnego 
ogrzewania). Wszystkie szko y nale y doposa  w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. do 
matematyki, przyrody, j zyków obcych, sprz t komputerowy oraz multimedialny (TIK), sprz t 
sportowy). Nale y równie  podda  pracom modernizacyjnym i remontowym sale gimnastyczne  
i obiekty sportowe. 
 

Wyniki w gimnazjach. 

W powiecie starachowickim najlepiej wypad a gmina W chock, która awansowa a z drugiego miejsca, 
jakie zajmowa a rok temu. Gimnazjali ci z W chocka uzyskali cznie 99,21 punktu ze wszystkich 
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podstawowych cz ci egzaminu. To zdecydowanie lepiej ni  rok temu, kiedy egzamin ko czyli  
z wynikiem 93,83 punktu.2 

W przypadku szkó  podstawowych istnieje ró nica pomi dzy wynikami z cz ci humanistycznej oraz 
matematycznej. Analizuj c powy sze wyniki stwierdzono, i  istnieje potrzeba wsparcia wszystkich 
placówek na terenie Miasta i Gminy poprzez  m.in. organizacj  zaj  wyrównawczych, rozwojowych, 
wyjazdów edukacyjnych. 

 
Tabela 29: Wyniki ze sprawdzianu w szko ach podstawowych na terenie Miasta i Gminy W chock 

L.p. Szko a 

Cz  1 
zyk 

polski 
matematyka zyk angielski 

Liczba 
zadaj cych 

wynik% wynik% wynik% 
liczba 

zdaj cych  
wynik w% 

1. 
Szko a Podstawowa im. 
Bohaterów Powstania 

Styczniowego 
29 58,4 68,6 48,3 29 72,7 

2. 
Szko a Podstawowa im. 

Ludowego Wojska Polskiego w 
Parszowie 

20 63,8 66,3 61,3 20 60,1 

3. 
Szko a Podstawowa im. 

wi tokrzyskich Partyzantów 
Armii Krajowej 

15 61,3 68,7 54,0 15 62,3 

ród o: Okr gowa Komisja Egzaminacyjna w odzi maj 2017r. 

 
Tabela 30: Wyniki z egzaminów gimnazjalnych – Gmina i Miasto W chock- rok 2017 

Szko a Egzamin 

N
aj

ni
sz

e 

Ba
rd

zo
 n

isk
ie

 

N
is

ki
e 

N
i

ej
 r

ed
ni

e 

re
dn

ie
 

W
y

ej
 r

ed
ni

e 

W
ys

ok
ie

 

Ba
rd

zo
 w

ys
ok

ie
 

N
aj

w
y

sz
e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rozk ad krajowy wyników 

4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4% 

Liczba uczniów w szkole wed ug wyników 

Niskie rednie Wysokie 

Gi
m

na
zju

m
 

Pu
bl

ic
zn

e 
  

w
 W

ch
oc

ku
 

zyk polski 1 2 6 7 12 9 8 4 0 

Historia 
i WOS 0 5 6 7 9 10 10 2 0 

                                                             
2 http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/starachowice/a/egzamin-gimnazjalny-2017-
wyniki-w-powiecie-starachowickim-wachock-najlepszy,12189507/ 
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Matematyka 2 1 10 5 9 11 8 2 1 

Przedmioty przyrodnicze 0 1 6 3 14 9 10 5 1 

zyk angielski PP 0 4 2 13 8 13 4 5 

zyk angielski PR 0 7 4 10 12 10 3 1 2 

zyk niemiecki PP 1 2 6 7 12 9 8 4 0 

ród o: Okr gowa Komisja Egzaminacyjna w odzi maj 2017r. 
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zyk polski 49 72 72 67 69 69 

Historia i WOS 49 59 59 55 58 59 

Matematyka 49 48 48 43 45 47 

Przedmioty przyrodnicze 49 57 57 50 52 52 

zyk angielski PP 49 69 69 65 66 67 

zyk angielski PR 49 45 45 47 46 49 

zyk niemiecki PP 49 72 72 67 69 69 

ród o: Okr gowa Komisja Egzaminacyjna w odzi maj 2017r. 

Potrzeby w zakresie infrastruktury zdrowotnej 
Us ugi zdrowotne wiadczone s  budynkach zlokalizowanych w rodek Zdrowia w W chocku, 

rodek Zdrowia w Parszowie. Budynki, w których mieszcz  si  o rodki zdrowia nale y podda  
termomodernizacji oraz doposa  w nowoczesny sprz t medyczny, który podniesie jako  
wiadczonych us ug. Potrzeba jest zakupu m.in. spirometru, aparatu EKG, aparatu elektronicznego do 

pomiaru rr, ró nych wag dla noworodków, niemowl t, inhalatorów nebulizatorów, ch odziarek do 
przechowywania szczepionek, le anek lekarskich, torb zabiegowych dla piel gniarek 
rodowiskowych, lamp bakteriobójcze, ssaków elektrycznych, stojaków do kroplówek. Budynek 

rodka w W chocku wymaga tak e modernizacji (adaptacji pomieszcze ), rozbudowy. 
 

Tabela 31: Liczba osób zapisanych do O rodków Zdrowia 
Liczba osób zapisanych do lekarza POZ 

Grupy wiekowe 

rodek Zdrowia  rodek Zdrowia  

w W chocku w Parszowie 

czy ni kobiety czy ni kobiety 
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do 6 roku ycia 52 46 20 12 

7 - 15 lat 117 117 34 48 

16 - 19 lat 84 78 30 28 

20 - 65 lat 1266 1125 350 354 

Powy ej 65 311 532 88 166 

Razem 1830 1898 522 608 

ród o: Urz d Miasta i Gminy w W chocku, lipiec 2017r. 
Poni sza tabela przedstawia dane dotycz ce zatrudnienia w  O rodku Zdrowia w W chocku oraz 

rodka Zdrowia w Parszowie. 
 

Tabela 32 Zatrudnienie/wykaz specjalistów w O rodku Zdrowia  w W chocku i Parszowie 

RODEK ZDROWIA W W CHOCKU 

L.p. Poradnia Funkcja 
Liczba 
etatów lub 
godz. 

Specjalizacje/kursy 

1 Lekarza POZ 

lekarz 1 etat specjalista chorób wewn trznych 

lekarz* 0,4 etatu  
specjalista chorób wewn trznych, medycyny 
rodzinnej i medycyny pracy 

lekarz 6 h/tydz 
choroby wewn trzne 1 st.; medycyna ogólna 2 
st.; medycyna rodzinna - specjalista 

lekarz 4 h/tydz. choroby wewn trzne 1 st. 

2 Dla dzieci 

lekarz 12 h/tydz. pediatria 1 st. 

lekarz 3 h/tydz. 
pediatria 1 st.; medycyna ogólna i rodzinna - 
specjalista 

3 Stomatologiczna 

lekarz stom. 1/2 etatu  Lekarz stomatolog 

lekarz stom. 15 h/tydz  Lekarz stomatolog 

Asystentka stomat. 1/4 etatu --------------------------------- 

4 
Ginekologiczno - 
po nicza 

lekarz 1/2 etatu po nictwo i ginekologia 2 st. 

5 
Gabinet 
piel gniarki 
rod. rodz. 

piel gniarka 1 etat 

licencjat; 

kurs piel gniarstwa rodowiskowo -rodzinnego; 
kurs szczepie  ochronnych 

piel gniarka 1/2 etatu 
kurs piel gniarstwa rodowiskowo -rodzinnego; 
specjalizacja z zakresu organizacji i zarz dzania 
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6 
Gabinet higieny 
szkolnej 

piel gniarka 1 etat 
kurs piel gniarstwa rodowiska nauczania i 
wychowania; kurs szczepie  ochronnych 

7 
Gabinet 
zabiegowy 

piel gniarka 1  etat 
szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
piel gniarstwa ratunkowego  

8 Gabinet EKG piel gniarka 1 etat 
kurs piel gniarstwa rodowiskowo -rodzinnego; 
kurs piel gniarstwa przewlekle chorych i 
niepe nosprawnych; kurs sczepie  ochronnych 

9 Punkt Szczepie  piel gniarka 1 etat 

licencjat; 

kurs szczepie  ochronnych; kurs piel gniarstwa 
opieki paliatywnej; kurs piel gniarstwa 
rodowiskowo - rodzinnego 

 

RODEK ZDROWIA W PARSZOWIE 

L.p. Poradnia Funkcja 
Liczba 
etatów lub 
godz. 

Specjalizacje/kursy 

1 Ogólna lekarz* 1/4 etatu  
specjalista chorób wewn trznych, medycyny 
rodzinnej i medycyny pracy 

2 Stomatologiczna lekarz stom. 15 h/tydz Lekarz stomatolog 

3 
Gabinet 
piel gniarki 
rod. rodz. 

piel gniarka** 1/2 etatu 
licencjat; 

kurs piel gniarstwa rodowiskowo -rodzinnego 

4 
Gabinet 
zabiegowy 

piel gniarka** 1/2 etatu 
licencjat; 

kurs piel gniarstwa rodowiskowo -rodzinnego 

5 Punkt Szczepie  piel gniarka 1 etat 

licencjat; 

specjalizacja z medycyny szkolnej 

kurs szczepie  ochronnych 

ród o: Dane z Urz du Gminy W chock 
 
Potrzeby w zakresie infrastruktury spo ecznej ( wietlice wiejskie, remizy stra ackie) 
Miejsko-Gminny O rodek Kultury w W chocku jest g ównym organizatorem ycia kulturalnego miasta 
i gminy W chock. 
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Zdj cie nr  3 Miejsko-Gminny O rodek Kultury w W chocku 

 

Placówka czynna jest codziennie od poniedzia ku do pi tku w godz. 12.00-20.00, w pozosta ym czasie 
w zale no ci od potrzeb. 

W sk ad Miejsko-Gminnego O rodka Kultury w W chocku wchodz wietlice wiejskie w so ectwach: 
Marcinków, Wielka Wie , Rataje, Parszów. 

W budynku Domu Kultury maj  swoj  siedzib  lub organizuj  cykliczne spotkania nast puj ce 
organizacje i stowarzyszenia: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Ko o Gospody  W chocka, 
Towarzystwo Przyjació  W chocka, Stowarzyszenie So tysów Ziemi Kieleckiej, W chockie 
Towarzystwo W dkarskie "KAMIENNA", OSP W chock, Gminne Ko o Pszczelarzy, Zwi zek 
Represjonowanych Politycznie nierzy Górników, Komitet Serwitutowy, wiatowy Zwi zek 

nierzy Armii Krajowej.  

Miejsko-Gminny O rodek Kultury jest organizatorem lub wspó organizatorem wielu imprez 
kulturalnych, a w ród nich: Piknik Archeologiczny RYDNO, Turnieje So tysów, Dni W chocka, 
okoliczno ciowe uroczysto ci z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Nauczyciela, Walentynki, 
uroczysto ci z okazji rocznic i wi t pa stwowych.  

Na terenie gminy znajduj  si  wiele organizacji pozarz dowych(stowarzyszenia, OSP, ko a gospody ) 
najwi cej mie ci si  w W chocku (10 organizacji), najmniej w so ectwie W glów(1 organizacje). 

Tabela 33 Organizacja pozarz dowe zarejestrowane na terenie Gminy 
  RAZEM 10 3 4 2 1 3 

Organizacja pozarz dowe zarejestrowane na 
terenie Gminy  

chock Marcinków Parszów Rataje glów 
Wielka 
Wie  

Stowarzyszenia ludowe i organizacje             

1. Gminne Stowarzyszenie Niepe nosprawnych 
przy Klasztorze Cystersów w W chocku 

1           

2. Towarzystwo Przyjació  W chocka 1           

3. Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo 
Cystersów w W chocku 

1           
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4. Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wie ”           1 

5. 
Stowarzyszenie W chockie Towarzystwo 

dkarskie „Kamienna” 
1           

6. 
Stowarzyszenie „Ko o Gospody  Wiejskich 
Marcinkowianie” 

  1         

7. 
Katolickie Stowarzyszenie Polskich 
Nauczycieli przy Opactwie Cystersów w 

chocku 
1           

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa     1       

9. Uczniowski Klub Sportowy „METEOR” 1           

10. Klub Sportowy „Campeones W chock” 1           

11. Stowarzyszenie Przyjazna Wie  Rataje       1     

12. Uczniowski Klub Sportowy „Or y Parszów”     1       

13. Stowarzyszenie So tysów Ziemi Kieleckiej 1           

Ochotnicza Stra  Po arna             

14. Ochotnicza Stra  Po arna w Marcinkowie   1         

15. Ochotnicza Stra  Po arna w Parszowie     1       

16. Ochotnicza Stra  Po arna w Wielkiej Wsi           1 

17. Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku 1           

Ko a Gospody  Wiejskich   

18. Ko o Gospody  Wiejskich w Wielkiej Wsi           1 

19. Ko o Gospody  Wiejskich w W chocku 1           

20. Ko o Gospody  Wiejskich w Ratajach       1     

21. Ko o Gospody  Wiejskich w Parszowie     1       

22. Ko o Gospody  Wiejskich w W glowie         1   

23. 
Stowarzyszenie „Ko o Gospody  Wiejskich 
Marcinkowianie” 

  1         

ród o: Dane z Urz du Gminy W chock 
 

Wa nym aspektem jest równie  pokazanie ile osób ucz szcza/dzia a w zakresie konkretniej 
organizacji. Jak pokazuj  poni sza tabela czna ilo  osób dzia aj cych z organizacjach wynosi 1431 
osób.  
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Tabela 34 Liczba osób w organizacji 
Dzia alno  kulturalna na terenie Gminy  

L.p. Nazwa ko a zainteresowa  
Liczba osób 

ucz szczaj cych 

Stowarzyszenia ludowe i organizacje   

1. Gminne Stowarzyszenie Niepe nosprawnych przy Klasztorze Cystersów w W chocku 35 

2. Towarzystwo Przyjació  W chocka 35 

3. Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w W chocku 10 

4. Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wie ” 29 

5. Stowarzyszenie W chockie Towarzystwo W dkarskie „Kamienna” 43 

6. Stowarzyszenie „Ko o Gospody  Wiejskich Marcinkowianie” 20 

7. Katolickie Stowarzyszenie Polskich Nauczycieli przy Opactwie Cystersów w W chocku 11 

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa 9 

9. Uczniowski Klub Sportowy „METEOR” 9 

10. Klub Sportowy „Campeones W chock” 7 

11. Stowarzyszenie Przyjazna Wie  Rataje 20 

12. Uczniowski Klub Sportowy „Or y Parszów” 15 

13. Stowarzyszenie So tysów Ziemi Kieleckiej 1000 

Ochotnicza Stra  Po arna   

14. Ochotnicza Stra  Po arna w Marcinkowie 25 

15. Ochotnicza Stra  Po arna w Parszowie 41 

16. Ochotnicza Stra  Po arna w Wielkiej Wsi 33 

17. Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku 26 

Ko a Gospody  Wiejskich   

18. Ko o Gospody  Wiejskich w Wielkiej Wsi 12 

19. Ko o Gospody  Wiejskich w W chocku 11 

20. Ko o Gospody  Wiejskich w Ratajach 7 

21. Ko o Gospody  Wiejskich w Parszowie 20 

22. Ko o Gospody  Wiejskich w W glowie 10 

23. Stowarzyszenie „Ko o Gospody  Wiejskich Marcinkowianie” 10 

  
1431 
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ród o: Dane z Urz du Gminy W chock 
Na terenie Gminy W chock znajduj  si  obiekty turystyczne oraz gastronomiczne. Najwi cej 
obiektów znajduj  si  w W chocku dwa gospodarstwa agroturystyczne, 1 obiekt noclegowy oraz 4 
punkty gastronomiczne.  

Tabela 35 Obiekty agroturystyczne oraz gastronomiczne 

L.p. miasto/so ectwa 
GOSPODARSTWA 
AGROTURYSTYCZNE 

PUNKTY 
GASTRONOMICZNE 
[RESTAURACJA, 
BARY, PIZZERIE, ITP.] 

OBIEKTY NOCLEGOWE 
INNE NI  
GOSPODARSTWA 
AGROTURYSTYCZNE 

Liczba obiektów 
w poszczególnych 
miejscowo ciach 

1. chock 2 4 1 7 

2. Marcinków     2 2 

3. Parszów       0 

4. Rataje       0 

5. glów 1     1 

6. Wielka Wie  1   2 3 

ród o: Dane z Urz du Gminy W chock 
 

Poni ej przedstawione s  gospodarstwa agroturystyczne, restauracje/bary/pizzerie,  Obiekty 
noclegowe inne np. schroniska, pensjonaty dzia aj ce na terenie gminy W chock. 
 

Tabela 36 Wykaz gospodarstw agroturystycznych dzia aj cych na terenie Gminy 

Wykaz gospodarstw agroturystycznych dzia aj cych na terenie Gminy 

Gospodarstwa Agroturystyczne 

L.p. Nazwa i adres 

1. Gospodarstwo Agroturystyczne „Sabatówka” - Wielka Wie  1, 27-215 W chock 

2. „U Anieli” - Anna Lorenzen, W chock, ul. Nadrzeczna 60, 27-215 W chock 

3. „Stajnia Podkówka” - Dariusz Jaros, ul. Ogrodowa 4, 27-215 W chock 

4. „Hogata” - Anna W odarczyk - W glów 23A, 27-215 W chock 

 ród o: Dane z Urz du Gminy W chock 
 

Tabela 37 Restauracje/Bary/Pizzerie na terenie gminy W chock 
Restauracje/Bary/Pizzerie 

L.p. Nazwa i adres 

1. Bar Restauracyjny „U Maksyma” – 27-215 W chock, Plac Mjr Ponurego 14 
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2. 
Bar „ arcik” – 27-215 W chock, ul. Kolejowa (teren rekreacyjny przy rz. Kamiennej dz. nr  

4816/17) 

3. Punkt Gastronomiczny – 27-215 W chock, ul. Wygoda 6A 

4. 
Przedsi biorstwo Wielobran owe ELLCORAL – punkt gastronomiczny czynny sezonowo – 

27-215 W chock, ul. w. Rocha 22. 

 ród o: Dane z Urz du Gminy W chock 
 

Tabela 38 Obiekty noclegowe inne np. schroniska, pensjonaty 
Obiekty noclegowe inne np. schroniska, pensjonaty 

L.p. Nazwa i adres 

1. „Lebud bis” - W chock, ul. Starachowicka 99, 27-215 W chock 

2. Dom Rekolekcyjny „Królowa Pokoju” - Marcinków 48A, 27-215 W chock 

3. Dom Weselny Lider House - Marcinków 49B, 27-215 W chock 

4. Noclegi Halina Dudek - Wielka Wie  360, 27-215 W chock 

5. Agnieszka Grzelka – AGNIESZKA - Wielka Wie  162A, 27-215 W chock 

ród o: Dane z Urz du Gminy W chock 
 

Pog biona diagnoza 

Punktem wyj cia w wyznaczeniu obszaru kryzysowego sta a si  analiza stanu ca ej gminy oraz 
okre leniu problemów spo ecznych wyst puj cych na jej terenie. Nast pnie analizowano terytorialne 
zró nicowanie w nat eniu wyst puj cych stanów kryzysowych bior c pod uwag  zarówno g sto  
zaludnienia poszczególnych obszarów jak i rozpi to  terytorialn . Nast pnie analizowano 
wspó wyst puj ce niedobory w otoczeniu gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym 
lub rodowiskowym, które mog  wp ywa  po rednio lub bezpo rednio na wyst powanie lub 
zwi kszone nat enie negatywnych zjawisk spo ecznych. Gdy te dwa rodzaje problemów nak adaj  
si  na siebie na okre lonym terytorium, wtedy mamy przes anki aby dany obszar zakwalifikowa  jako 
obszar kryzysowy i rozpocz  planowanie dzia  rewitalizuj cych. 

Procesem rewitalizacji zostan  obj te obszary, które charakteryzuj  si  wyst powaniem najwi kszej 
ilo ci negatywnych zjawisk spo ecznych, gospodarczych, rodowiskowych, technicznych oraz 
funkcjonalno–przestrzennych, a jednocze nie maj  najwi kszy kapita  spo eczny oraz potencja  
rozwojowy. Jako obszary zdegradowane wyznaczono so ectwa: 

- W chock, 

- Wielka wie , 

- Parszów. 
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CHOCK 

W wyniku diagnozy jako obszary zdegradowane (w ka dym przypadku zidentyfikowano zjawiska 
kryzysowe w sferze spo ecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, rodowiskowej, 
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej) przewidziane do obj cia programem rewitalizacji 
wyznaczono miasto W chock. 

Zidentyfikowane problemy spo eczne:  

 Znaczna  liczba  rodzin  korzysta  z  pomocy  MGOPS  w  2013r.  –  243  osób,  2014r.  –  211  osób,  
2015r. –199 osób, 2016-199;  

 cznie w so ectwie z zasi ku korzysta – 26 osób tj. 40,63% ogó u korzystaj cych z zasi ku; 
 Najwi ksza w gminie liczba osób pobiera a w 2015r. zasi ek MGOPS z tytu u bezrobocia (54 

41,86% ogó u korzystaj cych);  
 21 osób (w 2015 i 2016) skorzysta o ze wiadcze  pomocy spo ecznej w zakresie zasi ku  

z tytu u bezradno ci w sprawach opieku czo-wychowawczych (tj. 36,02% ogó u 
korzystaj cych z tego wiadczenia); 

 186 przest pstw i wykrocze  pope niono na terenie so ectwa w ci gu ostatnich 3 lat;  
 157 osoby na koniec  2016r.  by o zarejestrowane w Powiatowym Urz dzie  Pracy  jako osoby 

bezrobotne; 
 Spada liczba mieszka ców do 25 r. ycia na terenie so ectwa;  
 Wzrasta na terenie so ectwa liczba osób w wieku 61+; 
 Istnieje potrzeba doposa enia O rodka Zdrowia w niezb dny sprz t do wiadczenia wysokiej 

jako ci us ug medycznych i zwi kszania ich zakresu; 
 

Potencja  w sferze spo ecznej: 

Na terenie so ectwa jest zarejestrowanych 10 organizacji pozarz dowych: 

 Gminne Stowarzyszenie Niepe nosprawnych przy Klasztorze Cystersów w W chocku, 
 Towarzystwo Przyjació  W chocka 
 Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w W chocku 
 Stowarzyszenie W chockie Towarzystwo W dkarskie „Kamienna” 
 Katolickie Stowarzyszenie Polskich Nauczycieli przy Opactwie Cystersów w W chocku 
 Uczniowski Klub Sportowy „METEOR” 
 Klub Sportowy „Campeones W chock” 
 Stowarzyszenie So tysów Ziemi Kieleckiej 
 Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku 
 Ko o Gospody  Wiejskich w W chocku 

 

Zidentyfikowane problemy rodowiskowe: 

 W so ectwie pozosta o jeszcze do utylizacji 418 620 kg azbestu tj. ponad 44,61% azbestu 
pozostaj cego do utylizacji na terenie gminy. 

 

Potencja y w obszarze gospodarczym: 

 liczne firmy zlokalizowane na terenie so ectwa (1 miejsce w gminie). 
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Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej: 

 Istnieje potrzeba modernizacji i doposa enia szkó  na terenie miejscowo ci; 
 Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegaj cych przez teren miejscowo ci oraz budowa 

na niektórych z nich infrastruktury towarzysz cej np. o wietlenie, chodniki, ci gi rowerowe, 
itp.; 

 Dostosowanie budynków u yteczno ci publicznej do potrzeb osób niepe nosprawnych; 
 Konieczna jest modernizacja i termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej, 

szczególnie: Urz du Miasta i Gminy w W chocku oraz Zespo u Placówek O wiatowych  
w W chocku; 

 Poprawa funkcjonalno ci rynku; 
 Szko a Podstawowa w W chocku: doposa enie pracowni matematycznych, przyrodniczych 

oraz zakup pomocy, sprz tu, wyposa enia do pracowni komputerowych; 
 Remont sali gimnastycznej w ZPO w W chocku; 
 Modernizacja i termomodernizacja Centrum Kultury; 
 rodek Zdrowia:  

o wyposa enie w sprz t medyczny niezb dny z punktu widzenia udzielania wiadcze  
zdrowotnych, 

o przeprowadzenie przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy niezb dnych z punktu 
widzenia udzielania wiadcze  zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania 
infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepe nosprawnych, 

o zakup sprz tu komputerowego oraz  oprogramowania umo liwiaj cego wdro enie, 
prowadzenie i wymian  elektronicznej dokumentacji medycznej. 

 

PARSZÓW 

W wyniku diagnozy jako obszary zdegradowane (w ka dym przypadku zidentyfikowano zjawiska 
kryzysowe w sferze spo ecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, rodowiskowej, 
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej) przewidziane do obj cia programem rewitalizacji 
wyznaczono so ectwo Parszów. 

Zidentyfikowane problemy spo eczne:  

 Znaczna liczba rodzin korzysta z zasi ków w roku 2016- 89 osób, (30 rodzin) tj. 17,25% ogó u 
korzystaj cych (w stosunku do roku 2013 nast pi  spadek osób pobieraj cych zasi ek o 37 
osób (10 rodziny), natomiast w stosunku do roku 2014- spadek o 14 osób, a wzgl dem roku 
2015 spadek o 16 osób). Miedzy rokiem 2014 a 2015 zaobserwowano wzrost liczby osób 
korzystaj cych z zasi ków o 2 osoby); 

 Najwi ksza w gminie liczba osób pobiera a w 2016r. zasi ek MGOPS z tytu u bezrobocia (22 
18,49% ogó u korzystaj cych); 

 9 osób (w 2015 i 2016) skorzysta o ze wiadcze  pomocy spo ecznej w zakresie zasi ku  
z tytu u bezradno ci w sprawach opieku czo-wychowawczych (tj. 16,54% ogó u 
korzystaj cych z tego wiadczenia); 

 37 przest pstw i wykrocze  pope niono na terenie so ectwa w ci gu ostatnich 3 lat;  
 87 osoby na koniec 2016r. by o zarejestrowane w Powiatowym Urz dzie Pracy jako osoby 

bezrobotne; 
 Spada liczba mieszka ców do 25 r. ycia na terenie so ectwa;  
 Wzrasta na terenie so ectwa liczba osób w wieku 61+; 
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 Istnieje potrzeba doposa enia O rodka Zdrowia w niezb dny sprz t do wiadczenia wysokiej 
jako ci us ug medycznych i zwi kszania ich zakresu; 

 Wyniki z egzaminu gimnazjalnego s  ni sze od wyników gminnych, wojewódzkich i krajowych 
z przedmiotów takich jak: historia i wiedza i spo ecze stwie, przedmioty przyrodnicze, 
matematyka, j. angielski poziom rozszerzony, j. niemiecki poziom podstawowy. 

 

Potencja  w sferze spo ecznej: 

Na terenie so ectwa jest zarejestrowanych 4 organizacji pozarz dowych: 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa 
 Uczniowski Klub Sportowy „Or y Parszów” 
 Ochotnicza Stra  Po arna w Parszowie 
 Ko o Gospody  Wiejskich w Parszowie 

 

Zidentyfikowane problemy rodowiskowe: 

 W so ectwie pozosta o jeszcze do utylizacji 126 748 kg azbestu tj. ponad 13,51% azbestu 
pozostaj cego do utylizacji na terenie gminy. 

 

Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej: 

 Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegaj cych przez teren so ectwa oraz budowa na 
niektórych z nich infrastruktury towarzysz cej np. o wietlenie, chodniki, ci gi rowerowe, itp.; 

 Dostosowanie budynków u yteczno ci publicznej do potrzeb osób niepe nosprawnych; 
 Szko a Podstawowa w Parszowie: modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie 

wraz z doposa eniem pracowni matematycznych, przyrodniczych oraz zakup pomocy, 
sprz tu, wyposa enia do pracowni komputerowych; 

 rodek Zdrowia:  
o wyposa enie w sprz t medyczny niezb dny z punktu widzenia udzielania wiadcze  

zdrowotnych, 
o przeprowadzenie przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy niezb dnych z punktu 

widzenia udzielania wiadcze  zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania 
infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepe nosprawnych, 

o zakup sprz tu komputerowego oraz oprogramowania umo liwiaj cego wdro enie, 
prowadzenie i wymian  elektronicznej dokumentacji medycznej. 
 

WIELKA WIE  

W wyniku diagnozy jako obszary zdegradowane (w ka dym przypadku zidentyfikowano zjawiska 
kryzysowe w sferze spo ecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, rodowiskowej, 
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej) przewidziane do obj cia programem rewitalizacji 
wyznaczono so ectwo Wielka Wie . 

Zidentyfikowane problemy spo eczne:  
 Znaczna liczba rodzin korzysta z zasi ków w roku 2016- Wielka Wie  – 78 osób (28 rodzin) tj. 

15,12% ogó u korzystaj cych (w stosunku do roku 2013 nast pi  wzrost osób pobieraj cych 
zasi ek o 9 osób (3 rodziny), a wzgl dem roku 2014 i 2015- spadek o 9 osób); 
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 Najwi ksza w gminie liczba osób pobiera a w 2016r. zasi ek MGOPS z tytu u bezrobocia (18 
18,49% ogó u korzystaj cych); 

 7 osób (w 2015 i 2016) skorzysta o ze wiadcze  pomocy spo ecznej w zakresie zasi ku  
z tytu u bezradno ci w sprawach opieku czo-wychowawczych (tj. 11,64% ogó u 
korzystaj cych z tego wiadczenia); 

 37 przest pstw i wykrocze  pope niono na terenie so ectwa w ci gu ostatnich 3 lat;  
 63 osoby na koniec 2016r. by o zarejestrowane w Powiatowym Urz dzie Pracy jako osoby 

bezrobotne; 
 Spada liczba mieszka ców do 25 r. ycia na terenie so ectwa; 
 Wzrasta na terenie so ectwa liczba osób w wieku 61+; 
 Wyniki z egzaminu gimnazjalnego s  ni sze od wyników gminnych, wojewódzkich i krajowych 

z przedmiotów takich jak: historia i wiedza i spo ecze stwie, przedmioty przyrodnicze, 
matematyka, j. angielski poziom rozszerzony, j. niemiecki poziom podstawowy. 

 

Potencja  w sferze spo ecznej: 
 
Na terenie so ectwa jest zarejestrowanych 3 organizacji pozarz dowych: 

 Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wie ” 
 Ochotnicza Stra  Po arna w Wielkiej Wsi 
 Ko o Gospody  Wiejskich w Wielkiej Wsi 

 

Zidentyfikowane problemy rodowiskowe: 
 

 W so ectwie pozosta o jeszcze do utylizacji 143 615 kg azbestu tj. ponad 15,30% azbestu 
pozostaj cego do utylizacji na terenie gminy. 

 

Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej: 
 Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegaj cych przez teren so ectwa oraz budowa na 

niektórych z nich infrastruktury towarzysz cej np. o wietlenie, chodniki, ci gi rowerowe, itp.; 
 Dostosowanie budynków u yteczno ci publicznej do potrzeb osób niepe nosprawnych; 
 Szko a Podstawowa w Wielkiej Wsi: 

o Modernizacji istniej cej infrastruktury sportowej przyszkolnej s cej wzmocnieniu 
sprawno ci fizycznej uczniów: 

 modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi,. 
o Doposa eniu pracowni matematycznych, przyrodniczych  

 zakup pomocy, sprz tu, wyposa enia do czterech pracowni matematycznych, 
 zakup pomocy, sprz tu, wyposa enia do siedmiu pracowni  przyrodniczych 

(pracownia chemiczna, fizyczna, geograficzna, biologiczna (4), 
o Zakup pomocy, sprz tu, wyposa enia do pracowni komputerowych. 
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3 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
 

Dla potrzeb wyznaczenia obszaru zdegradowanego okre lono list  wska ników spo ecznych, 
gospodarczych, rodowiskowych, przestrzenno–funkcjonalnych oraz technicznych. Dla 
przestrzennego zobrazowania wyników analizy gmin  podzielono zgodnie ze struktur  jednostek 
pomocniczych – na so ectwa. Dla wydzielonych obszarów pozyskano materia  statystyczny dost pny 
w zasobach Urz du Miasta i Gminy w W chocku, jak i specjalnie w tym celu wygenerowany przez 
instytucje zewn trzne, m.in. Powiatowy Urz d Pracy, O rodek Pomocy Spo ecznej czy Komend  
Policji. Materia y uzyskano równie  z ogólnodost pnych baz m.in. danych Urz du Statystycznego w 
Kielcach dane  
z Banku Danych Lokalnych Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej w odzi. Nast pnie materia y  
te zosta y wnikliwie przeanalizowane i na ich podstawie wytypowano obszary gminy znajduj ce si   
w stanie kryzysu tzn. na obszarach tych wyst puj  nast puj ce negatywne zjawiska: 

 spo eczne (w szczególno ci bezrobocia, ubóstwa, przest pczo ci, niskiego poziomu edukacji 
lub kapita u spo ecznego, niewystarczaj cego poziomu uczestnictwa w yciu publicznym   
i kulturalnym); 

  gospodarcze (w szczególno ci w zakresie niskiego stopnia przedsi biorczo ci, s abej kondycji 
lokalnych przedsi biorstw);   

 rodowiskowe (w szczególno ci w zakresie przekroczenia standardów jako ci rodowiska, 
obecno ci odpadów stwarzaj cych zagro enie dla ycia, zdrowia, ludzi b  stanu 
rodowiska);   

 przestrzenno-funkcjonalne (w szczególno ci w zakresie niewystarczaj cego wyposa enia  
w infrastruktur  techniczn  i spo eczn , braku dost pu do podstawowych us ug lub ich 
niskiej jako ci, niedostosowania rozwi za  urbanistycznych do zmieniaj cych si  funkcji 
obszaru, niskiego poziomu obs ugi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jako ci terenów 
publicznych);  

 technicznej (w szczególno ci w zakresie degradacji  stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w  tym o przeznaczeniu mieszkaniowym,  oraz braku funkcjonowania 
rozwi za  technicznych umo liwiaj cych efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  
w szczególno ci w zakresie energooszcz dno ci i ochrony rodowiska). 
 

Zgodnie z rozdzia em 3 punkt 3 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  
na lata 2014-2020 obszar zdegradowany – to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. 
Dotyczy to najcz ciej obszarów miejskich, ale tak e wiejskich. Obszar zdegradowany mo e by  
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadaj ce ze sob  wspólnych granic pod 
warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na ka dym z podobszarów. Na podstawie Diagnozy 
zawartej  
w rozdziale 2 niniejszego dokumentu -analizuj c kilkana cie ró nych wska ników w sferze spo ecznej, 
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz rodowiskowej wyznaczono podobszary 
zdegradowane. Jako obszary zdegradowane wyznaczono so ectwa gdzie zidentyfikowano 
przynajmniej 3 negatywne zjawiska spo eczne oraz negatywne zjawiska gospodarcze, rodowiskowe, 
funkcjonalno-przestrzenne i techniczne ( czna ilo  negatywnych zjawisk  11). Jako so ectwa gdzie 
wyst puj  liczne problemy w sferze spo ecznej, przy jednoczesnym wyst powaniu problemów 
przynajmniej w jednej innej sferze ( rodowiskowej, przestrzenna–funkcjonalnej, gospodarczej, 
technicznej)  zidentyfikowano: 

 so ectwo W chock 
 so ectwo Parszów 
 so ectwo Wielka Wie  

 
Podobszary zdegradowane obejmuj  obszar 4 528 ha, co stanowi 55,32% powierzchni gminy i jest 
zamieszkiwany przez 5 666 osób, tj. 81,01% ogó u mieszka ców gminy. Poni sze tabele przedstawiaj  
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podsumowanie analizy danych spo ecznych, gospodarczych, rodowiskowych, funkcjonalno–
przestrzennych i technicznych.  
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Tabela 39 Podsumowanie negatywnych zjawisk na terenie Gminy W chock – wyznaczenie podobszarów zdegradowanych 

 
 

Tabela 40 Podsumowanie negatywnych zjawisk na terenie Gminy W chock – wyznaczenie podobszarów zdegradowanych 

 

Liczba osób 
korzystaj cych 
z pomocy GOPS

Liczba rodzin i osób 
korzystaj cych z 
pomocy OPS  z 

powodu bezrobocia

Liczba rodzin i osób 
korzystaj cych z 

pomocy OPS z 
powodu ubóstwa

Liczba rodzin i osób 
korzystaj cych z 

pomocy OPS z 
powodu 

niepe nosprawno ci

Liczba rodzin i osób 
korzystaj cych z pomocy 

OPS z powodu  
ugotrwa ej b  

cie kiej choroby

Liczba rodzin i osób 
korzystaj cych z pomocy OPS 

z powodu bezradno ci w 
sprawach opieku czo-

wychowawczych

Liczba rodzin i osób 
korzystaj cych z 

pomocy OPS z powodu 
alkoholizmu

Liczba dzieci i 
odzie y 

korzystaj ca z 
do ywiania z 

podzia em na so ectwa

liczba 
przest pstw w 

poszczególnych 
so ectwach 

Gminy 

liczba 
wykorcze  w 

poszczególnych 
so ectwach 

Gminy

liczba osób 
pow 60 r.  K 

powy ej 65 r.  
M

ubytek liczby 
mi eszka ców

Liczba osób 
bezrobotnych 

na dzie  
31.12.2016

1 chock 199 54 62 52 21 9 2 40 186 275 736 -77 157 13
2 Marcinków 58 21 28 16 8 8 4 8 20 75 141 -32 42 8
3 Parszów 89 19 22 13 2 4 1 25 37 95 398 -45 87 11
4 Rataje 74 14 18 11 5 2 1 19 18 20 104 3 24 0
5 glów 18 3 1 3 1 1 0 4 1 2 57 -6 12 0
6 Wielka Wie 78 18 14 9 1 3 0 25 37 55 304 -25 63 9

podsumowanie

strefa spo eczna

lp. So ectwo

% udzia  
pozosta ego azbeztu 

do 
unieszkaodliwienia

zanieczyszczenie 
powietrza

obszary 
przyrodnicze

spadek l iczby 
przedsi biorstw

liczbo nowo 
utworzonych 

firm w ci gu 3 
lat

dost p do 
kanal i zacji

dst p do 
obiektów 

s portowych

dos t p do 
obiektów 

kul tury

potrzeba 
przebudowy/moderni

za cji dróg

potrzeba 
termomoderniz
a cji obbiekótw 

yteczno ci  
publ icznej

1 chock 44,61% 1 1 3 19 20 1 ta k 5 2 0 1 1 2 19
2 Marcinków 9,12% 1 1 2 2 1 1 ta k 2 2 0 1 0 1 12
3 Parszów 13,51% 1 1 3 10 12 1 cz ciowo 2 2 1 1 1 2 17
4 Rataje 6,58% 1 1 2 3 5 0 ta k 2 1 1 1 0 1 3
5 glów 10,88% 1 1 2 0 1 1 ta k 0 0 2 1 0 1 4
6 Wielka Wie 15,30% 1 1 3 10 7 1 ta k 2 2 0 1 1 2 15

podsumowanie

s trefa funkcjona lno-przes trzenna

pods umowa nie

s trefa techniczna

podsumowa nie
podsumowanie 

wszytskich stref

strefa rodowiskowa strefa gospodarcza

podsumowanielp. So ectwo
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Mapa nr 4 Podobszary zdegradowane na tle gminy W chock, ród o: opracowanie w asne na podstawie 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
  Granica gminy 
 Granica obszarów zdegradowanych 
 
Wyznaczenie obszaru/podobszarów rewitalizacji 

Zgodnie zapisami z rozdzia u 3  pkt 4 Wytycznych, obszar rewitalizacji to obszar obejmuj cy ca  lub 
cz  obszaru zdegradowanego, cechuj cego si  szczególn  koncentracj  negatywnych zjawisk, na 
którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza si  prowadzi  rewitalizacj . 
Obszar rewitalizacji mo e by  podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadaj ce ze sob  
wspólnych granic, lecz nie mo e obejmowa  terenów wi kszych ni  20% powierzchni gminy oraz 
zamieszka ych przez wi cej ni  30% mieszka ców gminy. Zgodnie z wy ej przytoczonymi zapisami na 
terenie gminy W chock wyznaczone zosta y trzy podobszary rewitalizacji- so ectwa chock, 
Parszowa oraz Wielkiej Wsi. Dla wyznaczenia zasi gu podobszarów rewitalizacji kierowano si  
nast puj cymi przes ankami: 

1. na podobszarach tych zidentyfikowano wysokie nat enie negatywnych zjawisk w sferze 
spo ecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i rodowiskowej. 

2. obszary te jednocze nie maj  istotne znaczenie dla rozwoju gminy, 
3. wybór podobszarów uzyska  ca kowit  akceptacj  zarówno w adz lokalnych jak i akceptacj  

spo eczn . 
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Wyznaczone podobszary  rewitalizacji  zajmuj  powierzchni   228,7 ha co stanowi 2,79% powierzchni 
Gminy. Na podobszarach tych mieszka 1 142 mieszka ców, tj. 16,65% mieszka ców Gminy. 
 
 

Tabela 41 Wyznaczenie podobszarów rewitalizacji – delimitacja ze wzgl du na ograniczenie liczby mieszka ców 

L.p. miasto/so ectwa Liczba mieszka ców 
na 31.12.2015r. 

% do ogó u 
mieszka ców 

Mieszka cy podobszarów 
rewitalizacji 

1. chock 2 731 39,81% 15,15% 

2. Marcinków 590 8,60% - 

3. Parszów 1 520 22,16% 0,42% 

4. Rataje 482 7,03% - 

5. glów 222 3,24% - 

6. Wielka Wie  1 315 19,17% 1,08% 

Razem 6 860 100,00% - 

  % udzia  mieszka ców do ogó u 15,89% 
ród o opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Miasta i Gminy W chock 

 

4 Szczegó owa diagnoza podobszarów rewitalizacji oraz skala i charakter 
potrzeb rewitalizacyjnych 
 
Jednym  z  najwa niejszych  elementów Programu Rewitalizacji  jest pog biona diagnoza 
podobszarów rewitalizacji, która obejmuje analiz  czynników  i zjawisk  kryzysowych  oraz  lokalnych 
potencja ów  we  wszystkich  sferach, tj. spo ecznej, gospodarczej, rodowiskowej, przestrzenno- 
funkcjonalnej. Poni szej przedstawiona zosta a szczegó owa analiza dwóch podobszarów rewitalizacji 
w Gminie W chock. 

chock 
Na terenie miejscowo ci zlokalizowane s  m.in.:  
1. Urz d Miasta i Gminy w W chocku, ul. Wielkowiejska 1 
2. Bank Spó dzielczy w W chocku, ul. Wielkowiejska 2 
3. Miejsko-Gminny O rodek Kultury w W chocku, ul. Ko cielna 7 
4. Miejsko-Gminna Bibliotek Publiczna w W chocku, ul. Ko cielna 7 
5. Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku, ul. Ko cielna 7 
6. Zespó  Placówek O wiatowych – gimnazjum, szko a podstawowa i przedszkole, W chock, ul. 
Ko cielna 10 
7. Klasztor O. Cystersów w W chocku, ul. Ko cielna 14 
8. SZOZ O rodek Zdrowia w W chocku, ul. Starachowicka 61 
9. Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej, ul. Kolejowa 19 
10. Poczta Polska S.A. – punkt pocztowy w W chocku, ul. Kolejowa 19 
11. przystanki komunikacyjne PKS, BUS, PKP 
 
Sfera spo eczna 
Analizuj c sfer  spo eczn  wzi to m.in. pod uwag  dane dot. bezrobocia, ubóstwa, korzystania  
z pomocy Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej (dalej tak e: GOPS), a tak e niewystarczaj cy 
dost p mieszka ców poszczególnych so ectw do uczestnictwa w yciu spo ecznym i kulturalnym. 
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Wed ug danych Urz du Miasta i Gminy w W chocku miejscowo  W chock zamieszkuje 2 731 osób 
(stan na 31.12.2016r.) to o 77 osób mniej ni  w roku 2013. Najwi ksz  cz  spo ecze stwa 
miejscowo ci - 59,17% stanowi ludno  w wieku produkcyjnym tj. w wieku zdolno ci do pracy. Wiek 
emerytalny osi gn o 28,51% mieszka ców gminy. W wieku przedprodukcyjnym w roku 2016 
miejscowo  zamieszkiwa o 12,32% ogó u ludno ci.  
 

Wykres 1 Liczba mieszka ców podobszaru rewitalizacji – miejscowo  W chock w latach 2013-2015 

 
ród o: Opracowanie w asne 

 
Na terenie podobszaru g ównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia przez MGOPS w 2015r. 
by o: ubóstwo, bezrobocie, bezradno  w sprawach opieku czo-wychowawczych, oraz d ugotrwa a 
lub ci ka choroba. W poprzednich latach powy szy ranking wygl da  podobnie. Powody udzielania 
pomocy  i  wsparcia  wed ug  liczby  rodzin  i  osób  korzystaj cych  z  pomocy  w  latach  2013  -2016  r.  z  
pomocy MGOPS przedstawia si  nast puj co: 

 99 rodzin (najwi cej spo ród wszystkich miejscowo ci) skorzysta o w 2016r. ze wsparcia 
MGOPS  tj. blisko co 4 rodzina korzystaj ca z pomocy MGOPS to mieszkaniec miejscowo ci 

chock (tj. 8% ogó u mieszka ców miejscowo ci); w poszczególnych latach przedstawia o 
si  to nast puj co: 

 rok 2013: 103 rodzin, 243 osób, 
 rok 2014: 94 rodzin, 211 osoby, 
 rok 2015: 94 rodzin, 199 osób, 
 rok 2016: 99 rodzin, 199 osób. 

 
 

 
 do ywianie dzieci: ilo ciowo zjawisko to w 2016r. by o najwi ksze w gminie -  40 dzieci (na 

129  w  wieku  do  17  r.  .),  tj.  blisko  33%  ogó u  korzystaj cych;  tak e  w  latach  2013-2015  
zjawisko to by o wysokie – odpowiednio: 42, 33 i 44 dzieci. 

 

liczba 
osób liczba rodzin

liczba osób
liczba rodzin

chock 243 103 40,70% 46,61% 8,65% 211 94 38,50% 44,98% 7,59%
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% do ogó u 
korzys taj cych 

rodzin

% do ogó u 
korzys ta j cychSo ectwo

liczba osób
liczba 
rodzin

liczba osób
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ych
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mies zka c

ów 
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% do ogó u 
korzys taj cych

So ectwo 2013 % do ogó u 
korzysta j cych 2014 % do ogó u 

korzys ta j cych 2015 % do ogó u 
korzys taj cych 2016 % do ogó u 

korzysta j cych

chock 42 32,31% 33 32,04% 44 32,35% 40 33,06%
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 zasi ek sta y w 2016r. pobiera o 42,68% ogó u pobieraj cych ten zasi ek na terenie gminy, 
 zasi ek z tytu u bezrobocia otrzyma o w 2016r. 54 osób (41,86% ogó u korzystaj cych i 1,98% 

mieszka ców miejscowo ci), w poprzednich latach: 2013: 68 osób, 2014: 58 i 2015:45 osób; 
 zasi ek  z  tytu u  ubóstwa  pobiera o  w  2016  roku  62  osoby,  co  stanowi  prawie  2,27%  

mieszka ców miejscowo ci i 42,76% ogó u korzystaj cych, w poprzednich latach: 2013: 24 
osób, 2014: 52 i 2015: 59 osób; 

  52 osób tj. 50% ogó u korzystaj cych z zasi ku z tytu u niepe nosprawno ci to mieszka cy 
miejscowo ci  W chock  –  wzrost  w  ci gu  ostatnich  3  lat  wyniós  8  osób  –  ponad  17%  
wzgl dem roku 2013; w poprzednich latach: 2013 - 45 osób, 2014 – 48 2015-50; 

 21 osoby skorzysta y w 2016r. z zasi ku z tytu u d ugotrwa ej i ci kiej choroby (najwi cej  
w ca ej gminie), 55,26% ogó u korzystaj cych; w poprzednich latach: 2013 - 21 osób, 2014 – 
22 i 2015-18 osób;  

 9 osób skorzysta o w 2016r. z zasi ku z tytu u bezradno ci w sprawach opieku czo-
wychowawczych (najwi cej w ca ej gminie) – 33,33% ogó u korzystaj cych; w poprzednich 
latach: 2013 – 15 osób, 2014 – 12 i 2015-12; 

 13,11%  ogó u korzystaj cych z zasi ku z powodu alkoholizmu mieszka w miejscowo ci 
chock (po 4 osoby w latach 2013-2014 i 8 w 2015r.) 

 
Bezrobocie  jako  zjawisko  spo eczne  ma  znacz cy  wp yw  na  ekonomiczn  i psychospo eczn  sfer  
ycia cz owieka, zw aszcza w przypadku d ugookresowo ci. Bezrobocie i jego skutek w postaci 

degradacji ekonomicznej i spo ecznej dotycz  nie tylko samego  bezrobotnego,  ale  wp ywaj   tez  na  
jego   najbli sze   otoczenie.   Szkodliwe  skutki   psychospo eczne   –  frustracja,   stres,   alienacja   
spo eczna powoduj  konflikty  interpersonalne  w  najbli szym  otoczeniu  bezrobotnego  i  jego  
rodzinie.  Bezrobocie na terenie podobszaru rewitalizacji – miejscowo ci W chock w ostatnich latach 
stopniowa spada.  

 2013r.: 616 osób, w tym 264 kobiet, 
 2014r.: 471 osób, w tym 223 kobiet, 
 2015r.: 451 osób,  w tym 212 kobiet, 
 2016r.: 157 osób(16,51%% ogó u bezrobotnych na terenie gminy), w tym 72 kobiet. 

 
Wykres 2 Liczba osób bezrobotnych na podobszarze rewitalizacji miejscowo ci W chock w latach 2013-2016 

 
ród o: opracowanie w asne 
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Bezpiecze stwu publicznemu zagra a przest pczo , która jest zjawiskiem dynamicznym i, podobnie 
jak spo ecze stwo, podlega rozwojowi. Cho  stanowi margines ycia spo ecznego poprzez sw  
intensywno  i cz stotliwo  mo e mie  wp yw na formowanie si  postaw i zachowa  ludno ci oraz 
odciska  dotkliwe pi tno na jej funkcjonowaniu. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez  Komend  
Powiatow  Policji w Starachowicach w analizowanym okresie liczba pope nionych przest pstw w 
roku  2015  w  stosunku  do  roku  2013  jest  taka  sama.  Nieco  inaczej  jest  z  wykroczeniami  których   
w analizowanym okresie przyby o. 
W latach 2013-2015 odnotowano 2186 przest pstw na terenie miejscowo ci W chock (62% ogó u 
przest pstw na terenie gminy), w poszczególnych latach wygl da o to nast puj co: 

 2013: 66, 
 2014: 54, 
 2015: 66. 

 w latach 2013-2015 odnotowano a  275 wykrocze  na terenie miejscowo ci W chock (92% 
ogó u wykrocze  na terenie gminy), w poszczególnych latach wygl da o to nast puj co: 

 2013: 58, 
 2014: 123, 
 2015: 94. 

 
Wykres 3 Przest pstwa i wykroczenia na podobszarze rewitalizacji – miejscowo  W chock 

 

 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Komisariatu Policji  
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Potencja  w sferze spo ecznej: 
 miejscowo  posiada najlepsz  struktur  ludno ci na terenie gminy, 
 na terenie miejscowo ci znajduj  si  liczne gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, bary 

oraz pensjonaty. 
 na terenie miejscowo ci dzia aj  liczne organizacje pozarz dowe: 

o Gminne Stowarzyszenie Niepe nosprawnych przy Klasztorze Cystersów w W chocku 
o Towarzystwo Przyjació  W chocka 
o Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w W chocku 
o Stowarzyszenie W chockie Towarzystwo W dkarskie „Kamienna” 
o Katolickie Stowarzyszenie Polskich Nauczycieli przy Opactwie Cystersów w W chocku 
o Uczniowski Klub Sportowy „METEOR” 
o Klub Sportowy „Campeones W chock” 
o Stowarzyszenie So tysów Ziemi Kieleckiej 
o Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku 
o Ko o Gospody  Wiejskich w W chocku 

Jak wynika z powy szych danych na podobszarze rewitalizacji  pojawiaj   si   liczne problemy 
spo eczne (m.in. bezrobocie, przest pczo  itp.). Nale y zatem podj  szereg kompleksowych i 
wieloaspektowych dzia  spo ecznych aby zniwelowa  lub zlikwidowa  wyst puj ce tu problemy. 
Istnieje równie  potrzeba wspierania i wykorzystywania potencja ów jakie drzemi  na tym obszarze. 

chock posiada najlepsz  struktur  ludno ci na terenie gminy oraz dwie organizacje pozarz dowe. 
 
Sfera rodowiskowa 
Na terenie miejscowo ci W chock g ównym problemem w sferze rodowiskowej jest azbest. Na 
terenie so ectwa pozostaje jeszcze ok. 418 620 kg azbestu do utylizacji.  
 
Na obszarze wyst puj  obszary cenne przyrodniczo tereny oraz wiele zabytków.  

Miejscowo  Zabytek Numer w rejestrze 

chock 

ródmie cie osady – za enie urbanistyczne, nr rej.: 342 z 
04.12.1956 A.831 

zespó  klasztorny cystersów, nr rej.: 154 z 23.06.1967: A.832/1-7 
· ko ció , ob. par. pw. w. Floriana, nr rej.: 178 z 24.10.1931 

· klasztor, nr rej.: 178 z 24.10.1931 
· budynek bramny I, 
· budynek bramny II. 

· zabudowania gospodarcze 
· teren opactwa z ogrodem i dziedzi cem 

· zewn trzny pas terenu stanowi cy stref  ochronn  zespo u 
(otoczenie) 

A.832/1-7 

drewniana kapliczka pw. w. Jana Nepomucena, ul. Starachowicka 
124, A.833 nr rej.: 189 z 19.01.1973 

A.833 

kaplica pw. w. Rocha, nr rej.: 187 z 19.01.1973 A.834 

cmentarz par., ul. Cmentarna, nr rej.: 1174 z 19.05.1993 A.835 
cmentarz ydowski, nr rej.: 1058 z 20.06.1990 A.836 

dom, ul. Starachowicka 43, nr rej.: 834 z 09.10.1973 (przen. do 
Tokarni) A.837 

zespó  fabryczny przy ul. Kolejowej, nr rej.: 177 z 08.05.1971: 
A.838/1-3 

· dom zarz du (tzw. pa ac Schoenberga), 
· budynki fabryczne, nr rej.: 345 z 04.12.1956 

· urz dzenia wodne z tam  i przepustami. 

A.838/1-3 
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chock - Sina 
Woda kaplica fil. pw. w. Jacka, nr rej.: 806 z 19.01.1973 A.839 

 
 

 
 

Mapa nr 5 Podobszar rewitalizacji nr 1 – so ectwo W chock, ród o: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
 
W zwi zku z powy szym na analizowanym obszarze wyst puj  problemy rodowiskowe.  
Analiza stanu rodowiska wskazuje na potrzeb  przeprowadzenia dzia  maj cych na celu m.in.:.  

 zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do rodowiska poprzez projekty parasolowe, 
modernizacj  o wietlenia itp.,  

 zmniejszenie ilo ci azbestu pozostaj cego do utylizacji, 
 edukacj  ekologiczn , 

 
Sfera gospodarcza 
Z danych Urz du Miasta i Gminy w W chocku wynika i  na terenie miejscowo ci :  

 corocznie powstaje ok 20 nowych przedsi biorstw,  
 na terenie miejscowo ci co roku wyrejestrowuje si  oko o 19 firm. 

 
Potencja  przedsi biorczo ci to nie tylko potencja  istniej cych podmiotów gospodarczych, ale te  
potencja  postawy przedsi biorczej w ród mieszka ców, a wi c gotowo  do podejmowania 
aktywno ci z w asnej inicjatywy. Potencja  istniej cych przedsi biorstw jest po rednim wska nikiem 
obrazuj cym lokalne szanse na znalezienie zatrudnienia. Natomiast od potencja u postawy 
przedsi biorczej zale y gotowo  do podejmowania ryzyka: przekwalifikowywania si , poszukiwania 
lepszej pracy oraz podejmowania w asnej dzia alno ci gospodarczej. Po rednim wska nikiem postawy 
przedsi biorczej jest dynamika rejestrowania nowych  podmiotów w bazie REGON ogó em. Co roku 
najwi cej podmiotów rejestrowanych jest na terenie miejscowo ci W chock.  
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Wykres 4 Liczba nowo powsta ych podmiotów gospodarczych na podobszarze rewitalizacji – miejscowo  W chock 

 
ród o: opracowanie w asne 

 
POZOSTA CI ZESPO U POFABRYCZNEGO W CHOCK 
Zachowane pozosta ci kompletnego zespo u fabrycznego z XIXwieku, opartego o uk ad 
hydroenergetyczny - stanowi cy przyk ad kszta towania krajobrazu kulturowego rzeki Kamiennej w 
postaci za enia przemys owego determinuj cego typ zastosowanej architektury 
Historia 

 

 
 
Tradycje przemys owe okolic W chocka si gaj  XIII wieku, kiedy to wydobycie rud rozpocz li pobliscy 
cystersi. Rozwin  si  tu pó niej przemys  hutniczy i metalurgiczny; w 1818 roku dobra klasztorne, 
wraz z zak adem w chockim przesz y na w asno  rz du. Zgodnie z ówczesnymi planami Stanis awa 
Staszica rozwoju przemys u metalurgicznego w Zag biu Staropolskim, zak ad w W chocku mia  
stanowi  po redni element „kombinatu” na rzece Kamiennej. Planu budowy wielkiego pieca nie 
zrealizowano, natomiast w latach 1821-1823 zbudowano zak ad ku niczy, produkuj cy ró ne wyroby 
gotowe i kute elazo. Uk ad wodny na rzece Kamiennej ostateczn  form  uzyska  w 1833 roku, ju  w 
ramach inwestycji Banku Polskiego, polegaj cej te  na znacznej przebudowie i modernizacji zak adu 
metalowego (po spaleniu ku nic). By  to wówczas nowoczesny zak ad z sze cioma ogniskami, trzema 

otami i miechami skrzyniowymi. Dzia  (jako Zak ad Rz dowo-Górniczy Fryszerek) 
prawdopodobnie do lat 60-tych XIX wieku. W 1869 roku kupi  go lokalny przedsi biorca Piotr Hutt. 
Do nieruchomo ci nale : uk ad wodny i zabudowania fabryczne (wówczas kamienno-drewniane i 
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drewniane). W tym okresie prawdopodobnie zak ad modernizowano, a w 1888 roku ponownie 
zmieni  w ciciela; kupi  go przedsi biorca Nauman i przekaza  zi ciowi - M. Schoenbergowi, On to, 
wspierany rodzinnym kapita em kupieckim zainwestowa  znacznie w nabyt  fabryk , nadaj c jej 
kszta t zbli ony do dzisiejszego. Dokona  modernizacji (przebudowy i rozbudowy w kamiennej ju  
substancji) budynków i urz dze  oraz wzniós  dwukondygnacyjny murowany budynek (tzw. Pa ac) na 
mieszkanie dla rodziny. W sk ad zak adu wchodzi  wówczas m yn, odlewnia, fabryka maszyn 

skich oraz zabudowania gospodarcze; teren by  ogrodzony ozdobnym parkanem od strony 
wschodniej. Energi  dostarcza  uk ad hydroenergetyczny - najpierw z ko ami wodnymi, a w ko cu XIX 
wieku z turbinami. W 1924 roku Schoenberg wydzier awi  fabryk  Lidowieckiej Spó ce Handlowo - 
Przemys owej z zastrze eniem dalszego prowadzenia produkcji metalowej. Wkrótce jednak fabryk  
zamkni to, tylko m yn dzia  a  do wojny - do 1938 roku nap dzany turbin  wodn , pó niej silnikiem 
elektrycznym. Uk ad wodny przesta  istnie  w 1938 roku kiedy to powód  uszkodzi a jaz. 
Schoenebergowie opu cili W chock w 1944 roku, a teren i zabudowania sta y si  w asno ci  Skarbu 
Pa stwa. W budynkach fabrycznych w latach 50-tych XX wieku pracowa a wytwórnia prefabrykatów 
betonowych i warsztat rzemie lniczy, by y te  magazyny Gminnej Spó dzielni. W Pa acu znajdowa y 
si  mieszkania oraz przej ciowo urz d gminy i o rodek zdrowia,; m yn by  czynny do lat 70-tych XX 
wieku. W latach 80-tych w adze gminy rozpocz y remont budynku Pa acu, wkrótce jednak 
przerwany. W 1989 roku budynki wraz z przyleg ym gruntem nabyli w drodze przetargu bracia K. i Z. 
Stempnowscy, z zamiarem urz dzenia tu zespo u hotelowo - rekreacyjnego. Plany nie wesz y w ycie, 
a nieruchomo  przesz a w 2004 roku na w asno  kolejnego prywatnego przedsi biorcy. Teren 
ogrodzono z pozosta ych stron, cz ciowo uporz dkowano, ale i teraz nie rozpocz to adnych 
inwestycji; obecnie teren pozostaje coraz bardziej zaro ni ty (prawie ju  niedost pny); substancja 
budynków niszczeje, a pozosta ci dolnego kana u wodnego s  w zaniku. W mi dzyczasie (w 2008 
roku) odtworzono zewn trzny zbiornik wodny, kszta tuj c te  na nowo wa y i odbudowuj c jaz na 
rzece. 
 
 
Opis 

 

 
 
Zespó  pofabryczny usytuowany jest w pó nocno-zachodniej cz ci miejscowo ci, miedzy rzek  
Kamienn  a lini  kolejow ; od zachodu ogranicza go niedawno odbudowany zbiornik wodny. 
Nieruchomo  wyznaczaj  nasypy ziemne oddzielaj ce zabudowania od uk adu wodnego, dost pna 
jest drogami od strony wschodniej. Teren jest ogrodzony, w tym od strony po udniowo-wschodniej 
historycznym parkanem ozdobnym kamienno- eliwnym, od strony pó nocnego-wschodu murem 



Program Rewitalizacji dla Gminy W chock na lata 2017-2023 
 
 

Strona 80 z 178 
    

kamiennym, a z pozosta ych stron wspó czesnymi prz ami metalowymi. Pierwotnie funkcjonowa  tu 
kompletny system wewn trzny hydrotechniczny - kolejno od stawu: kana  górny z upustem 
roboczym, komory turbin (dawnych kó  wodnych) z wprowadzeniem kana u energetycznego i kana  
roboczy dolny. Charakterystyczna tu by a znaczna d ugo  zapory i niewielka odleg  mi dzy 
upustem ulgowym a roboczym oraz równoleg e usytuowanie dwóch oddzielnych komór wodnych w 
stosunku do kana u roboczego. Ca e za enie reprezentowa o typ asymetrycznego przemys owego 
uk adu przestrzennego z silnym zaakcentowaniem zespo u zabudowa  fabrycznych po jednej stronie. 
Budynki zgrupowane s  po obu stronach kana u roboczego, przy klatce wodnej, tworz c w zasadzie 
symetryczny uk ad (wykszta cony w 2. po owie XIX wieku zapewne na bazie starszych zabudowa ). Po 
stronie pó nocnej znajduj  si  pozosta ci odlewni  i budynku warsztatowego; po stronie 
po udniowej by  m yn i budynek fabryczny. Ponadto dostawiono tu budynek mieszkalny zwany 
Pa acem. Zespó  uzupe nia y budynki pomocnicze i magazynowe, w cz ci wschodniej i zachodniej 
posesji - obecnie w du ej mierze nieistniej ce. rodkow  cz  dzia ki zajmowa  ogród; obecnie 
bujna, nieuporz dkowana ziele  wysoka i niska. Budynki za one s  na planie prostok ta. W 
wi kszo ci by y one dwukondygnacyjne (pa ac podpiwniczony), kryte dachami dwuspadowymi i 
naczó kowymi. Na elewacjach widoczne s  pozosta ci zdobienia gzymsami i lizenami. Bogatsz  
artykulacj  posiadaj  elewacje pa acu - ukszta towane w stylu neorenesansowym, symetryczne, 
wieloosiowe. Zaakcentowane s  naro niki oraz wysuni te ryzality rodkowe (w tym wschodni, 
wej ciowy trzyarkadowy); wyst puje tu te  kamienny cokó  i trzy kamienne gzymsy, a w partiach 
górnych kamienne elementy wystroju (podokienniki, rozety, akroteriony). Wn trze budynku uleg o 
pewnej przebudowie, ale nadal czytelny jest dwutraktowy uk ad z zabiegow  klatk  z kamiennymi 
schodami. Budowle wykonane by y z kamienia, piaskowca (co zachowa o si  do dzi ), w tym cz  
fundamentowa z kamienia blokowego, a partie wy sze z kamienia amanego; w budynku pa acu 
wyst powa a lokalnie ceg a kszta tuj ca otwory. Budynki by y tynkowane, a elewacje pa acu 
komponowane z uwypuklonym, kamiennym (nietynkowanym) wystrojem architektonicznym. Obecne 
zabudowania to w wi kszo ci ruina - bez dachów, stropów i tynków. Stosunkowo dobrze 
zabezpieczony jest jeszcze budynek pa acu i s siaduj cy budynek fabryczny; w ramach niedawnego 
remontu (lata 90-te XX wieku) wymieniono dach, wi  i stropy, zachowa y si  te  elementy 
wystroju architektonicznego na elewacjach. 
 
TERENY POPRZEMYS OWE NA TERENIE MIAST W CHOCK  
Opis statystyczny W chocka z 1860 roku 

ród o: Archiwum Pa stwowe w Radomiu, Rz d Gubernialny Radomski I, sygn. 2130 a, k. 763–776. 
ród o internetowe: http://goryhistorii.pl/opis-statystyczny-miasta-wachocka-z-1860-roku/ 

 
„….Zabudowania 

a. Poda  liczb  domów mieszkalnych, oddzielnie murowanych, oddzielnie drewnianych, z 
oznaczeniem, wiele z nich parterowych, jednopi trowych, dwupi trowych itp. 

b. Szczegó owo wymieni  ko cio y, klasztory, kaplice i wspomnie  o tym, co w nich zas uguje na 
szczególn  uwag . 

c. Wymieni  gmachy i domy rz dowe, administracyjne, instytutów naukowych, s dowe, 
szpitale, wi zienie itp. 

d. Poda  liczb  zabudowa  b cych w asno ci  miejsk , sklepy, kramy, byd obojnie, jatki, 
magazyny itp. 

e. Gospodarczo – przemys owych: m yny zbo owe, parowe, wietrzne, wodne, zwierz ce, 
cegielnie, wapielnie, tartaki, browary, gorzelnie itp. 

f. Fabrycznych: cukrownie, papiernie, hamernie itp. 
g. Hoteli, zajazdów, karczem…” 

„… eli które z tych wszystkich wymienionych zabudowa  odznacza si  czy to z powodu swej 
struktury, czy wspomnie  historycznych itp. to w ciw  o tym wzmiank  zrobi , potem wszystkim 
poda  wysoko  ubezpieczenie wszystkich zabudowa . 
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a. Zabudowa  mieszkalnych drew[nianych] 142, [Zabudowa  mieszkalnych] murow[anych] 6 
b. Klasztor po X.X. Cystersach wyfundowany w r. 1179 przez Giedyona biskupa krakowskiego, 

który po supresji tego  konwentu zamieniony zosta  na ko ció  parafialny. W tym ko ciele 
staro ytne organy odznaczaj  si  pi kn  struktur  i harmoni , jak równie  struktur  ko cio a 
z kamienia ciosanego, malowid a w niektórych miejscach obecnie uszkodzone, o tarzy 16 i 
obszerno  ko cio a godne s  uwagi i wspomnienia. Kaplic dwie murowane, jedna drewniana 
poza miastem. 

c. Liczba zabudowa  w asno ci  miejsk  b cych jest 146, sklepów 2, kramów 3, szlachtuz 1, 
za  jatki i magazyny nie znajduj  si . 

d. adnych gmachów i domów rz dowych instytutów naukowych, domów s dowych, szpitali, 
wi zie  itp. nie masz. 

e. Z gospodarstwa przemys owego znajduje si  trzy m yny wodne, na bardzo ma  skal  
urz dzane, wiatrak jeden, s  one w asno ci  prywatn , innych za  jak to cegielni, pieców 
wapiennych, tartaków, browarów, gorzelni itp. nie masz jak równie: 

f. Cukrownia, piekarnia, hamernie itp. nigdy nie by y i na teraz nie egzystuj  
g. Zajazdów 2, karczma jedna, jednak z egzystuj cych budowli, oprócz klasztoru pod lit[er ] b 

wspomnianego, ani z powodu struktury ani wspomnie  historycznych nie odznaczaj  
si ….” 

 
„… 
23. Wymieni  zak ady przemys owe i fabryki wyrobów we nianych, browary, gorzelnie, m yny, 
tartaki, fabryki wyrobów we nianych, bawe nianych itp., poda  wiele przy ka dym rodzaju 
produkcji pracuje majstrów, czeladzi, uczniów i innych robotników, ilo , jako  i warto  
produkcji, sk d fabrykanci zaopatruj  si  w surowe materia y, dok d maj  odbyt swych wyrobów 
itp., opisa  znaczniejsze fabryki. 
Jest tu za ona [s owo nieczytelne] fabryka bryczek i wozów przez przedsi biorce Franciszka 
Widuli skiego, przy której pracuje majstrowo-kowali 2ch, stelmachów 5ciu, nadto zak ada si  
garbarnia na wi ksz  skale, która jeszcze nieuko czona. 
24. Rzemios a w jakim znajduj  si  stopniu, czy s  na drodze rozwoju itp. 

adnego post pu w rzemios ach nada  nie mo na, gdy  oprócz wymienionych pod punktem 14 i 23 
kilku rzemie lników adnych innych nie masz. 
25. Jakie znajduj  si  w mie cie cechy rzemie lnicze, zgromadzenia kupieckie itp., kiedy, od kogo i 
jakie otrzyma y przywileje, kto je potwierdzi . 
Dawniej egzystowa y tu trzy cechy jako to Skombinowany, Szewski i Krawiecki, lecz w obecnym czasie 
dla zbyt szczup ej liczby rzemie lników takowe nie ma znaczenia, a nawet nie by y uzasadniane 
przywilejami. 
26.  W  jakich  dniach  odbywaj  si  w  mie cie  targi  i  jarmarki,  jakie  a  one,  sk d,  w  jakiej  ilo ci  i  
warto ci dostarczane s  przedmioty, co szczególniej stanowi przedmiot handlu na jarmarkach, 
kiedy odbywaj  si  znaczniejsze jarmarki, w ogóle jakie znaczenie jest miasta pod wzgl dem 
handlowym. 
Wed ug  nowe  zasady  wydanej  przez  K.  R.  J.  W.  i  D:  reskrypktem  z  dnia  15/27  sierpnia  1849  nr  
17839/31457 targi ka dego tygodnia a w pi tek odbywaj ce si  jarmarków za  rocznie 6 odbywa si  
jako to: 
    Na nowy rok dnia 2 stycznia 
    W drug  niedziel  postu zwan  Such  
    Na [wi tego] Wojciech[a] 
    Na [wi t]  Ma gorzat  
    Na [wi tego] Micha [a] 
    Na [wi t]  El biet . 
A w ka dy z tych wyj wszy nowego roku odbywa si  w pierwszy poniedzia ek po wi cie na które 
przypada czyli od którego nazw  przybiera. Na takowe jarmarki dostarczane s  towary sukienne, 
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bawe niane, p ócienne krajowe z miast Ostrowca i Szyd owca w przybli eniu warto ci rocznej rs. 3500 
za  pod wzgl dem handlowym miasto W chock nie ma adnego znaczenia. 
27. Jakie, na co, w jakiej liczbie znajduj  si  handlowe sk ady i magazyny towarów, ile w nich 
rednio znajduje si  towarów, jaki tych ostatnich ruch handlowy. 
adnych sk adów, magazynów, ani budowli na sk ad towarów nie ma i mieszczanie jedynie tylko na 

pomieszczenie swoje utrzymuj  siedziby. 
28. Jakie znajduj  si  w mie cie w adze i urz da administracyjne, duchowe, sprawiedliwo ci, 
skarbowe, wojskowe itp. 
Oprócz sk adu magistratu, urz du skarbowego, stacyi pocztowej i urz dnika stanu cywilnego adnych 
innych w adz nie masz. 
29. Jakie znajduj  si  zak ady naukowe, nie pomijaj c i szkó ek elementarnych, jakie zak ady 
dobroczynne, apteki, wi zienia itp. 
Jedna tylko szkó ka elementarna i apteka w mie cie tutejszym egzystuj . 
30. Czy znajduj  si  drukarnie, litografie i inne zak ady artystyczne. 
Drukarnie i litografie i inne zak ady artystyczne nigdy nie by y i nie egzystuj . 
31. Wiele znajduje si  cukrowni, kawiarni, szynków wódek i piwa, traktierni, zajazdów, jatek 
rze niczych, piekarskich itp. 
Szynków wódek ordynaryjnych 7, piwny 1, zajazdów 2. Za  cukiernie, kawiarnie, praktycznie, jatki 
piekarskie nie by y i nie s  urz dzone. 
32. Poda  wszelkie wiadomo ci historyczne i statystyczne, jakie nie zosta y obj te poprzednimi 
pytaniami, a jednak miejsce mie  mog . 

adne wiadomo ci historyczne i statystyczne jakieby nie by y obj te powy szemi pytaniami nie 
nastr czaj  si  do nadmienienia. 
 
MAPY TERENÓW PRZEMYS OWYCH: 
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Zadaniem wymagaj cym realizacji na terenach poprzemys owych jest: 
Stworzenie przestrzeni handlowej przy zbiorniku w W chocku (wiaty, plac, doj cia) + pasa  pieszo-
jezdny od ul. Dworcowej wraz z o wietleniem. 
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Sfera funkcjonalno-przestrzenna 
Stan istniej cy przestrzeni publicznej W chocka jest niezadawalaj cy. Brak jest miejsc publicznych 
pe ni cych funkcje pozwalaj  mieszka com zaspokoi  potrzeby wy szego rz du, w tym dost pu do 
dóbr kultury, sportu, zró nicowanych form bezpiecznego wypoczynku i zagospodarowania czasu 
wolnego. Warto zwróci  uwag , e zdegradowana przestrze  publiczna W chocka wp ywa 
negatywnie na rozwój miejscowo ci, a tym samym na rozwój regionu i województwa. Tereny 
zniszczone  
i zdegradowane powoduj  nierównomierny rozwój poszczególnych obszarów W chocka, 
zmniejszaj c jego potencja  gospodarczy i spo eczny. Aby nie zak óca  harmonijnego rozwoju 
miejscowo ci, nale y wyeliminowa  problemy zagospodarowania przestrzennego poprzez 
przywrócenie im dawnych  spo eczno-gospodarczych funkcji  lub nadania nowych.  
 
Potencja y w sferze funkcjonalno-przestrzennej: 
Najlepiej spo ród wszystkich so ectw wygl da sytuacja dost pu do infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej w W chocku – dost p do boisk, si owni zewn trznej, skateparku, kortu tenisowego, 
placu zabaw. 
 
Sfera techniczna 

 Istnieje potrzeba modernizacji i doposa enia szkó  na terenie miejscowo ci; 
 Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegaj cych przez teren miejscowo ci oraz budowa 

na niektórych z nich infrastruktury towarzysz cej np. o wietlenie, chodniki, ci gi rowerowe, 
itp.; 

 Dostosowanie budynków u yteczno ci publicznej do potrzeb osób niepe nosprawnych; 
 Konieczna jest modernizacja i termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej, 

szczególnie: Urz du Miasta i Gminy w W chocku oraz Zespo u Placówek O wiatowych  
w W chocku; 

 Poprawa funkcjonalno ci rynku; 
 Szko a Podstawowa w W chocku: doposa enie pracowni matematycznych, przyrodniczych 

oraz zakup pomocy, sprz tu, wyposa enia do pracowni komputerowych; 
 Remont sali gimnastycznej w ZPO w W chocku; 
 rodek Zdrowia:  

o wyposa enie w sprz t medyczny niezb dny z punktu widzenia udzielania wiadcze  
zdrowotnych, 

o przeprowadzenie  przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy niezb dnych z punktu 
widzenia udzielania wiadcze  zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania 
infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepe nosprawnych, 

o zakup sprz tu komputerowego oraz  oprogramowania umo liwiaj cego wdro enie, 
prowadzenie i wymian  elektronicznej dokumentacji medycznej. 

 
Parszów 
Wed ug danych USC w W chocku so ectwo Parszów zamieszkuje 1 520 osoby (stan na 31.12.2016r.)  
to  o  19  osób  mniej  ni  w  roku  2015.  Najwi ksz  cz  spo ecze stwa  so ectwa  53,76%  stanowi  
ludno   
w wieku produkcyjnym tj. w wieku zdolno ci do pracy. Wiek emerytalny osi gn o 22,87% 
mieszka ców gminy. Z roku na rok maleje liczba mieszka ców  wieku przedprodukcyjnym w roku 
2016  so ectwo  zamieszkiwa o  zaledwie  23,37%  osób  w  tym  wieku.  Dane  te  wiadcz  o  tym  i  
spo ecze stwo podobszaru rewitalizacji nr 2 starzeje si .  
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Wykres 5 Liczba mieszka ców w so ectwie Parszów w latach 2013-2016 

 
ród o: opracowanie w asne 

 
Na terenie podobszaru g ównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia przez MGOPS w 2016r. 
by o: bezradno  w sprawach opieku czo-wychowawczych, ubóstwo. bezrobocie. W poprzednich 
latach powy szy ranking wygl da  podobnie. Powody udzielania pomocy i wsparcia wed ug liczby 
rodzin  
i  osób  korzystaj cych  z  pomocy  w  latach  2013  -2016  r.  z  pomocy  Gminnego  O rodka  Pomocy  
Spo ecznej przedstawia si  nast puj co: 

 znaczna liczba rodzin i osób mieszka ców so ectwa Parszów skorzysta a z pomocy MGOPS  
w poszczególnych latach: 

 rok 2013: 40 rodzin, 126 osób, 
 rok 2014: 34 rodzin, 103 osób, 
 rok 2015: 34 rodzin, 105 osób. 

 
 

 
 do ywianie dzieci: 35 w 2013r., 23 w 2014r., 30 w 2015r., 25 w 2016r. – ponad 20,66% dzieci 

w so ectwie, 

 
 Zasi ek sta y – 3 osoby w 2013r. 6 osób w 2014, 8 osób w 2015 i 9 osób w roku 2016 
 Po 102 osób skorzysta o w latach 2013-2016 z zasi ku MGOPS z tytu u bezrobocia. 
 Liczba mieszka ców so ectwa, która skorzysta a z zasi ków MGOPS z tytu u: 
 ubóstwa – 14 osób w 2014r., 20 osób w 2015r., 22 osoby w 2016r. 

liczba 
osób liczba rodzin

liczba osób
liczba rodzin

Parszów 126 40 21,11% 18,10% 8,05% 103 34 18,80% 16,27% 6,66%

2013 % do ogó u 
mies zka ców 

s o ectwa

2014% do ogó u 
korzysta j cych 

osób

% do ogó u 
korzystaj cych 

rodzin

% do ogó u 
mieszka ców 

so ectwa

% do ogó u 
korzys taj cych 

rodzin

% do ogó u 
korzys ta j cychSo ectwo

liczba osób
liczba 
rodzin

liczba osób
liczba 
rodzin

105 34 19,74% 16,43% 6,82% 89 30 17,25% 13,82% 40,09%

% do ogó u 
korzys taj c
ych rodzin

2015 2016 % do ogó u 
korzys taj c

ych

% do ogó u 
korzys taj c
ych rodzin

% do ogó u 
mieszka ców 

s o ectwa

% do ogó u 
mie szka c

ów 
s o ectwa

% do ogó u 
korzys taj cych

So ectwo 2013 % do ogó u 
korzys ta j cych 2014 % do ogó u 

korzys ta j cych 2015 % do ogó u 
korzysta j cych 2016 % do ogó u 

korzys ta j cych

Parszów 35 26,92% 23 22,33% 30 22,06% 25 20,66%
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 niepe nosprawno ci – 6 osób w 2013r., 10 w 2014, 15 osób w 2015r. i 13 osób w 2016roku. 
 ugotrwa ej lub ci kiej choroby – po 4 osoby w latach 2013-2014, w roku 2015 3 osoby a w 

roku 2016  zasi ek pobiera o 2 osoby 
 21  osób  skorzysta o  z  pomocy  MGOPS   w  latach  2013-2016  z  powodu  bezradno ci  w  

sprawach opieku czo-wychowawczych. 
 5 osób skorzysta y z pomocy MGOPS  z powodu alkoholizmu w latach 2013-2016. 
 Na obszarem rewitalizowanym zasi ki pobiera 7 osób. 
 liczba osób w obszarze rewitalizacji do 29. 

 
Bezrobocie  jako  zjawisko  spo eczne  ma  znacz cy  wp yw  na  ekonomiczn  i psychospo eczn  sfer  
ycia cz owieka, zw aszcza w przypadku d ugookresowo ci. Bezrobocie i jego skutek w postaci 

degradacji ekonomicznej i spo ecznej dotycz  nie tylko samego  bezrobotnego,  ale  wp ywaj   tez  na  
jego   najbli sze   otoczenie.   Szkodliwe  skutki   psychospo eczne   –  frustracja,   stres,   alienacja   
spo eczna powoduj  konflikty  interpersonalne  w  najbli szym  otoczeniu  bezrobotnego  i  jego  
rodzinie.  Bezrobocie na terenie podobszaru rewitalizacji – so ectwie Parszów w ostatnich latach 
stopniowa spada: 

 Bezrobocie na terenie so ectwa: 
 2013r.: 133 osób, w tym 59 kobiety, 
 2014r.: 105 osób, w tym 50 kobiet, 
 2015r.: 81 osób w tym 40 kobiet. 
 2016r.: 87 osób (5,33% ogó u bezrobotnych na terenie gminy),  w tym 38 kobiet  

 
 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Komend  Policji liczba przest pstw i wykrocze  na 
podobszarze rewitalizacji – so ectwie Parszów wygl da nast puj co: 

 Liczba przest pstw na terenie so ectwa w latach 2013-2015 wynosi 37 
 Liczba wykrocze  na terenie so ectwa w lata 2013-2015 wynosi 95 

 
Potencja  w sferze spo ecznej: 

 na terenie so ectwa dzia aj  stowarzyszenia – Ochotnicza Stra  Po arna, Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Parszowa oraz Uczniowski klub sportowy „Or y Parszów”, 

 
Jak wynika z powy szych danych na podobszarze rewitalizacji  pojawiaj   si   liczne problemy 
spo eczne (m.in. bezrobocie, przest pczo  itp.). Nale y zatem podj  szereg kompleksowych i 
wieloaspektowych dzia  spo ecznych aby zniwelowa  lub zlikwidowa  wyst puj ce tu problemy. 
Istnieje równie  potrzeba wspierania i wykorzystywania potencja ów jakie drzemi  na tym obszarze. 
Nale y przede wszystkim stworzy  osoba m odym mo liwo ci do rozwoju i integracji. 
 
Sfera rodowiskowa 
Na terenie so ectwa Parszów g ównym problemem w sferze rodowiskowej jest azbest. Na terenie 
so ectwa pozostaje jeszcze ok. 126 748 kg azbestu do utylizacji.  
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Mapa nr 6 podobszar rewitalizacji nr 2 – cz  so ectwa Parszów, ród o: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 
Analiza stanu rodowiska wskazuje na potrzeb  przeprowadzenia dzia  maj cych na celu m.in.:.  

 zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do rodowiska poprzez projekty parasolowe, 
modernizacj  o wietlenia itp.,  

 zmniejszenie ilo ci azbestu pozostaj cego do utylizacji, 
 edukacj  ekologiczn , 

 
Sfera gospodarcza 
Na terenie so ectwa mo na zaobserwowa  spadek liczy nowo zarejestrowanych firm. W stosunku do 
roku 2012 liczba podmiotów nieznacznie zmala a, natomiast w stosunku do roku 2015 liczba 
nowoutworzonych firm zmala a. W tabeli poni ej przedstawiono dane dotycz ce nowo 
zarejestrowanych przedsi biorstw. 
  

Pomioty nowo zarejestrowane wg sektorów w asno ciowych 
  2012 2013 2014 2015 2016 
podmioty gospodarki 
narodowej ogó em 

12  10  11 13  11 

sektor prywatny - ogó em 12  10  11 13  11  

sektor prywatny - osoby 
fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz  

12  10  10 13  11  

sektor prywatny - 
stowarzyszenia i organizacje 
spo eczne 

0  0  1 0  0  

 
Je li chodzi o podmioty wyrejestrowane w stosunku do roku 2012 liczba zwi kszy a si , natomiast w 
stosunku do roku poprzedniego zmniejszy a si . 
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ród o: G ówny Urz d Statystyczny 
Pomioty wyrejestrowane wg sektorów w asno ciowych 

  2012 2013 2014 2015 2016 
podmioty gospodarki 

narodowej ogó em 8  6  8 12  10  

sektor prywatny - ogó em 8  6  8 12  10  
sektor prywatny - osoby 

fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz  

7 6  8 12  10  

sektor prywatny - 
stowarzyszenia i organizacje 

spo eczne 
1 0 0 0 0 

ród o: G ówny Urz d Statystyczny 
 

Wed ug danych przedsi biorstwa nie utrzymuj  si  d ugo na rynku lokalnym. 
 
Sfera funkcjonalno – przestrzenna. 
Na terenie so ectwa mie ci si  si ownia zewn trzna z której mog  korzysta  zarówno osoby m ode jak 
i osoby w podesz ym wieku.  

So ectw
o 

BOISK
A 

SI OWNIE 
WEWN TRZ

NA 

SI OWNIE 
ZEWN TRZ

NE 

BASE
N 

MINIGO
LF 

STADION 
LEKKOATLETYCZ

NY 

PLA ÓW
KI 

KORT 
TENISO

WY 

Raze
m 

Parszó
w 1  - 1  -  -  -  -  - 2 

 
Boisko sportowej jest odrestaurowane, nowe:  
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Na terenie so ectwa znajduj  si  równie wietlica oraz Ochotnicza Stra  Po arna 

 
Wymagane s  prac modernizacyjne budynku. 
 
Sfera techniczna  
Na terenie so ectwa: 
• Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegaj cych przez teren so ectwa oraz budowa na 
niektórych z nich infrastruktury towarzysz cej np. o wietlenie, chodniki, ci gi rowerowe, itp. 
• Dostosowanie budynków u yteczno ci publicznej do potrzeb osób niepe nosprawnych. 
• Szko a Podstawowa w Parszowie: modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie 
wraz z doposa eniem pracowni matematycznych, przyrodniczych oraz zakup pomocy, sprz tu, 
wyposa enia do pracowni komputerowych 
• rodek Zdrowia:  
o wyposa enie w sprz t medyczny niezb dny z punktu widzenia udzielania wiadcze  
zdrowotnych, 
o przeprowadzenie  przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy niezb dnych z punktu widzenia 
udzielania wiadcze  zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób 
starszych i niepe nosprawnych, 
o zakup sprz tu komputerowego oraz  oprogramowania umo liwiaj cego wdro enie, 
prowadzenie i wymian  elektronicznej dokumentacji medycznej. 
 
 
Wielka Wie  

W wyniku diagnozy jako obszary zdegradowane (w ka dym przypadku zidentyfikowano zjawiska 
kryzysowe w sferze spo ecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, rodowiskowej, 
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej) przewidziane do obj cia programem rewitalizacji 
wyznaczono cz  so ectwa Wielka Wie . 

Zidentyfikowane problemy spo eczne:  
 Znaczna liczba rodzin korzysta z zasi ków w roku 2016- Wielka Wie  – 78 osób (28 rodzin) tj. 

15,12% ogó u korzystaj cych (w stosunku do roku 2013 nast pi  wzrost osób pobieraj cych 
zasi ek o 9 osób (3 rodziny), a wzgl dem roku 2014 i 2015- spadek o 9 osób). 

 Na obszarem rewitalizowanym zasi ki sta e pobiera 5 osób. 
 liczba osób w obszarze rewitalizacji do 74. 
 Najwi ksza w gminie liczba osób pobiera a w 2016r. zasi ek MGOPS z tytu u bezrobocia (18 

18,49% ogó u korzystaj cych).  
 7 osób (w 2015 i 2016) skorzysta o ze wiadcze  pomocy spo ecznej w zakresie zasi ku  

z tytu u bezradno ci w sprawach opieku czo-wychowawczych (tj. 11,64% ogó u 
korzystaj cych z tego wiadczenia).  

 37 przest pstw i wykrocze  pope niono na terenie so ectwa w ci gu ostatnich 3 lat  
 63 osoby na koniec 2016r. by o zarejestrowane w Powiatowym Urz dzie Pracy jako osoby 

bezrobotne. 
 Spada liczba mieszka ców do 25 r. ycia na terenie so ectwa  
 Wzrasta na terenie so ectwa liczba osób w wieku 61+. 
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 Wyniki z egzaminu gimnazjalnego s  ni sze od wyników gminnych, wojewódzkich i krajowych 
z przedmiotów takich jak: historia i wiedza i spo ecze stwie, przedmioty przyrodnicze, 
matematyka, j. angielski poziom rozszerzony, j. niemiecki poziom podstawowy. 
 

Bezrobocie  jako  zjawisko  spo eczne  ma  znacz cy  wp yw  na  ekonomiczn  i psychospo eczn  sfer  
ycia cz owieka, zw aszcza w przypadku d ugookresowo ci. Bezrobocie i jego skutek w postaci 

degradacji ekonomicznej i spo ecznej dotycz  nie tylko samego  bezrobotnego,  ale  wp ywaj   tez  na  
jego   najbli sze   otoczenie.   Szkodliwe  skutki   psychospo eczne   –  frustracja,   stres,   alienacja   
spo eczna powoduj  konflikty  interpersonalne  w  najbli szym  otoczeniu  bezrobotnego  i  jego  
rodzinie.   

Potencja y w sferze spo ecznej: 
Na terenie so ectwa jest zarejestrowanych 3 organizacji pozarz dowych: 

 Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wie ” 
 Ochotnicza Stra  Po arna w Wielkiej Wsi 
 Ko o Gospody  Wiejskich w Wielkiej Wsi 

 

Zidentyfikowane problemy rodowiskowe: 
 W so ectwie pozosta o jeszcze do utylizacji 143 615 kg azbestu tj. ponad 15,30% azbestu 

pozostaj cego do utylizacji na terenie gminy. 
 

 
Mapa nr 7 podobszar rewitalizacji nr 3 – cz  so ectwa Wielka Wie , ród o: 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
 
Analiza stanu rodowiska wskazuje na potrzeb  przeprowadzenia dzia  maj cych na celu m.in.:.  

 zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do rodowiska poprzez projekty parasolowe, 
modernizacj  o wietlenia itp.,  

 zmniejszenie ilo ci azbestu pozostaj cego do utylizacji, 
 edukacj  ekologiczn , 
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Sfera gospodarcza 
Na terenie so ectwa mo na zaobserwowa  spadek liczy nowo zarejestrowanych firm. W stosunku do 
roku 2012 liczba podmiotów jest taka sama, natomiast w stosunku do roku 2015 liczba nowo 
utworzonych firm zmala a. W tabeli poni ej przedstawiono dane dotycz ce nowo zarejestrowanych 
przedsi biorstw. 
  

Pomioty nowo zarejestrowane wg sektorów w asno ciowych 
  2012 2013 2014 2015 2016 
podmioty gospodarki 
narodowej ogó em 

7  8  4 11  7  

sektor prywatny - ogó em 7  8  4 11  7  

sektor prywatny - osoby 
fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz  

7  8  4 11  7  

ród o: G ówny Urz d Statystyczny 
 

Je li chodzi o podmioty wyrejestrowane w stosunku do roku 2012 oraz 2015 liczba zmniejszy a si . 
 

Pomioty wyrejestrowane wg sektorów w asno ciowych 
  2012 2013 2014 2015 2016 

podmioty gospodarki 
narodowej ogó em 9  4  9 18  3 

sektor prywatny - ogó em 9  4  9 18  3 
sektor prywatny - osoby 

fizyczne prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz  

9  4  9 18  3 

ród o: G ówny Urz d Statystyczny 
 
Sfera funkcjonalno – przestrzenna 
Na terenie so ectwa mie ci si  si ownia zewn trzna z której mog  korzysta  zarówno osoby m ode jak 
i osoby w podesz ym wieku.  

So ectwo BOISKA SI OWNIE 
WEWN TRZNA 

SI OWNIE 
ZEWN TRZNE BASEN MINIGOLF STADION 

LEKKOATLETYCZNY PLA ÓWKI KORT 
TENISOWY Razem 

Wielka 
Wie  

1  - 1  -  -  -  -  - 2 
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Na terenie so ectwa znajduj  si  równie wietlica wiejska, Ochotnicza Stra  Po arna oraz Wiejski 
Dom Kultury. 

 
Budynek jest nowy i nie wymaga modernizacji. 

Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej: 
 Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegaj cych przez teren so ectwa oraz budowa na 

niektórych z nich infrastruktury towarzysz cej np. o wietlenie, chodniki, ci gi rowerowe, itp. 
 Dostosowanie budynków u yteczno ci publicznej do potrzeb osób niepe nosprawnych. 
 Szko a Podstawowa w Wielkiej Wsi: 

o Modernizacji istniej cej infrastruktury sportowej przyszkolnej s cej wzmocnieniu 
sprawno ci fizycznej uczniów: 

 modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi,. 
o Doposa eniu pracowni matematycznych, przyrodniczych  

 zakup pomocy, sprz tu, wyposa enia do czterech pracowni matematycznych, 
 zakup pomocy, sprz tu, wyposa enia do siedmiu pracowni  przyrodniczych 

(pracownia chemiczna, fizyczna, geograficzna, biologiczna (4), 
o Zakup pomocy, sprz tu, wyposa enia do pracowni komputerowych. 
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5  Zasi g przestrzenny obszaru/podobszarów rewitalizacyjnych  
 
Podobszary rewitalizacji zosta y wyznaczone w oparciu o pog bion  diagnoz  czynników i zjawisk 
kryzysowych. W ramach procesu delimitacji szczególnej analizie poddano wyst powanie 
negatywnych zjawisk spo ecznych (w szczególno ci bezrobocia, ubóstwa, przest pczo ci, niskiego 
poziomu edukacji lub kapita u spo ecznego, niewystarczaj cego poziomu uczestnictwa w yciu 
publicznym i kulturalnym) na terenie poszczególnych jednostek terytorialnych (so ectw). Podobszary 
które zosta y wytypowane do rewitalizacji charakteryzuj  si  wyst powaniem negatywnych zjawisk 
spo ecznych oraz negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z nast puj cych sfer: 
 gospodarczej (w szczególno ci w zakresie niskiego stopnia przedsi biorczo ci, s abej kondycji 

lokalnych przedsi biorstw), 
 rodowiskowej (w szczególno ci w zakresie przekroczenia standardów jako ci rodo-wciska, 

obecno ci odpadów stwarzaj cych zagro enie dla ycia, zdrowia, ludzi b  stanu rodowiska), 
 przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególno ci w zakresie niewystarczaj cego wyposa enia 

w infrastruktur  techniczn  i spo eczn , braku dost pu do podstawowych us ug lub ich niskiej 
jako ci, niedostosowania rozwi za  urbanistycznych do zmieniaj cych si  funkcji obszaru, niskiego 
poziomu obs ugi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej ja-ko ci terenów publicznych), 

 technicznej (w szczególno ci w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwi za  technicznych 
umo liwiaj cych efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególno ci w zakresie 
energooszcz dno ci i ochrony rodowiska). 
 

Zgodnie z metodologi  podan  w rozdziale 3 jako trzy podobszary rewitalizacji: cz  miasta 
chock, cz  so ectwa Parszów, cz  so ectwa Wielka Wie . 

Dla  wyznaczenia  zasi gu  podobszarów  rewitalizacji  kierowano  si   nast puj cymi przes ankami: 
1. na podobszarach tych  zidentyfikowano wysokie nat enie negatywnych zjawisk w sferze 
spo ecznej oraz gospodarczej, przestrzenno -funkcjonalnej,  technicznej  i  rodowiskowej, 
2. obszary te jednocze nie maj   istotne strategiczne znaczenie  dla  rozwoju  gminy,  
3. wybór podobszarów uzyska  ca kowit  akceptacj  zarówno w adz gminy jak i akceptacj  spo eczn . 
 
Wyznaczone  podobszary  rewitalizacji  zajmuj  powierzchni   228,7 ha co stanowi 2,79% 
powierzchni Gminy. Na podobszarach tych mieszka 1 142 mieszka ców, tj. 15,89% mieszka ców 
Gminy. Obszar ten spe nia kryteria jakie zosta y okre lone zarówno w Ustawie z dnia 9 pa dziernika 
2015 r. o rewitalizacji, jak równie  w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 „Program   rewitalizacji   cznie   nie   
obejmuje wi cej  ni   20%  powierzchni  gminy  i  dotyczy  liczby  ludno ci  nie  wi kszej  ni   30%  jej 
mieszka ców”. 
 

Tabela 42 Delimitacja obszarów rewitalizacji ze wzgl du na limit liczby mieszka ców 

So ectwo 
Liczba 

mieszka ców na 
31.12.2015r. 

Mieszka cy 
podobszarów 
rewitalizacji 

chock 2 731 1039 

Parszów 1520 29 

Wielka Wie  1 315 74 

RAZEM  1 142 
% mieszka ców 15,89% 
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chock 
chock jest pierwszym so ectwem w gminie pod wzgl dem liczby mieszka ców. Rewitalizacj  

zostan  obj ta cz  miasta W chock i wszyscy mieszka cy na terenie rewitalizacji. Na podobszarze 
wyst puj  negatywne zjawiska spo eczne, rodowiskowe, przestrzenno – funkcjonalne i techniczne. 
Miejscowo  stanowi serce i centrum gminy, o czym wiadczy chocia by lokalizacja najwa niejszych 
instytucji publicznych:  
 
1. Urz d Miasta i Gminy w W chocku, ul. Wielkowiejska 1 
2. Bank Spó dzielczy w W chocku, ul. Wielkowiejska 2 
3. Miejsko-Gminny O rodek Kultury w W chocku, ul. Ko cielna 7 
4. Miejsko-Gminna Bibliotek Publiczna w W chocku, ul. Ko cielna 7 
5. Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku, ul. Ko cielna 7 
6. Zespó  Placówek O wiatowych – gimnazjum, szko a podstawowa i przedszkole, W chock, ul. 
Ko cielna 10 
7. Klasztor O. Cystersów w W chocku, ul. Ko cielna 14 
8. SZOZ O rodek Zdrowia w W chocku, ul. Starachowicka 61 
9. Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej, ul. Kolejowa 19 
10. Poczta Polska S.A. – punkt pocztowy w W chocku, ul. Kolejowa 19 
11. przystanki komunikacyjne PKS, BUS, PKP 
 

 
Mapa nr 10 Podobszar rewitalizacji – so ectwo W chock 

ród o: opracowanie w asne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
  
 

Parszów 
Na terenie so ectwa zdiagnozowano kumulacj  negatywnych zjawisk m.in spo ecznych, 
gospodarczych, rodowiskowych. Na omawianym terenie brakuje adu przestrzennego, co obni a 
jego estetyk  i funkcjonalno . Rewitalizacj  zostanie obj te cz  so ectwa. Istnieje potrzeba 
modernizacji obiektów sportowych oraz prace modernizacyjne placówki o wiatowej wraz z 
doposa eniem 
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Mapa nr 8 Podobszar rewitalizacji  Parszów 

 
ród o: opracowanie w asne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 
Wielka Wie  
Na terenie so ectwa zdiagnozowano kumulacj  negatywnych zjawisk m.in spo ecznych, gospodarczych, 
rodowiskowych. Na omawianym terenie brakuje adu przestrzennego, co obni a jego estetyk   

i funkcjonalno . Rewitalizacj  zostanie obj te cz  so ectwa. Istnieje potrzeba modernizacji obiektów 
sportowych oraz prace modernizacyjne placówki o wiatowej wraz z doposa eniem. 

 
Mapa nr 9 Podobszar rewitalizacji Wielka Wie  

 
ród o: opracowanie w asne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Mapa nr 9 Podobszary rewitalizacji – gmina W chock ród o: opracowanie w asne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
  podobszary rewitalizacji 
  granice gminy 
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6 Wizja podobszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt 
rewitalizacji) 
 

Wizja   w   my l   definicji   to   wyraz   aspiracji   spo ecznych   i   wyobra   przysz ci   okre laj cych:   
rang ,   atrakcyjno ,   efekty   wykorzystania   atutów   i   szans   rozwojowych   oraz   eliminacj   
problemów  
i  zagro .  Wizja  okre la  ton  przysz ych  celów  strategicznych, przedstawia gmin  naszych marze . 

 

Podobszary rewitalizacji po  przeprowadzeniu  procesów  i wdro eniu  
przedsi wzi   rewitalizacyjnych  s  obszarami,  które  zosta y  uzdrowione  

 i  o ywiony  spo ecznie, gospodarczo,  kulturowo,  jak  i  przestrzennie,  przy  
zachowaniu  zasad  zrównowa onego  rozwoju   i  walorów rodowiskowych. 

Na obszarach tych zosta a odnowiona infrastruktura spo eczna oraz poprawi a 
si  jako ycia. Obszary te sta y si  atrakcyjne pod wzgl dem zamieszkania, 

prowadzenia przedsi biorczo ci, jak równie  turystyki w  oparciu   
o  wykorzystanie  lokalnych  zasobów.  Pojawiaj   si   tutaj  nowi  mieszka cy,  

inwestorzy  i  tury ci, którzy pozytywnie wp ywaj  na rozwój ca ej Gminy 
chock. 

 

Deklaracja Wizji:  Wyprowadzone z kryzysu podobszary rewitalizacji b  tworzy y dodatkow   
przestrze  do aktywizacji publicznej, spo ecznej i gospodarczej dla mieszka ców ca ej gminy  W chock,  
podnosz c  jej  atrakcyjno   inwestycyjn   i  turystyczn   oraz  jako ,  atrakcyjno   i  komfort ycia jej 
mieszka ców. 
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7 Cele rewitalizacji oraz odpowiadaj ce zidentyfikowanym potrzebom 
rewitalizacyjnym kierunki dzia  maj cych na celu eliminacj  lub ograniczenie 
negatywnych zjawisk 
 
Wizja wyprowadzenia ze stanu kryzysowego b dzie realizowana poprzez wdro enie 5 celów 
szczegó owych 
 

1. Poprawa jako ci ycia mieszka ców, wspieranie w czenia spo ecznego i walka z ubóstwem  
poprzez aktywn  integracj ,  uczestnictwo  w  kulturze  i  rekreacji,  aktywizacj ,  popraw   
zatrudnienia. 

2.  Poprawa  warunków  zamieszkania  na podobszarach  rewitalizacji,  w  tym  stanu  
technicznego  budynków, estetyki ich otoczenia. 

3. Ochrona  przed  czynnikami  szkodliwymi  i  zanieczyszczeniem  rodowiska  poprzez  rozwój  
infrastruktury technicznej,  termomodernizacj   obiektów,  wykorzystanie  odnawialnych  
róde   energii   i utworzenie zielonych przestrzeni publicznych. 

4. Rozwój przedsi biorczo ci na podobszarach rewitalizacji. 
5. Zwi kszenie dost pu do wysokiej jako ci us ug publicznych w tym us ug edukacyjnych, 

zdrowotnych, kulturalnych. 
 
CEL nr 1 Poprawa jako ci ycia mieszka ców, wspieranie w czenia spo ecznego i walka z ubóstwem  

poprzez aktywn  integracj ,  uczestnictwo  w  kulturze  i  rekreacji,  aktywizacj ,  popraw   zatrudnienia 
Podobszar 1 cz  miasta chock - 
kierunki dzia : 

 aktywizacja i integracja osób 
starszych  

 Aktywizacja osób i rodzin 
zagro onych wykluczeniem 
spo ecznym  

 Organizacja zaj  dodatkowych 
(pozalekcyjnych) dla dzieci  
i m odzie y w wieku szkolnym  
i przedszkolnym 

 Organizacja zaj /wydarze  
kulturalnych w szko ach, 
bibliotece, w Domu Kultury itp. 

 Wspieranie organizacji 
pozarz dowych 

Podobszar 2 cz  so ectwa 
Parszów - kierunki dzia : 
 aktywizacja i integracja osób 

starszych  
 Aktywizacja osób i rodzin 

zagro onych wykluczeniem 
spo ecznym 

 Wspieranie organizacji 
pozarz dowych 

 Organizacja zaj  
dodatkowych 
(pozalekcyjnych) dla dzieci  
i m odzie y w wieku szkolnym 
i przedszkolnym 

Podobszar 3 cz  so ectwa 
Wielka Wie - kierunki dzia : 
 aktywizacja i integracja 

osób starszych  
 Aktywizacja osób i rodzin 

zagro onych 
wykluczeniem spo ecznym 

 Wspieranie organizacji 
pozarz dowych 

 Organizacja zaj  
dodatkowych 
(pozalekcyjnych) dla dzieci 
i m odzie y w wieku 
szkolnym i przedszkolnym 

CEL nr 2 Poprawa  warunków  zamieszkania  na podobszarach  rewitalizacji,  w  tym  stanu  technicznego  
budynków, estetyki ich otoczenia. 

Podobszar 1 cz  miasta chock - 
kierunki dzia : 

 Zwi kszenie dost pu do 
infrastruktury sportowej  
na terenie so ectwa 

 Poprawa estetyki so ectwa  
i funkcjonalno ci przestrzeni 
publicznej 

 Poprawa infrastruktury drogowej 
na podobszarze rewitalizacji 

Podobszar 2 cz  so ectwa 
Parszów - kierunki dzia : 
 Poprawa estetyki so ectwa  

i funkcjonalno ci przestrzeni 
publicznej 

 Modernizacja placówki 
wiatowej 

 Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego na podobszarze 
rewitalizacji 

Podobszar 3 cz  so ectwa 
Wielka Wie - kierunki dzia : 
 Poprawa estetyki so ectwa 

i funkcjonalno ci 
przestrzeni publicznej 

 Modernizacja placówki 
wiatowej 

 Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego na 
podobszarze rewitalizacji 
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 Zakup pomocy dydaktycznych dla 
nauczycieli i uczniów 

 Budowa si owni zewn trznej  
i elementów ma ej architektury 
na terenie miasta 

 Poprawa estetyki przestrzennej 
miasta W chock 

 Poprawa bezpiecze stwa poprzez 
zakup wozu ratowniczo - 
ga niczego oraz sprz tu 
ratuj cego ycie 

 Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego na terenie miasta 

chock 
 poszerzenie turystyki i rekreacji 

na terenie miasta  

 Zakup pomocy dydaktycznych 
dla nauczycieli i uczniów 

 modernizacja/ udowa 
obiektów sportowych 

 Zakup pomocy 
dydaktycznych dla 
uczniów i nauczycieli 

 modernizacja/ budowa 
obiektów sportowych 

CEL nr 3 Ochrona  przed  czynnikami  szkodliwymi  i  zanieczyszczeniem  rodowiska  poprzez  rozwój  
infrastruktury technicznej,  termomodernizacj   obiektów,  wykorzystanie  odnawialnych  róde   energii   

oraz  utworzenie zielonych przestrzeni publicznych. 
Podobszar 1 cz  miasta W chock - 
kierunki dzia : 

 Gmina bez azbestu – demonta   
i bezpieczne usuwanie wyrobów 
zawieraj cych azbest  
z podobszaru rewitalizacji 

 Edukacja ekologiczna 
 Modernizacja i 

termomodernizacja budynków 
yteczno ci publicznej (EWE) 

wraz z instalacj  OZE 
 EWE i OZE na budynkach 

prywatnych 
 Wymiana (na bardziej 

ekologiczne) i budowa 
wietlenia ulicznego 

 Budowa i modernizacja 
infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej na podobszarze 
rewitalizowanym 

Podobszar 2 cz  so ectwa 
Parszów - kierunki dzia : 
 Gmina bez azbestu - 

demonta  i bezpieczne 
usuwanie wyrobów 
zawieraj cych azbest  
z podobszaru rewitalizacji 

 Edukacja ekologiczna 
 EWE i OZE na budynkach 

prywatnych 
 Wymiana (na bardziej 

ekologiczne) i budowa 
wietlenia ulicznego 

Podobszar 3 cz  so ectwa 
Wielka Wie - kierunki dzia : 
• Gmina bez azbestu - 
demonta  i bezpieczne 
usuwanie wyrobów 
zawieraj cych azbest  
z podobszaru rewitalizacji 
• Edukacja ekologiczna 
• EWE i OZE na budynkach 
prywatnych 
• Wymiana (na bardziej 
ekologiczne) i budowa 

wietlenia ulicznego 

CEL 4 Rozwój przedsi biorczo ci na podobszarach rewitalizacji 
Podobszar 1 cz  miasta chock - 
kierunki dzia : 

 Zagospodarowanie/uporz dkowa
nie terenu wraz z modernizacj  
budynków na potrzeby 
prowadzenia dzia alno ci 
gospodarczej 

 Stworzenie przestrzeni handlowej 
na terenach poprzemys owych 
przy zbiorniku w W chocku 

Podobszar 2 cz  so ectwa 
Parszów - kierunki dzia : 
 Wsparcie inwestycyjne M P 

na podobszarze rewitalizacji 
 Powstawanie i wspieranie 

gospodarstw 
agroturystycznych na 
podobszarze rewitalizacji 

Podobszar 3 cz  so ectwa 
Wielka Wie - kierunki dzia : 
• Wsparcie inwestycyjne M P 
na podobszarze rewitalizacji 
• Powstawanie i wspieranie 
gospodarstw 
agroturystycznych na 
podobszarze rewitalizacji 



Program Rewitalizacji dla Gminy W chock na lata 2017-2023 
 
 

Strona 100 z 178 
    

(wiaty, plac, doj cia) + pasa  
pieszo-jezdny od ul. Dworcowej 
wraz z o wietleniem. 

 Modernizacja terenu i budynków 
na cele spo eczno-gospodarcze 

 Wsparcie inwestycyjne M P na 
podobszarze rewitalizacji 

 Powstawanie i wspieranie 
gospodarstw agroturystycznych 
na podobszarze rewitalizacji 

CEL 5 5. Zwi kszenie dost pu do wysokiej jako ci us ug publicznych w tym us ug edukacyjnych, 
zdrowotnych, kulturalnych. 

Podobszar 1 cz  miasta chock - 
kierunki dzia : 

 Zwi kszenie dost pu do kultury  
 Zwi kszenie dost pu do us ug 

medycznych i profilaktyka 
zdrowotna poprzez wdra anie 
programów profilaktycznych 

Podobszar 2 cz  so ectwa 
Parszów - kierunki dzia : 

 Modernizacja  
i termomodernizacja 
budynku o wiaty 

Podobszar 3 cz  so ectwa 
Wielka Wie  - kierunki dzia : 
• Modernizacja  
i termomodernizacja budynku 

wiaty 
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8 Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsi wzi  
rewitalizacyjnych  
 

Kluczowe przedsi wzi cia do powodzenia procesu rewitalizacji – podobszar nr 1 
 Aktywizacja i integracja osób starszych  
 Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym 
 Zwi kszenie dost pu do infrastruktury sportowej  
 Zwi kszenie dost pu do kultury  
 Zwi kszenie dost pu do us ug medycznych i profilaktyka zdrowotna poprzez wdra anie 

programów profilaktycznych 
 Modernizacja i termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej (EWE) wraz z instalacj  

OZE 
 Zagospodarowanie/uporz dkowanie terenu na potrzeby prowadzenia dzia alno ci 

gospodarczej 
 Modernizacja terenu i budynków na cele spo eczno-gospodarcze 
 Monitoring miasta W chock 
 Stworzenie cie ek rowerowych/szlaków 
 Stworzenie pla y nad zbiornikiem wodnym wraz z boiskiem do pi ki pla owej 
 Prace modernizacyjno-renowacyjne oraz termomodernizacyjne na terenie Szko y  
 Zagospodarowanie przestrzeni na rynku (studnia, park w rodku)  
 Stworzenie cie ek edukacyjnych 
 Modernizacja dróg  i chodników na terenie rewitalizacji 
 Poprawa funkcjonalno ci obiektów rekreacyjno-sportowych przy Zalewie W chockim 
 Modernizacja kanalizacji 
 Stworzenie placu wolnego handlu  
 Program usuwania azbestu 
 Wspieranie lokalnych przedsi biorców 

 
Uzasadnienie konieczno ci realizacji opisanych przedsi wzi  rewitalizacyjnych 

 akceptacja spo eczna dla procesu rewitalizacji jest efektem w czenia interesariuszy w proces 
diagnozowania i programowania procesu rewitalizacji, 

 spotkania konsultacyjne i wzi cie pod uwag  sugestii i propozycji mieszka ców,  
 akceptacja Rady Gminy dla celów i zada  zwi zanych z rewitalizacj . 

 
cznie planuje si  31 projektów rewitalizacyjnych o cznej warto ci 15 780 000 z .  

 
Poni ej przedstawiamy wykaz przedsi wzi  planowanych do realizacji w ramach podobszaru 

rewitalizacji nr 1 obejmuj cego fragment miasta W chock: 

Podobszar rewitalizacji nr 1 – 
cz  miasta W chock 

Podstawowa Uzupe niaj ca Razem 

Liczba projektów rewitalizacyjnych 23 8 31 

Szacunkowa warto  projektów 
rewitalizacyjnych 

11 280 000 z  4 500 000 z  15 780 000 z  
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L.p. Sfera wraz z nazw  projektu Szacunkowa 
warto  

Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 1 000 000 z  

1. Aktywizacja i integracja osób starszych  120 000 z  

2. Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym  320 000 z  

3. Organizacja zaj  dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i m odzie y w wieku 
szkolnym i przedszkolnym 160 000 z  

4. Organizacja zaj /wydarze  kulturalnych w szko ach, bibliotece, w Miejsko-
Gminnym O rodku Kultury w W chocku 400 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 1 800 000 z  
5. Stworzenie placu wolnego handlu  500 000 z  

6. Modernizacja terenu i budynków na cele spo eczno-gospodarcze 300 000 z  
7. Wsparcie inwestycyjne M P na podobszarze rewitalizacji 1 000 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 180 000 z  

8. Gmina bez azbestu – demonta  i bezpieczne usuwanie wyrobów zawieraj cych 
azbest z podobszaru rewitalizacji 130 000 z  

9. Edukacja ekologiczna 50 000 z  
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 6 800 000z  
10. Zwi kszenie dost pu do infrastruktury sportowej na terenie rewitalizacji 1 000 000 z  

11. Zwi kszenie dost pu do us ug medycznych i profilaktyka zdrowotna poprzez 
wdra anie programów profilaktycznych 350 000 z  

12. Zagospodarowanie przestrzeni na rynku (studnia, park w rodku) 1 000 000 z  
13. Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji 500 000 z  
14. Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów 200 000 z  

15. Poprawa funkcjonalno ci obiektów rekreacyjno-sportowych przy Zalewie 
chockim 200 000 z  

16. Prace modernizacyjno-renowacyjne oraz termomodernizacyjne na terenie Szko y 550 000 z  
17. Poprawa turystyki na terenie Miasta oraz potencja ów endogenicznych  1 400 000 z  
18. Monitoring miasta W chock 300 000 z  
19. Stworzenie cie ek rowerowych/szlaków 300 000 z  
20. Stworzenie pla y nad zbiornikiem wodnym wraz z boiskiem do pi ki pla owej 1 000 000 z  
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   1 500 000 z  

21. Modernizacja i termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej (EWE) wraz z 
instalacj  OZE 1 000 000 z  

22. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie rewitalizacji 200 000 z . 
23. Adaptacja szko y na przedszkole wraz z rozbudow  sto ówki szkolnej. 300 000z . 

  
  

 
RAZEM warto  projektów podstawowych 11 280 000 z   
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Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 1 

Aktywizacja i integracja osób starszych 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
 Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku  
 Organizacje pozarz dowe 
 Zespó  Placówek O wiatowych w W chocku  

3 Zakres realizowanych 
zada  

Organizacja spotka  (m.in. dzie  seniora, dzie  babci, dzie  dziadka, dzie  
kobiet itp.).  
Organizacja spotka /seminariów z zakresu edukacji zdrowotnej, 
ekonomicznej itp.  4 spotkania w roku  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  120 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty w ród osób 60+: 
 zwi kszenie poziomu integracji spo ecznej 
 zwi kszenie wiedzy nt. zdrowego trybu ycia 
 upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku 

finansowego, kszta towanie postaw sprzyjaj cych jego stabilno ci  
i rozwojowi systemu finansowego, 

 kszta towanie postaw sprzyjaj cych przedsi biorczo ci, 
 zwi kszenie umiej tno ci pos ugiwania si  je ykiem obcym 
 promowanie nowoczesnych postaw wp ywaj cych na kszta towanie 

kapita u spo ecznego zwi zanego z rozwojem gospodarczym. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecno ci, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 2 

Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
 Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku  
 Organizacje pozarz dowe 
 Zespó  Placówek O wiatowych w W chocku 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Organizacja spotka  integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i osób 
zagro onych wykluczeniem spo ecznym (np. pikniki rodzinne). 
Organizowane szkole , kursów i innych inicjatyw podnosz cych 
kwalifikacje umo liwiaj ce funkcjonowanie na rynku pracy i 
zapobiegaj ce wykluczeniu spo ecznemu 
Realizacja programów profilaktycznych 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 
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5 Szacowana warto  320 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty w ród osób/rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym: 
 zwi kszenie wiary w siebie i w asne mo liwo ci 
 zwi kszenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji 

zawodowej. 
 poszerzenie wiedzy i umiej tno ci umo liwiaj cej wej cia/powrót na 

rynek pracy 
 Liczba osób bior ca udzia  w projekcie – 8 osób/rocznie 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 lista obecno ci, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 za wiadczenia/potwierdzenia zdobytych umiej tno ci 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 3 

Organizacja zaj  dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i m odzie y w 
wieku szkolnym i przedszkolnym 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Zespó  Placówek O wiatowych w W chocku: Szko a Podstawowa 
im. Bohaterów Powstania Styczniowego 

 Wielka-Wie : Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich 
Partyzantów Armii Krajowej 

 chock: Gimnazjum Publiczne w W chocku 
 Oddzia  Publicznego Gimnazjum w W chocku 
 Przedszkole w W chocku 
 Gmina W chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Organizacja zaj  dodatkowych pozalekcyjnych dla uczniów w wieku 
szkolnym b dzie polega a na rozwoju nauczania opartego na 
eksperymencie i narz dziach TIK poprzez doposa enie pracowni szkolnych 
w pomoce dydaktyczne (nowy sprz t komputerowy, multimedialny, 
pomoce dydaktyczne dla nauczyciela i ucznia) oraz realizacj  zaj : 

 Kompetencje j zykowe i informatyczne na rynku pracy 
 Zwi kszenie umiej tno ci uczenia si  i poznanie w asnych potrzeb 

przez uczniów (m.in. indywidualne doradztwo zawodowo-
edukacyjne), 

 Zaj cia eksperymentalne ukierunkowane na rozwój nauczania 
matematyki, przyrody. 

 Zaj cia sportowe s ce wzmacnianiu sprawno ci fizycznej 
uczniów. 

 Kurs e-Nauczyciel dla kadry nauczycielskiej maj cy na celu 
poniesienie umiej tno ci pos ugiwania si  narz dziami TIK. 

W szkole nale y wprowadzi  nowoczesne formy nauczania m.in. e-
learning oraz zwi kszy  wykorzystanie nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK ) w procesie nauczania. Nale y 
przygotowa  spójny i bogaty program nauczania, który b dzie 
wykorzystywa  komputery (i inne urz dzenia, takie jak tablice 
interaktywne, odtwarzacze mp3, kamery cyfrowe) jako narz dzia 
edukacji.  
Organizacja zaj  przedszkolnych: 

 zyk angielski/niemiecki 
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 Informatyka 
 Matematyka 
 Logopedia 
 Rytmika 
 Zaj cia na basenie 
 Wyjazdy, rajdy edukacyjne 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  160 000 z   
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty  
50 uczniów rocznie nab dzie lub wzmocni kompetencje kluczowe (m.in. 

zyk obcy, informatyka, matematyka, przyroda, umiej tno ci uczenia si  i 
informatyczne). Ka dy ucze  b dzie mia  mo liwo  – w ramach projektu - 
uczestnictwa w kilku typach wsparcia zgodnie ze cie  edukacyjn  na 
któr  sk adaj  si  zaj cia dodatkowe: 

 z j. angielskiego/niemieckiego,  
 informatyki 
 warsztaty „Ucz  si  kreatywnie,  
 indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe,  
 z matematyki metod  eksperymentu, 
 zaj cia przyrodnicze, 
 zaj cia sportowe  

Nauczyciele otrzymaj  wsparcie w postaci kursu „e-Nauczyciel”. 
25 dzieci rocznie w wieku przedszkolnym b dzie bra o udzia  w 
nast puj cych zaj ciach: 

 zyk angielski 
 Logopedia 
 Rytmika 
 Zaj cia na basenie 
 Wyjazdy, rajdy edukacyjne 

Sposoby pomiaru rezultatów projektów: 
 dziennik zaj  dodatkowych, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 ankiety wype niane przez rodziców. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 4 

Organizacja zaj  wydarze  kulturalnych w szko ach, bibliotece, 
Miejsko-Gminny O rodek Kultury w W chocku 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Zespó  Placówek O wiatowych w W chocku: Szko a Podstawowa 
im. Bohaterów Powstania Styczniowego 

 Wielka-Wie : Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich 
Partyzantów Armii Krajowej 

 chock: Gimnazjum Publiczne w W chocku 
 Oddzia  Publicznego Gimnazjum w W chocku 
 Przedszkole w W chocku 
 Gmina W chock 
 Biblioteka w W chocku 
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 Miejsko-Gminny O rodek Kultury w W chocku 
3 Zakres realizowanych 
zada  

Zaj cia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym ukazuj ce dawne 
codzienne ycie cz owieka, propaguj ce kultur . 
Organizacja wystaw  
Organizacja Festynu  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  400 000 z   
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty roczne: 
 podniesienie jako ci ycia mieszka ców 
 promowanie m odych artystów 

 
Pomiar: 

 listy obecno ci, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 ankiety. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 5 

Stworzenie placu handlowego  na terenach poprzemys owych 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina W chock 
 Przedsi biorcy zainteresowani prowadzeniem dzia alno ci na terenie 

miasta W chock 
3 Zakres realizowanych 
zada  

W ramach projektu zostanie zagospodarowany teren na którym powstan  
miejsce stworzone do handlu przy zbiorniku w W chocku (wiaty, plac, 
doj cia) wraz z pasa em pieszo-jezdny od ul. Dworcowej z 
uwzgl dnieniem o wietlenia. W miejscu tym lokalni przedsi biorcy mog  
przedawa  swoje produkty na wytyczonych stanowiskach.  

 wykonanie instalacji o wietleniowej terenu 
 wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykorzystuj cej promienie 

oneczne do produkcji energii elektrycznej, 
 odnowienie nawierzchni poprzez utwardzenie terenu 
 wykonanie elementów ma ej architektury 
 zakup wiat i itp. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock  

5 Szacowana warto  500 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
1 Modernizacja terenu pod prowadzenie handlu 
2 O ywienie terenu poprzez zwi kszenie liczby handluj cych oraz 
kupuj cych. 
3 Wzrost wp ywów   
4 Powstanie nowych firm i miejsc pracy. 
 
Pomiar: 

 protokó  zdawczo-odbiorczy, 
 dokumentacja fotograficzna, 
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 baza CEiDG w zakresie powstawania nowych firm. 
7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 6 

Modernizacja terenu i budynków na cele spo eczno-gospodarcze 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina W chock 
 Przedsi biorcy zainteresowani prowadzeniem dzia alno ci tym 

terenie 
3 Zakres realizowanych 
zada  

W ramach projektu zostan  zakupione i odnowione zniszczone nieu ytki 
budowlane oraz grunty które zostan  przeznaczone pod wynajem dla 
organizacji pozarz dowych przedsi biorców i innych. Zakres prac obejmie 
m.in.: 

 remont budynku  
 wykonanie instalacji o wietleniowej terenu 
 wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykorzystuj cej promienie 

oneczne do produkcji energii elektrycznej, 
 odnowienie nawierzchni poprzez wykonanie kostki brukowej 
 ogrodzenie obiektu 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock  

5 Szacowana warto  300 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
1 Modernizacja terenu oraz budynków pod prowadzenie dzia alno ci 
gospodarczej i innych 
2 O ywienie terenu poprzez zwi kszenie liczby handluj cych oraz 
kupuj cych. 
3 Wzrost wp ywów z op aty targowej.  
4 Powstanie nowych firm i miejsc pracy. 
 
Pomiar: 

 protokó  zdawczo-odbiorczy, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 baza CEiDG w zakresie powstawania nowych firm. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 7 

Wsparcie inwestycyjne M P na podobszarze rewitalizacji 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Przedsi biorstwa – podmioty prywatne 
 Urz d Marsza kowski Województwa wi tokrzyskiego 
 Powiatowy Urz d Pracy w Starachowicach 
 Lokalne Grupy Dzia ania 
 Stowarzyszenia pozarz dowe 

3 Zakres realizowanych 
zada  

 to ró ne przedsi wzi cia obecnie dzia aj cych firm na podobszarze 
rewitalizacji oraz tych, które powstan  w kolejnych latach. Inwestycje 

 dotyczy y wdra ania  innowacji produktowych i procesowych oraz 
zakupu maszyn, urz dze , budowy i modernizacji budynków przez 
przedsi biorców do prowadzenia i rozwijania dzia alno ci gospodarczych.   
Pomoc lokalnym przedsi biorc  w promowaniu lokalnych produktów oraz 



Program Rewitalizacji dla Gminy W chock na lata 2017-2023 
 
 

Strona 108 z 178 
    

w poszerzeniu dzia alno ci. 
4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  1 000 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji. 
 Zwi kszenie innowacyjno ci przedsi biorstw. 
 Powstanie 8 nowych przedsi biorstw na podobszarze rewitalizacji 
 Promocja lokalnych produktów 

 
ród a pomiaru: 

 Mapa dotacji.gov.pl 
 Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsi biorców. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 8 

Gmina bez azbestu - demonta  i bezpieczne usuwanie wyrobów 
zawieraj cych azbest z podobszaru rewitalizacji 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina chock 
Mieszka cy gminy deklaruj cy potrzeb  demonta u, transportu  
i utylizacji azbestu 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Przedsi wzi cie zak ada demonta , transport i utylizacja wyrobów 
azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zak ada 
si  ogó em utylizacj  oko o 100,75 m3/rocznie. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych 
cicieli deklaruj cych udzia  w Programie 

5 Szacowana warto  130 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
Usuni cie wyrobów zawieraj cych azbest w okresie realizacji Programu 
Rewitalizacji.  
 
Sposób pomiaru: 

 protoko y odbioru. 
7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 9 

Edukacja ekologiczna 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina chock, 
 Rada So ecka, 
 Miejsko- Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku  
 Organizacji pozarz dowe 
 Biblioteka w W chocku 
 Zespó  Placówek O wiatowych w W chocku: Szko a Podstawowa 

im. Bohaterów Powstania Styczniowego 
 Wielka-Wie : Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich 

Partyzantów Armii Krajowej 
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 chock: Gimnazjum Publiczne w W chocku 
 Oddzia  Publicznego Gimnazjum w W chocku 
 Przedszkole w W chocku 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Edukacja ekologiczna  
Zak ada si  realizacj  ró nego rodzaju akcji (np. sprz tanie wiata, 
zak adanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie bada   
i do wiadcze , konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, 
fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), 
szkole , rozmowy w szkole podstawowej w W chocku,  dokarmianie 
ptaków w trakcie zimy, wycieczki do lasu, itp.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  50 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
W okresie wdra ania Programu: 

 przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych, 
 zorganizowanie 8 konkursów ekologicznych, 
 zorganizowanie 8 szkole  dot. ekologii. 

 
Sposób pomiaru: 

 listy obecno ci, 
 sprawozdania z dzia alno ci szkó , 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej  
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 10 

Zwi kszenie dost pu do infrastruktury sportowej na terenie 
miejscowo ci 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina chock  

3 Zakres realizowanych 
zada  

Projekt polega na modernizacji infrastruktury sportowej znajduj cej si  w 
obszarze rewitalizacji. Zakres prac 

 Modernizacji istniej cej infrastruktury sportowej przyszkolnej 
cej wzmocnieniu sprawno ci fizycznej uczniów- remont sali 

gimnastycznej w ZPO w W chocku. 
 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock  

5 Szacowana warto  1 000 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 liczba zmodernizowanych obiektów sportowych -1  
 zwi kszenie dost pu do infrastruktury sportowej 
 zwi kszenie dost pu do aktywnych form wypoczynku 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 
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 protoko y zdawczo – odbiorcze, 
 dokumentacja fotograficzna, 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 11 

Zwi kszenie dost pu do us ug medycznych i profilaktyka zdrowotna 
poprzez wdra anie programów profilaktycznych 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej w chocku 
Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku 
Gmina W chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zadanie 1: Modernizacja i doposa enie O rodka Zdrowia  
Zadanie polega na wykonaniu prac modernizacyjnych oraz zakupie 
nowoczesnego sprz tu medycznego w celu zwi kszenia dost pu do us ug 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
Zadanie 2: Wdra anie programów profilaktycznych. 

 Nadu ywanie alkoholu - ograniczenie szkód zdrowotnych 
 Palenie tytoniu - ograniczenie szkód zdrowotnych 
 Substancje psychoaktywne - ograniczenie szkód zdrowotnych 
 Nadwaga i oty  
 Cukrzyca 
 Rak szyjki macicy 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto   350 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Projekt b dzie mia  wp yw na sfer  spo eczn  zwi zan  z ochron  
zdrowia. Diagnoza i stan zdrowia mieszka ców podobszaru rewitalizacji 
wskazuj  na potrzeb  modernizacji obiektu, doposa enia w nowoczesny 
sprz t medyczny oraz wdra anie Programów profilaktycznych.  
Rezultaty:  

 Ludno  obj ta ulepszonymi us ugami zdrowotnymi  -4900 
 Nak ady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 250 000 z  

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 dokumentacja medyczna O rodka Zdrowia, 
 dokumentacja fotograficzna z realizacji programów 

profilaktycznych, 
7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 12 

Zagospodarowanie przestrzeni na rynku (m.in. studnia, park w rodku) 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina chock 
Mieszka cy Miasta i Gminy 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zagospodarowanie terenu wokó  centrum Miasta, stworzenie przyjaznego 
otoczenia rynku, wymiana o wietlenia, odwzorowanie studni, 
poprawienie drzewostanu na rynku, wymiana kostki brukowej, 
modernizacja chodników, parkingu,  ma a architektura, budowa ma ej 
architektury ( awki, kosze na mieci, stojaki na rower), aran acja zieleni, 
wycinka i nasadzenia drzew, monta  wiat przystankowych itp. 
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4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 
 

5 Szacowana warto  1 000 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Stworzenie infrastruktury turystycznej dostosowanej do potrzeb 

mieszka ców turystów, osób niepe nosprawnych  
 Poprawa estetyki so ectwa. 
 Poprawa bezpiecze stwa na podobszarze rewitalizacji. 
 Zapewnienie spójnego adu przestrzennego i uporz dkowanie 

kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych 
  
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 ankiety zamieszczona na stronie internetowej dla interesariuszy 

rewitalizacji. 
7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 13 

Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji  
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Modernizacja dróg na podobszarze rewitalizacji w zale no ci od potrzeb 
oraz stanu dróg 
Zakres prac: 

 modernizacja i/lub budowa nawierzchni na w/w drogach 
 wymiana o wietlenia na energooszcz dne (ekologiczne) przy 

wszystkich drogach 
 budowa brakuj cych chodników- dostosowanie do potrzeb osób 

niepe nosprawnych ruchowo), 
 uporz dkowanie poboczy, wycinka i nasadzenie drzew w pasie 

drogowym na wszystkich drogach w so ectwie 
4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  500 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
1 Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej oraz jej rozwój.  
2 Wzrost bezpiecze stwa w ruchu drogowym. 
3 Przebudowa/modernizacja dróg na podobszarze rewitalizacji 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
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1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 14 
Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina W chock 
 Zespó  Placówek O wiatowych w W chocku wraz z przedszkolem 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Projekt zak ada zakup pomocy dydaktycznych dla nauczyciela oraz 
uczniów m.in. wyposa enie pracowni matematycznych, przyrodniczych, 

zykowych, komputerowych (komputery, tablety, tablice multimedialne, 
tablice cienne, mapy itp.). Zakup pomocy do zaj  sportowych (pi ki, 
materace itp.) 
Projekt obejmuje równie  doposa enia przedszkola m.in. zakup gier 
edukacyjnych, lalek, misiów, bajek, ksi eczek, malowanek wycinanek itp.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  200 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zwi kszenie wykorzystania technologii TIK w procesie nauczania 
 Zwi kszenie jako ci kszta cenia 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2018 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 15 

Poprawa funkcjonalno ci obiektów rekreacyjno-sportowych przy 
Zalewie W chockim 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina chock 
Mieszka cy Miasta i Gminy W chock 
 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-przestrzennej przy Zalewie 
chockim m.in.: 

- stworzenie fontanny, 
- parking  
- budowa ma ej architektury itp. 
  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 
 

5 Szacowana warto  200 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Stworzenie infrastruktury -rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb 

mieszka ców turystów, osób niepe nosprawnych  
 Poprawa estetyki so ectwa. 
 Poprawa bezpiecze stwa na podobszarze rewitalizacji. 
 Zapewnienie spójnego adu przestrzennego i uporz dkowanie 

kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych 
 nadanie nowych funkcji  
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Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 ankiety zamieszczona na stronie internetowej dla interesariuszy 

rewitalizacji. 
7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 16 

Poprawa techniczna budynku Szko y Podstawowej 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina chock 
Zespó  Placówek O wiatowych w W chocku 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zagospodarowanie wolnych pomieszcze  po Szkole Podstawowej na 
potrzeby edukacji przedszkolnej, poszerzenie sto ówki oraz zbudowanie 
szybu windowego, prace remontów które nadarz  nowych funkcji 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 
 

5 Szacowana warto  550 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zwi kszenie przestrzeni przedszkolnej 
 Dostosowanie obiektu do nowych funkcji 
 Poprawa jako ci ycia mieszka ców 

Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna, 

7 Horyzont czasowy 2017-2022 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 17 

Poprawa turystyki na terenie Miasta oraz potencja ów endogenicznych 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina W chock 
Zespó  Placówek O wiatowych w W chocku 
Miejsko Gminy O rodek Kultury w W chocku 
Mieszka cy Miasta i Gminy W chock 
Zak ad Wyrobów W dliniarskich Pawe  Nowak 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Planowane przedsi wzi cia: 
 Organizacja wydarze  cyklicznych- marka „W chock” jako czynnik 

zwi kszaj cy zainteresowanie wydarzeniem, 
 Tworzenie ca orocznych produktów turystycznych 
 Rozwój zaplecza noclegowego i gastronomicznego 
 Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
 Rewitalizacja Opactwa Cystersów i adaptacja pomieszcze  
 Rewitalizacja tzw. bramki i jej adaptacja 
 Rewitalizacja budynku dawnej apteki bramki i jej adaptacja. 
 Rewitalizacja tzw. Pa acu Schoemberga z pozosta ciami zak adu 

poprzemys owego 
 Rewitalizacja tzw. Dworku Langiewicza 
 Adaptacja do nowych funkcji zabytkowego budynku by ej Apteki – 

ul. Ko cielna 12 w zakresie m.in. roboty rozbiórkowe, izolacje, 
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roboty murowane, strop, dach, stolarka okienno-drzwiowa, tynki  
i ok adziny wewn trzne, posadzki, instalacje elektryczne, 
instalacje sanitarne i c. o., przebudowa klatki schodowej. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 
 

5 Szacowana warto  1 400 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zwi kszenie turystyki 
 Zwi kszenie obiektów noclegowych 
 Poprawa jako ci ycia mieszka ców 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna, 

7 Horyzont czasowy 2017-2022 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 18 

Monitoring miasta W chock 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina W chock 
Mieszka cy Miasta i Gminy W chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Pod czenie monitoringu miejskiego na terenie W chocka 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 
 

5 Szacowana warto  300 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Poprawa bezpiecze stwa na terenie Miasta 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
  

7 Horyzont czasowy 2017-2022 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 19 

Stworzenie cie ek rowerowych/szlaków 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina W chock 
Mieszka cy Miasta i Gminy W chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

W ramach Projektu przewiduj  si  stworzenie szlaków turystycznych oraz 
cie ek rowerowych na terenie Miasta: 

- wydzielenie pasu rowerowego 
- roboty budowlane polegaj ce na utwardzeniu pod a 
- zakup barierek, oznakowani szlaków itp. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 
 

5 Szacowana warto  300 000,00 z  
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6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Poprawa bezpiecze stwa na terenie Miasta 
 zwi kszenie atrakcyjno ci miejscowo ci 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 

7 Horyzont czasowy 2017-2022 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 20 

Stworzenie pla y nad zbiornikiem wodnym wraz z boiskiem do pi ki 
pla owej 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina W chock 
Mieszka cy Miasta i Gminy W chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

W ramach Projektu przewiduj  si  stworzenie pla y dla mieszka ców 
gminy, osób odwiedzaj cych oraz turystów. 
Zakres prac:  
- wyrównanie terenu 
- wycinka drze oraz krzaków 
- zakup i przywóz piasku 
- renowacja boiska do pi ki pla owej 
- budka ratownika  
- parking oraz wiele innych prac z tym zwi zanych 
 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 
 

5 Szacowana warto  600 000,00  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Poprawa bezpiecze stwa na terenie Miasta 
 zwi kszenie atrakcyjno ci miejscowo ci 
 poszerzenie turystyki i rekreacji w gminie 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 

7 Horyzont czasowy 2017-2022 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 21 

Termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej (EWE) wraz z 
instalacj  OZE 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 ZPO w W chocku 
 Urz d Miasta i Gminy w W chocku 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Planowany zakres prac w budynku ZPO w W chocku obejmuje: 
 wymian  kot a i prace w kot owni, 
 wymian  instalacji c.o., 
 ocieplenie dachu, 
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 ocieplenie cian z kamienia, 
 ocieplenie cian z ceg y, 
 wymiana luksferów, 
 modernizacj  o wietlenia i 
 monta  paneli fotowoltaicznych. 

W budynku Urz du Miasta i Gminy W chock planuje si : 
 ocieplenie cian, 
 wymian  okien, 
 monta  rekuperacji, 
 wymian  kot a i prace w kot owni, 
 wymian  instalacji c.o., 
 modernizacj  o wietlenia i 
 monta  paneli fotowoltaicznych. 

 
4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  1 000 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Poprawa efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj  
budynku.  

 Zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwych 
 Zwi kszenie ilo ci energii pochodz cej z OZE 
 Zmniejszenie ilo ci wytwarzanej energii finalnej  

 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2018 
 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 22 

Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie rewitalizacji 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina W chock 
 mieszka cy W chocka 

 
3 Zakres realizowanych 
zada  

 Budowa nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej- 
 Modernizacja istniej cej sieci wodnej i kanalizacyjnej  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  200 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Poprawa rodowiska naturalnego 
 Poprawa warunków ycia mieszka ców 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 
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7 Horyzont czasowy 2017-2018 
 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 23 

Adaptacja szko y na przedszkole wraz z rozbudow  sto ówki szkolnej 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 ZPO w W chocku 
 Urz d Miasta i Gminy w W chocku 

3 Zakres realizowanych 
zada  

 W ramach projektu planuj  si  rozbudow  przedszkola. W wyniku 
likwidacji gimnazjum w szkole par  sal. Z racji tego przedszkole 
zostanie rozbudowane, zmniejsz  si  problemy braku miejsc w 
przedszkolu, zostanie utworzona odpowiednia sto ówka dla 
maluchów. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  300 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rozwi zanie braku miejsc w przedszkolu 
Wykorzystanie sal, które powsta y wolne przez likwidacj  przedszkola 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2018 

Kluczowe przedsi wzi cia do powodzenia procesu rewitalizacji – podobszar nr 2 

 Aktywizacja i integracja osób starszych  
 Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym 
 Poprawa estetyki so ectwa i funkcjonalno ci przestrzeni publicznej 
 Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej 
 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej 
 Doposa eniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, sprz tu, 

wyposa enia do pracowni komputerowej 
 

Uzasadnienie konieczno ci realizacji opisanych przedsi wzi  rewitalizacyjnych 
 akceptacja spo eczna dla procesu rewitalizacji jest efektem w czenia interesariuszy w proces 

diagnozowania i programowania procesu rewitalizacji, 
 spotkania konsultacyjne i wzi cie pod uwag  sugestii i propozycji mieszka ców,  
 akceptacja Rady Gminy dla celów i zada  zwi zanych z rewitalizacj . 

 
cznie planuje si  12 projektów rewitalizacyjnych o cznej warto ci 1 820 000 z .  
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Poni ej przedstawiamy wykaz przedsi wzi  planowanych do realizacji w ramach podobszaru 
rewitalizacji nr 2 obejmuj cego so ectwa cz  so ectwa Parszów: 

Podobszar rewitalizacji nr 2 cz  
so ectwa Parszów 

Podstawowa Uzupe niaj ca Razem 

Liczba projektów rewitalizacyjnych 8 4 12 

Szacunkowa warto  projektów 
rewitalizacyjnych 

1 040 000 z  780 000 z  1 820 000 z  

 

L.p. Sfera wraz z nazw  projektu Szacunkowa 
warto  

Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 100 000 z  
1. Aktywizacja i integracja osób starszych  50 000 z  
2. Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym  50 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 40 000 z  
3. Wsparcie inwestycyjne M P na podobszarze rewitalizacji 40 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 50 000 z  
5. Edukacja ekologiczna 50 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 550 000 z  
5. Poprawa estetyki so ectwa i funkcjonalno ci przestrzeni publicznej 150 000 z  
6. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej 200 000 z  

7. Doposa eniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, 
sprz tu, wyposa enia do pracowni komputerowej 200 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   300 000 z  
8. Modernizacja i termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej 300 000 z  

   

 
RAZEM warto  projektów podstawowych 1 040 000 z  

 
Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 1 

Aktywizacja i integracja osób starszych 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
 Szko a Podstawowa w Parszowie 

 
3 Zakres realizowanych 
zada  

Organizacja cyklicznych spotka  (m.in. dzie  seniora, dzie  babci, dzie  
dziadka, dzie  kobiet itp.).  
Organizacja spotka /seminariów z zakresu edukacji zdrowotnej, 
ekonomicznej itp.   
 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa w Parszowie 
 

5 Szacowana warto  50 000 z  
6 Prognozowane Rezultaty w ród osób 60+: 
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rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Liczba osób bior ca udzia  w warsztatach  
 organizacja spotka  w ci gu roku (3 spotkania)  
 zwi kszenie poziomu integracji spo ecznej 
 zwi kszenie wiedzy nt. zdrowego trybu ycia 
 upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku 

finansowego, kszta towanie postaw sprzyjaj cych jego stabilno ci  
i rozwojowi systemu finansowego, 

 kszta towanie postaw sprzyjaj cych przedsi biorczo ci, 
 zwi kszenie umiej tno ci pos ugiwania si  je ykiem obcym 
 promowanie nowoczesnych postaw wp ywaj cych na kszta towanie 

kapita u spo ecznego zwi zanego z rozwojem gospodarczym. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecno ci, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 2 

Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
 Szko a Podstawowa w Parszowie 
 Rada So ecka 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zadanie 1 Organizacja spotka  integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i 
osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym (np. pikniki rodzinne). 
Zadanie 2 Organizowane szkole , kursów i innych inicjatyw podnosz cych 
kwalifikacje umo liwiaj ce funkcjonowanie na rynku pracy i 
zapobiegaj ce wykluczeniu spo ecznemu 
Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa w Parszowie 
 

5 Szacowana warto  50 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty w ród osób/rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym: 
 zwi kszenie wiary w siebie i w asne mo liwo ci 
 zwi kszenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji 

zawodowej. 
 poszerzenie wiedzy i umiej tno ci umo liwiaj cej wej cia/powrót na 

rynek pracy 
 Liczba osób bior ca udzia  w projekcie – 8 osób/rocznie 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 lista obecno ci, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 za wiadczenia/potwierdzenia zdobytych umiej tno ci 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
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1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 3 
Wsparcie inwestycyjne M P na podobszarze rewitalizacji 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Przedsi biorstwa – podmioty prywatne 
 rodek Doradztwa Rolniczego w Kielcach 
 Urz d Marsza kowski Województwa wi tokrzyskiego 
 Powiatowy Urz d Pracy w Starachowicach 

 
3 Zakres realizowanych 
zada  

 to ró ne przedsi wzi cia obecnie dzia aj cych firm na podobszarze 
rewitalizacji oraz tych, które powstan  w kolejnych latach. spotkania i 
warsztaty w Szkole Podstawowej, prezentacja produktów, organizowanie 
szkole  itp. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa w Parszowie 
 

5 Szacowana warto  40 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji. 

 
ród a pomiaru: 

 Mapa dotacji.gov.pl 
 Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsi biorców. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 4 

Edukacja ekologiczna 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
 Szko a Podstawowa w Parszowie 
 Rada So ecka 

 
3 Zakres realizowanych 
zada  

Zadanie 1: Edukacja ekologiczna  
Zak ada si  realizacj  ró nego rodzaju akcji (np. sprz tanie wiata, 
zak adanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie bada   
i do wiadcze , konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, 
fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), 
szkole , pogadanek w szko ach,  dokarmianie ptaków w trakcie zimy, 
wycieczki do lasu, itp.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa w Parszowie 
 

5 Szacowana warto  50 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
W okresie wdra ania Programu: 

 przeprowadzenie min. 3 akcji ekologicznych, 
 zorganizowanie 2 konkursów ekologicznych, 
 zorganizowanie 5 szkole  dot. ekologii. 

 
Sposób pomiaru: 
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 listy obecno ci, 
 sprawozdania z dzia alno ci szkó , 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 5 

Poprawa estetyki so ectwa i funkcjonalno ci przestrzeni publicznej 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina chock 
 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zagospodarowanie terenu SP w Parszowie, zakres prac: 
 modernizacja nawierzchni 
 monta  elementów si owni zewn trznej 
 budowa ma ej infrastruktury ( awki, kosze na mieci, stojaki na 

rower) 
 aran acja zieleni 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa w Parszowie 
  

5 Szacowana warto  150 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej 

dostosowanej do potrzeb mieszka ców turystów, osób 
niepe nosprawnych  

 Poprawa estetyki so ectwa. 
 Poprawa bezpiecze stwa na podobszarze rewitalizacji. 
 Zapewnienie spójnego adu przestrzennego i uporz dkowanie 

kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych 
  
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 ankiety zamieszczona na stronie internetowej dla interesariuszy 

rewitalizacji. 
7 Horyzont czasowy 2018-2020 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 6 

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina W chock 
Szko a Podstawowa w Parszowie 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Stworzeni infrastruktury sportowej na terenie so ectwa dostosowanej dla 
uczniów oraz osób niepe nosprawnych: 
Zakres zada : 
- wyrównanie terenu 
- prace terenowe, po enie pod a 
- podjazdy, ogrodzenie 
- zainstalowanie bramek itd. 
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4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa w Parszowie  
 

5 Szacowana warto  200 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dostosowanej do 

potrzeb uczniów z SP Parszów, osób niepe nosprawnych  
 Poprawa estetyki so ectwa. 
 Poprawa bezpiecze stwa na podobszarze rewitalizacji. 
 Zapewnienie spójnego adu przestrzennego i uporz dkowanie 

kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych 
  
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna, 

 
7 Horyzont czasowy 2017-2020 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 7 

Doposa eniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, 
sprz tu, wyposa enia do pracowni komputerowej 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina W chock 
Szko a Podstawowa w Parszowie 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Doposa enie placówki w odpowiednie pomoce naukowe do przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni informatycznej takie jak:  
- komputery, 
- lupy 
- mikroskopy 
- lornetki itp. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa w Parszowie  
 

5 Szacowana warto  200 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 kompleksowe wsparcie ucznia ze szczególnymi pogrzebani (ucznia 

zdolnego, ucznia „s abszego”), 
 popraw  jako ci kszta cenia,  
 zwieszenie dost pu do wysokiej jako ci us ug edukacyjnych,  
 zwi kszenie dost pu do infrastruktury sportowej dla dzieci i 

odzie y z obszaru gminy W chock, 
 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich 

i wiejsko – miejskich 
 zmniejszenia zjawiska wykluczenia spo ecznego,  
 zmniejszenie zjawiska e-wykluczenia,  
 popraw  sprawno ci fizycznej, 
 polepszenie stanu zdrowia dzieci i m odzie y (zmniejszenie liczby 

dzieci z wadami postawy, oty ci ),  
 wprowadzenie nowych innowacyjnych form nauczania, 

zwi kszenie wykorzystania technologii TIK.  
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 zwi kszenie dost pu do wysokiej jako ci us ug edukacyjnych na 
terenie gminy 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna, 

 
7 Horyzont czasowy 2017-2020 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 8 

Modernizacja i termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina W chock 
 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zakres prac obejmie m.in.: 
 wykonanie remontu budynku  
 wykonanie instalacji o wietleniowej terenu 
 wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykorzystuj cej promienie 

oneczne do produkcji energii elektrycznej, 
 wyposa enie budynku 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa w Parszowie  
 

5 Szacowana warto  300 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Poprawa efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj  
budynku.  

 Zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwych 
 Zwi kszenie ilo ci energii pochodz cej z OZE 
 Zmniejszenie ilo ci wytwarzanej energii finalnej  

 
Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
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Kluczowe przedsi wzi cia do powodzenia procesu rewitalizacji – podobszar nr 3 

 Aktywizacja i integracja osób starszych  
 Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym 
 Poprawa estetyki so ectwa i funkcjonalno ci przestrzeni publicznej 
 Termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej 
 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej 
 Doposa eniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, sprz tu, 

wyposa enia do pracowni komputerowej 
 

Uzasadnienie konieczno ci realizacji opisanych przedsi wzi  rewitalizacyjnych 
 akceptacja spo eczna dla procesu rewitalizacji jest efektem w czenia interesariuszy w proces 

diagnozowania i programowania procesu rewitalizacji, 
 spotkania konsultacyjne i wzi cie pod uwag  sugestii i propozycji mieszka ców,  
 akceptacja Rady Gminy dla celów i zada  zwi zanych z rewitalizacj . 

 
cznie planuje si  12 projektów rewitalizacyjnych o cznej warto ci ponad 1 820 000 z .  

 
Poni ej przedstawiamy wykaz przedsi wzi  planowanych do realizacji w ramach podobszaru 

rewitalizacji nr 3 obejmuj cego so ectwa cz  so ectwa Wielka Wie : 

Podobszar rewitalizacji nr 3 cz  
so ectwa Wielka Wie  

Podstawowa Uzupe niaj ca Razem 

Liczba projektów rewitalizacyjnych 8 4 12 

Szacunkowa warto  projektów 
rewitalizacyjnych 

1 040 000 z  780 000 z  1 820 000 

 

L.p. Sfera wraz z nazw  projektu Szacunkowa 
warto  

Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 100 000 z  

1. Aktywizacja i integracja osób starszych  50 000 z  
2. Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym  50 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 40 000 z  
3. Wsparcie inwestycyjne M P na podobszarze rewitalizacji 40 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 50 000 z  
5. Edukacja ekologiczna 50 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 550 000 z  
5. Poprawa estetyki so ectwa i funkcjonalno ci przestrzeni publicznej 150 000 z  
6. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej 200 000 z  

7. Doposa eniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, 
sprz tu, wyposa enia do pracowni komputerowej 200 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   300 000 z  
8. Modernizacja i termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej 300 000 z  

   

 
RAZEM warto  projektów podstawowych 1 040 000 z  
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Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 1 

Aktywizacja i integracja osób starszych 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
 Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Organizacja cyklicznych spotka  (m.in. dzie  seniora, dzie  babci, dzie  
dziadka, dzie  kobiet itp.).  
Organizacja spotka /seminariów z zakresu edukacji zdrowotnej, 
ekonomicznej itp.   
 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej  
w Wielkiej Wsi 

5 Szacowana warto  50 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty w ród osób 60+: 
 Liczba osób bior ca udzia  w warsztatach  
 organizacja spotka  w ci gu roku (3 spotkania)  
 zwi kszenie poziomu integracji spo ecznej 
 zwi kszenie wiedzy nt. zdrowego trybu ycia 
 upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku 

finansowego, kszta towanie postaw sprzyjaj cych jego stabilno ci  
i rozwojowi systemu finansowego, 

 kszta towanie postaw sprzyjaj cych przedsi biorczo ci, 
 zwi kszenie umiej tno ci pos ugiwania si  je ykiem obcym 
 promowanie nowoczesnych postaw wp ywaj cych na kszta towanie 

kapita u spo ecznego zwi zanego z rozwojem gospodarczym. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 
 lista obecno ci, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 2 

Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
 Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej 
 Rada So ecka 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zadanie 1 Organizacja spotka  integracyjno – motywacyjnych dla rodzin  
i osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym (np. pikniki rodzinne). 
Zadanie 2 Organizowane szkole , kursów i innych inicjatyw podnosz cych 
kwalifikacje umo liwiaj ce funkcjonowanie na rynku pracy i 
zapobiegaj ce wykluczeniu spo ecznemu 
Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej  
w Wielkiej Wsi 

5 Szacowana warto  50 000,00 z  
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6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty w ród osób/rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym: 
 zwi kszenie wiary w siebie i w asne mo liwo ci 
 zwi kszenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji 

zawodowej. 
 poszerzenie wiedzy i umiej tno ci umo liwiaj cej wej cia/powrót na 

rynek pracy 
 Liczba osób bior ca udzia  w projekcie – 8 osób/rocznie 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 lista obecno ci, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 za wiadczenia/potwierdzenia zdobytych umiej tno ci 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 3 

Wsparcie inwestycyjne M P na podobszarze rewitalizacji 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Przedsi biorstwa – podmioty prywatne 
 rodek Doradztwa Rolniczego w Kielcach 
 Urz d Marsza kowski Województwa wi tokrzyskiego 
 Powiatowy Urz d Pracy w Starachowicach 
 Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii 

Krajowej 
3 Zakres realizowanych 
zada  

 to ró ne przedsi wzi cia obecnie dzia aj cych firm na podobszarze 
rewitalizacji oraz tych, które powstan  w kolejnych latach. spotkania  
i warsztaty w Szkole Podstawowej, prezentacja produktów, 
organizowanie szkole  itp. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej  
w Wielkiej Wsi 

5 Szacowana warto  40 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji. 

 
ród a pomiaru: 

 Mapa dotacji.gov.pl 
 Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsi biorców. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 4 

Edukacja ekologiczna 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
 Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej 
 Rada So ecka 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zadanie 1: Edukacja ekologiczna  
Zak ada si  realizacj  ró nego rodzaju akcji (np. sprz tanie wiata, 
zak adanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie bada   
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i do wiadcze , konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, 
fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), 
szkole , pogadanek w szko ach,  dokarmianie ptaków w trakcie zimy, 
wycieczki do lasu, itp.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej  
w Wielkiej Wsi 

5 Szacowana warto  50 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
W okresie wdra ania Programu: 

 przeprowadzenie min. 3 akcji ekologicznych, 
 zorganizowanie 2 konkursów ekologicznych, 
 zorganizowanie 5 szkole  dot. ekologii. 

 
Sposób pomiaru: 

 listy obecno ci, 
 sprawozdania z dzia alno ci szkó , 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej  
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 5 

Poprawa estetyki so ectwa i funkcjonalno ci przestrzeni publicznej 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina W chock 
 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zagospodarowanie terenu SP w Wielkiej Wsi, zakres prac: 
 modernizacja nawierzchni 
 monta  elementów si owni zewn trznej 
 budowa ma ej infrastruktury ( awki, kosze na mieci, stojaki  

na rower) 
 aran acja zieleni 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej  
w Wielkiej Wsi 

5 Szacowana warto  150 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej 

dostosowanej do potrzeb mieszka ców turystów, osób 
niepe nosprawnych  

 Poprawa estetyki so ectwa. 
 Poprawa bezpiecze stwa na podobszarze rewitalizacji. 
 Zapewnienie spójnego adu przestrzennego i uporz dkowanie 

kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych 
  
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna, 
 ankiety zamieszczona na stronie internetowej dla interesariuszy 

rewitalizacji. 
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7 Horyzont czasowy 2018-2020 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 6 

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina W chock 
Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Stworzeni infrastruktury sportowej na terenie so ectwa dostosowanej dla 
uczniów oraz osób niepe nosprawnych: 
Zakres zada : 
- wyrównanie terenu 
- prace terenowe, po enie pod a 
- podjazdy, ogrodzenie 
- zainstalowanie bramek itd. 
 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej  
w Wielkiej Wsi 

5 Szacowana warto  200 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dostosowanej do 

potrzeb uczniów z SP Wielkiej Wsi, osób niepe nosprawnych  
 Poprawa estetyki so ectwa. 
 Poprawa bezpiecze stwa na podobszarze rewitalizacji. 
 Zapewnienie spójnego adu przestrzennego i uporz dkowanie 

kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna, 

 
7 Horyzont czasowy 2017-2020 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 7 

Doposa eniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, 
sprz tu, wyposa enia do pracowni komputerowej 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina W chock 
Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Doposa enie placówki w odpowiednie pomoce naukowe do przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni informatycznej takie jak:  
- komputery, 
- lupy 
- mikroskopy 
- lornetki itp. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej  
w Wielkiej Wsi 

5 Szacowana warto  200 000,00 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 

Rezultaty: 
 kompleksowe wsparcie ucznia ze szczególnymi pogrzebani (ucznia 
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sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

zdolnego, ucznia „s abszego”), 
 popraw  jako ci kszta cenia,  
 zwieszenie dost pu do wysokiej jako ci us ug edukacyjnych,  
 zwi kszenie dost pu do infrastruktury sportowej dla dzieci  

i m odzie y z obszaru gminy W chock, 
 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich 

i wiejsko – miejskich 
 zmniejszenia zjawiska wykluczenia spo ecznego,  
 zmniejszenie zjawiska e-wykluczenia,  
 popraw  sprawno ci fizycznej, 
 polepszenie stanu zdrowia dzieci i m odzie y (zmniejszenie liczby 

dzieci z wadami postawy, oty ci ),  
 wprowadzenie nowych innowacyjnych form nauczania, 

zwi kszenie wykorzystania technologii TIK.  
 zwi kszenie dost pu do wysokiej jako ci us ug edukacyjnych na 

terenie gminy 
 

Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna 

7 Horyzont czasowy 2017-2020 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej   
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 8 

Modernizacja i termomodernizacja budynku Szko y Podstawowej 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina W chock 
 Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zakres prac obejmie m.in.: 
 wykonanie remontu budynku  
 wykonanie instalacji o wietleniowej terenu 
 wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykorzystuj cej promienie 

oneczne do produkcji energii elektrycznej, 
 wyposa enie budynku 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej  
w Wielkiej Wsi 

5 Szacowana warto  300 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Poprawa efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj  
budynku.  

 Zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwych 
 Zwi kszenie ilo ci energii pochodz cej z OZE 
 Zmniejszenie ilo ci wytwarzanej energii finalnej  

Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru, 
 audyt energetyczny, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
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9 Charakterystyka pozosta ych rodzajów przedsi wzi  rewitalizacyjnych 
realizuj cych kierunki dzia , maj cych na celu eliminacj  lub ograniczenie 
negatywnych zjawisk powoduj cych sytuacj  kryzysow  
 

cz  miasta W chock – podobszar rewitalizacji nr 1 
Charakterystyka pozosta ych przedsi wzi  rewitalizacyjnych realizuj cych kierunki dzia  maj cych 
na celu eliminacj  lub ograniczenie negatywnych zjawisk powoduj cych sytuacj  kryzysow  na w/w 
podobszarze rewitalizacji. 
 

UZUPE NIAJ CA LISTA PRZEDSI WZI  REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazw  projektu Szacunkowa 
warto  

Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 200 000 z  
1. Wspieranie organizacji pozarz dowych 40 000 z  
2. Organizacja imprez kulturalnych na podobszarze rewitalizacji 160 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 500 000 z  

3. Powstawanie i wspieranie gospodarstw agroturystycznych na podobszarze 
rewitalizacji 500 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 600 000 z  
4. EWE i OZE na budynkach prywatnych 400 000 z  
5. Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa o wietlenia ulicznego 200 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 3 200 000 z  

6. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na podobszarze 
rewitalizowanym 2 000 000 z  

7. Poprawa bezpiecze stwa poprzez zakup wozu ratowniczo - ga niczego oraz 
sprz tu ratuj cego ycie 800 000 z  

8. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie so ectwa chock 400 000 z  

   
 

RAZEM warto  projektów uzupe niaj cych 4 500 000 z  
 

Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 1 

Wspieranie organizacji pozarz dowych 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
 Biblioteka Publiczna w W chocku 
 Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku 
 Zarz dy Osiedli 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zadanie 1: Wdra anie programu grantowego na realizacj  inicjatyw 
oddolnych na podobszarze rewitalizacji. 
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów maj cych na celu rozwijanie 
pasji i zainteresowa  mieszka ców so ectwa.  
Zadanie 3: Wdra anie innych pomys ów organizacji pozarz dowych  
i zorganizowanych grup nieformalnych.  

4 Lokalizacja (miejsce chock 
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przeprowadzenia 
danego projektu) 
5 Szacowana warto  40 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na podobszarze 

rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja 
pozarz dowa – 3, 

 liczba osób obj ta projektami partnerskim – 240, 
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzyma y 

wsparcie - 5 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecno ci, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr  2 

Organizacja imprez kulturalnych na podobszarze rewitalizacji 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Miejsko Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
 Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku  
 Zarz dy Osiedli  
 Zespó  Placówek O wiatowych w W chocku 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zak ada si  realizacj  szeregu imprez kulturalnych na podobszarze 
rewitalizacji – b  to m.in.: 

 WO P 
 Gminny Dzie  Dziecka  
 Dzie  Seniora i inne 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  160 0000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultaty: 
 Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na podobszarze 

rewitalizacji. 
 Zwi kszenie oferty kulturalnej w  gminie. 
 Wzrost liczby odwiedzaj cych gmin  turystów. 
 Zwi kszenie dochodów firm i gospodarstw agroturystycznych 

dzia aj cych na podobszarze rewitalizacji. 
 
Sposób pomiaru: 

 dokumentacja fotograficzna, 
 strona internetowa gminy  

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
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Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 3 

Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Mieszka cy so ectwa chock 
Gmina W chock 
Zarz dy Osiedli  
Organizacje pozarz dowe na terenie so ectwa i gminy  

3 Zakres realizowanych 
zada  

Na terenie so ectwa istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku. 
Dzi ki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, e powstan  gospodarstwa 
agroturystyczne. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  500 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
Zak adamy, e powstan  3 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku 
utworzenia na terenie so ectwa i gminy nowych gospodarstw 
agroturystycznych istnieje mo liwo  powo ania stowarzyszenia  
i wspólnej promocji produktów turystycznych (tak e ich tworzenia).  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 wykaz gospodarstw agroturystycznych Urz du Gminy,  
 strony internetowe gospodarstw agroturystycznych, 
 www gminy, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 4 

EWE i OZE na budynkach prywatnych 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach  

 Mieszka cy miejscowo ci W chock 
 Gmina W chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. g boka 
termomodernizacja polegaj ca na: 

 wymiana okien na energooszcz dne, 
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszcz dne, 
 ocieplenie cian zewn trznych, 
 ocieplenie dachu i stropu, 
 Wymiana grzejników na nowe, energooszcz dne, 
 Wymiana kot a,  
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacj . 

OZE - odnawialne ród a energii – ród a energii, których 
wykorzystywanie nie wi e si  z d ugotrwa ym ich deficytem, poniewa  
ich zasób odnawia si  w krótkim czasie. Takimi ród ami s  mi dzy innymi 
wiatr, promieniowanie s oneczne, opady, p ywy morskie, fale morskie  
i geotermia. Najpopularniejsze urz dzenia OZE dla gospodarstw 
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domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciep a.  
W ramach rewitalizacji zak ada si , e cz  indywidualnych gospodarstw 
domowych skorzysta ze wsparcia (tak e w formie dotacji, po yczek) na 
wdro enie EWE i OZE. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowo ci chock 

5 Szacowana warto  400 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
Minimum 20 gospodarstw domowych w okresie wdra ania Programu 
Rewitalizacji wdro y i zainstaluje EWE i/lub OZE. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 informacje WFO iGW w Kielcach, 
 dane w asne Urz du Gminy, 
 informacje zbierane od mieszka ców w formie ankiet, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2020 
 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 5 

Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa o wietlenia ulicznego 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina chock 
 Zarz dy Osiedli 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Projekt zak ada wymian  o wietlenia na bardziej ekologiczne (zu ywaj ce 
mniej energii) oraz punktow  budow  nowych s upów o wietleniowych  
w przypadku takiej potrzeby wskazanej np. prze Rad  So eck , oraz 
wymian  linii energetycznej 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  200 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zu ywanej przez 

wietlenie uliczne na podobszarze rewitalizacji. 
 Poprawa bezpiecze stwa mieszka ców miejscowo ci W chock 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 dane w asne Urz du Gminy, zak adu energetycznego, 
 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2020 
 
  
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 6 

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na 
podobszarze rewitalizowanym 
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2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

Gmina chock 
 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Projekt polega na modernizacji sieci wodne oraz kanalizacyjnej na terenie 
miasta W chock. Odcinki kanalizacji w obszarze rewitalizacji s  
przestarza e. W celu poprawienia jako ci wody nale y zmodernizowa  
kana y wodne. Aby wyeliminowa  zanieczyszczanie gleb nale y 
odpowiednio zmodernizowa  sie  kanalizacyjn . 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  2 000 000  z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 
 Poprawa gospodarki wodno- ciekowej na podobszarze 

rewitalizacji. 
 Poprawa warunków ycia spo eczno ci lokalnej 
 Minimalizacja ilo ci osadów i odpadów z sieci kanalizacji 

sanitarnej 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru. 

7 Horyzont czasowy 2018-2020 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 7 

Poprawa bezpiecze stwa poprzez zakup wozu ratowniczo – ga niczego 
oraz sprz tu do ratowania ludzkiego ycia 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina W chock 
 OSP W chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Projekt polega na zakupie wozu ratowniczo-ga niczego wraz z 
wyposa eniem do ratowania ycia m.in. defibrylator.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock 

5 Szacowana warto  800 000  z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 
 Poprawa bezpiecze stwa mieszka ców i interesariuszy 

rewitalizacji poprzez 
 Liczba jednostek s b ratowniczych doposa onych w sprz t do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof -1 
 Liczba osób obj tych ochron  przed innymi ni  powód  

zagro eniami- 4900 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 
 protoko y odbioru. 

7 Horyzont czasowy 2019-2023 
 

 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 8 
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Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie so ectwa chock 
 

2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina chock 
 Parafia 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Projekt polega na prowadzeniu prac modernizacyjnych, konserwatorskich 
na obiektach cennych kulturowo, historycznie znajduj cych si  na 
podobszarze rewitalizacji m.in. ko cio a, kapliczek, cmentarza, krzy y, 
pomników pami ci oraz innych cennych zabytków 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

chock  

5 Szacowana warto  400 000  z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i obiektów historycznych 
 Liczba odrestaurowanych pomników pami ci narodowej, 

obiektów cennych kulturowo – 3  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 

cz  so ectwa Parszów – podobszar rewitalizacji nr 2 
Charakterystyka pozosta ych przedsi wzi  rewitalizacyjnych realizuj cych kierunki dzia  maj cych 
na celu eliminacj  lub ograniczenie negatywnych zjawisk powoduj cych sytuacj  kryzysow  na w/w 
podobszarze rewitalizacji. 
 

UZUPE NIAJ CA LISTA PRZEDSI WZI  REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazw  projektu Szacunkowa 
warto  

Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 30 000 z  
1. Wspieranie organizacji pozarz dowych 30 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 700 000 z  
2. EWE i OZE na budynkach prywatnych 200 000 z  
3. Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa o wietlenia ulicznego 500 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 50 000 z  
4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na podobszarze rewitalizacji 50 000 z  

   

 
RAZEM warto  projektów uzupe niaj cych 780 000 z  

 

Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 1 

Wspieranie organizacji pozarz dowych 
2 Wskazanie 
podmiotów 

 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
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realizuj cych projekt  Szko a Podstawowa w Parszowie 
 Rada So ecka 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zadanie 1: Wdra anie programu grantowego na realizacj  inicjatyw 
oddolnych na podobszarze rewitalizacji. 
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów maj cych na celu rozwijanie 
pasji i zainteresowa  mieszka ców so ectwa.  
Zadanie 3: Wdra anie innych pomys ów organizacji pozarz dowych  
i zorganizowanych grup nieformalnych.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

cz  so ectwa Parszów 

5 Szacowana warto  30 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na podobszarze 

rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja 
pozarz dowa – 2, 

 liczba osób obj ta projektami partnerskim –20, 
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzyma y 

wsparcie - 1 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecno ci, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 3 

EWE i OZE na budynkach prywatnych 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach  

 Mieszka cy cz ci so ectwa Parszów 
 Gmina W chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. g boka 
termomodernizacja polegaj ca na: 

 wymiana okien na energooszcz dne, 
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszcz dne, 
 ocieplenie cian zewn trznych, 
 ocieplenie dachu i stropu, 
 Wymiana grzejników na nowe, energooszcz dne, 
 Wymiana kot a,  
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacj . 

OZE - odnawialne ród a energii – ród a energii, których 
wykorzystywanie nie wi e si  z d ugotrwa ym ich deficytem, poniewa  
ich zasób odnawia si  w krótkim czasie. Takimi ród ami s  mi dzy innymi 
wiatr, promieniowanie s oneczne, opady, p ywy morskie, fale morskie  
i geotermia. Najpopularniejsze urz dzenia OZE dla gospodarstw 
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciep a.  
W ramach rewitalizacji zak ada si , e cz  indywidualnych gospodarstw 
domowych skorzysta ze wsparcia (tak e w formie dotacji, po yczek) na 
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wdro enie EWE i OZE. 
4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowo ci Parszów 

5 Szacowana warto  200 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
Minimum 5 gospodarstw domowych w okresie wdra ania Programu 
Rewitalizacji wdro y i zainstaluje EWE i/lub OZE. 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 informacje WFO iGW w Kielcach, 
 dane w asne Urz du Gminy, 
 informacje zbierane od mieszka ców w formie ankiet, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2016-2023 
 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 4 

Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa o wietlenia ulicznego 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina chock 
 Rada So ecka  

3 Zakres realizowanych 
zada  

Projekt zak ada wymian  o wietlenia na bardziej ekologiczne (zu ywaj ce 
mniej energii) oraz punktow  budow  nowych s upów o wietleniowych  
w przypadku takiej potrzeby wskazanej np. prze Rad  So eck   

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

cz  so ectwa Parszów 

5 Szacowana warto  100 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zu ywanej przez 

wietlenie uliczne na podobszarze rewitalizacji. 
 Poprawa bezpiecze stwa mieszka ców miejscowo ci W chock  

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 dane w asne Urz du Gminy, zak adu energetycznego, 
 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2020 
 
  
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 5 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie so ectwa Parszów 
2 Wskazanie podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Projekt polega na prowadzeniu prac modernizacyjnych, 
konserwatorskich na obiektach cennych kulturowo, historycznie 
znajduj cych si  na podobszarze rewitalizacji m.in. kapliczek, krzy y, 
pomników pami ci 
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4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia danego 
projektu) 

cz  so ectwa Parszów 

5 Szacowana warto  50 000  z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty: 
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i obiektów historycznych 
 Liczba odrestaurowanych pomników pami ci narodowej, 

obiektów cennych kulturowo –2  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
 

cz  so ectwa Wielka Wie – podobszar rewitalizacji nr 3 
Charakterystyka pozosta ych przedsi wzi  rewitalizacyjnych realizuj cych kierunki dzia  maj cych 
na celu eliminacj  lub ograniczenie negatywnych zjawisk powoduj cych sytuacj  kryzysow  na w/w 
podobszarze rewitalizacji. 
 

UZUPE NIAJ CA LISTA PRZEDSI WZI  REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Sfera wraz z nazw  projektu Szacunkowa 
warto  

Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 30 000 z  
1. Wspieranie organizacji pozarz dowych 30 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 700 000 z  
2. EWE i OZE na budynkach prywatnych 200 000 z  
3. Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa o wietlenia ulicznego 500 000 z  

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 50 000 z  
4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na podobszarze rewitalizacji 50 000 z  

   

 
RAZEM warto  projektów uzupe niaj cych 780 000 z  

 

Projekty rewitalizacyjne w sferze spo ecznej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 1 

Wspieranie organizacji pozarz dowych 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej  w W chocku, 
 Gmina W chock, 
 Szko a Podstawowa im. wi tokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej 
 Rada So ecka 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Zadanie 1: Wdra anie programu grantowego na realizacj  inicjatyw 
oddolnych na podobszarze rewitalizacji. 
Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów maj cych na celu rozwijanie 
pasji i zainteresowa  mieszka ców so ectwa.  
Zadanie 3: Wdra anie innych pomys ów organizacji pozarz dowych  
i zorganizowanych grup nieformalnych.  
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4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

cz  so ectwa Wielka Wie  

5 Szacowana warto  30 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
 liczba projektów partnerskich zrealizowanych na podobszarze 

rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja 
pozarz dowa – 2, 

 liczba osób obj ta projektami partnerskim –15, 
 liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzyma y 

wsparcie - 1 
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 listy obecno ci, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
 
Projekty rewitalizacyjne w sferze rodowiskowej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 3 

EWE i OZE na budynkach prywatnych 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach  

 Mieszka cy cz ci so ectwa Wielka Wie  
 Gmina W chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. g boka 
termomodernizacja polegaj ca na: 

 wymiana okien na energooszcz dne, 
 wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszcz dne, 
 ocieplenie cian zewn trznych, 
 ocieplenie dachu i stropu, 
 Wymiana grzejników na nowe, energooszcz dne, 
 Wymiana kot a,  
 zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacj . 

OZE - odnawialne ród a energii – ród a energii, których 
wykorzystywanie nie wi e si  z d ugotrwa ym ich deficytem, poniewa  
ich zasób odnawia si  w krótkim czasie. Takimi ród ami s  mi dzy innymi 
wiatr, promieniowanie s oneczne, opady, p ywy morskie, fale morskie  
i geotermia. Najpopularniejsze urz dzenia OZE dla gospodarstw 
domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciep a.  
W ramach rewitalizacji zak ada si , e cz  indywidualnych gospodarstw 
domowych skorzysta ze wsparcia (tak e w formie dotacji, po yczek) na 
wdro enie EWE i OZE. 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowo ci Wielka 
Wie  

5 Szacowana warto  200 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
Minimum 5 gospodarstw domowych w okresie wdra ania Programu 
Rewitalizacji wdro y i zainstaluje EWE i/lub OZE. 
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zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 informacje WFO iGW w Kielcach, 
 dane w asne Urz du Gminy, 
 informacje zbierane od mieszka ców w formie ankiet, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
 
 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 4 

Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa o wietlenia ulicznego 
2 Wskazanie 
podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina W chock 
 Rada So ecka  

3 Zakres realizowanych 
zada  

Projekt zak ada wymian  o wietlenia na bardziej ekologiczne (zu ywaj ce 
mniej energii) oraz punktow  budow  nowych s upów o wietleniowych  
w przypadku takiej potrzeby wskazanej np. prze Rad  So eck   

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
danego projektu) 

cz  so ectwa Wielka Wie  

5 Szacowana warto  100 000 z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty w okresie wdra ania Programu Rewitalizacji: 
 Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zu ywanej przez 

wietlenie uliczne na podobszarze rewitalizacji. 
 Poprawa bezpiecze stwa mieszka ców miejscowo ci W chock  

 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 dane w asne Urz du Gminy, zak adu energetycznego, 
 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2020 
 
  
Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej 
1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny (uzupe niaj cy) nr 5 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie so ectwa Wielka 
Wie  

2 Wskazanie podmiotów 
realizuj cych projekt 

 Gmina W chock 

3 Zakres realizowanych 
zada  

Projekt polega na prowadzeniu prac modernizacyjnych, 
konserwatorskich na obiektach cennych kulturowo, historycznie 
znajduj cych si  na podobszarze rewitalizacji m.in. kapliczek, krzy y, 
pomników pami ci 

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia danego 
projektu) 

cz  so ectwa Wielka Wie  

5 Szacowana warto  50 000  z  
6 Prognozowane 
rezultaty wraz ze 
sposobem ich oceny i 

Prognozowane rezultaty: 
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i obiektów historycznych 
 Liczba odrestaurowanych pomników pami ci narodowej, 
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zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

obiektów cennych kulturowo –2  
 
Sposób pomiaru rezultatów: 

 protoko y odbioru, 
 dokumentacja fotograficzna. 

7 Horyzont czasowy 2017-2023 
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10 Mechanizmy zapewnienia komplementarno ci mi dzy poszczególnymi 
projektami/ przedsi wzi ciami rewitalizacyjnymi oraz pomi dzy dzia aniami 
ró nych podmiotów  i funduszy na obszarze obj tym programem rewitalizacji 
 
Program Rewitalizacji Gminy W chock ujmuje dzia ania w sposób kompleksowy  
(z uwzgl dnieniem projektów rewitalizacyjnych wspó finansowanych ze rodków EFRR, EFS, 
Funduszu Spójno ci oraz innych rodków publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomija  
aspektu spo ecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, rodowiskowego i 
kulturowego zwi zanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.  Program z ony jest z 
wielu ró norodnych projektów (kluczowych i uzupe niaj cych). Projekty s  ze sob  wzajemnie 
powi zane oraz pozostaj  w synergii. Projekty b  realizowane na terenach o istotnym znaczeniu dla 
rozwoju ca ej gminy. Dzia ania uj te w Programie obejmuj  zasi giem ca  podobszarów 
rewitalizacji dotkni tego szczególn  koncentracj  problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. 
Dzia ania przedstawione w dokumencie s  ze sob  powiazanie/komplementarne w pi ciu aspektach: 
przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, mi dzyokresowym i róde  
finansowania. 
 
Komplementarno  projektów/przedsi wzi  rewitalizacyjnych3 
Wszystkie dzia ania zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji s  ze sob  komplementarne.  
W ramach procesu rewitalizacji przewidziano zarówno zadania inwestycyjne jak i spo eczne.  
Warto zwróci  uwag , e celem g ównym Programu jest o ywienie podobszarów rewitalizacji.  
Aspekt spo eczny oraz infrastrukturalny stanowi klucz do rozwoju podobszarów rewitalizacji.  
 
1 Komplementarno  przestrzenna 
Program rewitalizacji b dzie efektywnie oddzia ywa  na ca e dotkni te kryzysem podobszary 
rewitalizacji, poszczególne projekty/przedsi wzi cia rewitalizacyjne wzajemnie si  dope niaj  
przestrzennie oraz zachodzi mi dzy nimi efekt synergii. Projekty realizowane w ramach Programu 

agodzi  lub ca kowicie eliminowa  problemy wyst puj ce na podobszarach rewitalizacji. 
 
2 Komplementarno  problemowa 
Zaproponowane w dokumencie projekty b  realizowane na podobszarach rewitalizacji i s  
odpowiedzi  na zdiagnozowane na tych terenach problemy. Projekty/przedsi wzi cia, jakie 
zostan  zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji, dope niaj  si  tematycznie, sprawiaj c, e 
program rewitalizacji oddzia uje na podobszary rewitalizacji we wszystkich niezb dnych aspektach 
(spo ecznym, ekonomicznym, przestrzennym, rodowiskowym, kulturowym, technicznym). 
 
Komplementarno  problemowa - Problem – wysoki poziom wykluczenia spo ecznego oraz niski 
poziom aktywno ci spo ecznej na podobszarach rewitalizacji 
Cz  miasta W chock 

 Aktywizacja i integracja osób starszych  
 Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym  
 Organizacja zaj  dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i m odzie y w wieku szkolnym  

i przedszkolnym 

                                                             
3 Przedsi wzi ciem rewitalizacyjnym jest dzia anie (w tym maj ce charakter ci y), w szczególno ci  
o charakterze spo ecznym, ekonomicznym, urbanistycznym, budowlanym, rodowiskowym, konserwatorskim, 
edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, zawarte lub wynikaj ce z programu rewitalizacji oraz 
logicznie powi zane z tre ci  i celami programu rewitalizacji.  
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 Organizacja zaj /wydarze  kulturalnych w szko ach, bibliotece, w Miejsko-Gminnym O rodku 
Kultury w W chocku 
 

Cz  so ectwa Parszów 
 Aktywizacja i integracja osób starszych  
 Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym  
 Modernizacja i termomodernizacja budynku szko y podstawowej 

 
Cz  so ectwa Wielka Wie  

 Aktywizacja i integracja osób starszych  
 Aktywizacja osób i rodzin zagro onych wykluczeniem spo ecznym  
 Modernizacja i termomodernizacja budynku szko y podstawowej 

 
Komplementarno  problemowa – zwi kszenie dost pu i rozszerzenie us ug publicznych 
Problem niska jako  us ug zdrowotnych/edukacyjnych na podobszarach rewitalizacji. Projekty 
komplementarne na rzecz rozwi zania lub z agodzenia tego problemu: 
Cz  miasta W chock 

 Organizacja zaj  dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i m odzie y w wieku szkolnym  
i przedszkolnym 

 Aktywizacja i integracja osób starszych 
 Zwi kszenie dost pu do infrastruktury sportowej na terenie so ectwa 
 Zwi kszenie dost pu do us ug medycznych i profilaktyka zdrowotna poprzez wdra anie 

programów profilaktycznych 
 Wi ksza dost pno  do edukacji/pomocy naukowych  

 
Cz  so ectwa Parszów 

 Aktywizacja i integracja osób starszych  
 Wi ksza dost pno  do edukacji/pomocy naukowych  

Cz  so ectwa Wielka Wie  
 Aktywizacja i integracja osób starszych  
 Wi ksza dost pno  do edukacji/pomocy naukowych  

Komplementarno  problemowa – zwi kszenie dost pu do kultury na podobszarach rewitalizacji  
Poni sza grupa projektów jest ze sob  w pe ni komplementarna. Zarówno planowane przez 
wnioskodawc  projekty infrastrukturalne jak i spo eczne b  rozwi zywa y i/lub agodzi y ten 
problem. Problem niskiego dost pu do kultury na podobszarach rewitalizacji: 
Cz  miasta W chock 

 Organizacja zaj /wydarze  kulturalnych w szko ach, bibliotece itp 
 Wspieranie organizacji pozarz dowych 
 Organizacja imprez kulturalnych na podobszarze rewitalizacji 
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie so ectwa W chock 
 podniesienie kultury lokalnych produktów 

Cz  so ectwa Parszów 
 Aktywizacja i integracja osób starszych  
 Modernizacja i termomodernizacja budynku szko y podstawowej 
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie so ectwa Parszów 

Cz  so ectwa Wielka Wie  
• Aktywizacja i integracja osób starszych  
• Modernizacja i termomodernizacja budynku szko y podstawowej 
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• Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie so ectwa Wielka Wie  
 
Komplementarno  problemowa – zwi kszenie przedsi biorczo ci na podobszarach rewitalizacji  
Problem: Niezadawalaj cy poziom przedsi biorczo ci na podobszarach rewitalizacji – poni ej projekty 
komplementarne, które maj agodzi  ten problem: 
Cz  miasta W chock 

 Wsparcie inwestycyjne M P na podobszarze rewitalizacji 
 Powstawanie i wspieranie gospodarstw agroturystycznych na podobszarze rewitalizacji 
 Stworzenie placu wolnego handlu  
 Modernizacja terenu i budynków na cele spo eczno-gospodarcze 

Cz  so ectwa Parszów 
• Wsparcie inwestycyjne M P na podobszarze rewitalizacji 

Cz  so ectwa Wielka Wie  
       •         Wsparcie inwestycyjne M P na podobszarze rewitalizacji 
 
Komplementarno  problemowa – poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji  
Projekty agodz ce ten problem to: 

 Zagospodarowanie przestrzeni na rynku (studnia, chodniki, park w rodku) 
 Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji 
 Stworzenie cie ek rowerowych/szlaków 

Komplementarno  problemowa – poprawa stanu rodowiska naturalnego oraz zwi kszenie 
wykorzystania OZE. Przedsi wzi cia spójne: 

 Gmina bez azbestu – demonta  i bezpieczne usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest  
z podobszarów rewitalizacji 

 Edukacja ekologiczna 
 EWE i OZE na budynkach prywatnych 
 Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa o wietlenia ulicznego 
 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na podobszarze 

rewitalizowanym 
 Poprawa bezpiecze stwa poprzez zakup wozu ratowniczoga niczego oraz sprz tu 

ratuj cego ycie 
 
3 Komplementarno  proceduralno-instytucjonalna 
System zarz dzania Programem pozwoli na efektywne wspó dzia anie na jego rzecz ró nych 
instytucji. Za realizacj  ca ego Programu b dzie odpowiada  Burmistrz Gminy. Wspiera  go b dzie 
Zespó  ds. rewitalizacji (utworzony z pracowników Urz du Gminy) oraz Komitet Rewitalizacyjny 

ony z interesariuszy rewitalizacji. Dzia aniami w sferze spo ecznej/edukacyjnej b  zajmowa  
si  wspólnie z Burmistrzem jednostki podleg e gminie m.in. Miejsko-Gminny O rodek Pomocy 
Spo ecznej, placówki o wiatowe. S  to instytucje, które od lat realizuj  dzia ania spo eczne/ 
edukacyjne. W sferze technicznej i funkcjonalno-przestrzennej jednostk  wdra aj  b dzie 
przede wszystkim Urz d Gminy. W sferze gospodarczej – mieszka cy i firmy. 
 
Wykaz interesariuszy zaanga owanych w realizacj  Programu: 

 instytucje zwi zane z Gmin  W chock: 
 Urz d Miasta i Gminy w W chocku, ul. Wielkowiejska 1 
 Bank Spó dzielczy w W chocku, ul. Wielkowiejska 2 
 Miejsko-Gminny O rodek Kultury w W chocku, ul. Ko cielna 7 
 Miejsko-Gminna Bibliotek Publiczna w W chocku, ul. Ko cielna 7 
 Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku, ul. Ko cielna 7 
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 Zespó  Placówek O wiatowych – gimnazjum, szko a podstawowa i przedszkole, W chock, 
ul. Ko cielna 10 

 Klasztor O. Cystersów w W chocku, ul. Ko cielna 14 
 SZOZ O rodek Zdrowia w W chocku, ul. Starachowicka 61 
 Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej, ul. Kolejowa 19 

 inne instytucje publiczne: 
 Starostwo Powiatowe w Starachowicach 
 Powiatowy Zarz d Dróg, 
 PUP w Starachowicach 
 WFO iGW w Kielcach 

 
 organizacje pozarz dowe i zorganizowane grupy nieformalne: 
 LGD  
 Ochotnicza Stra  Po arna w W chocku 
 Klub Sportowy  
 Zarz dy Osiedli  
 Rada So ecka 

 
 przedsi biorcy, podmioty prywatne 

 
4 Komplementarno  mi dzyokresowa 
Program zapewnia ci  realizowanych od kilku lata dzia  na terenie gminy. W okresie 2007-2015 
zosta o zrealizowanych wiele dzia  (zob. poni sza tabela), które w obecnej perspektywie b  
kontunuowane. Gmina W chock dokona a analizy i krytycznej oceny dotychczasowych dzia   
na podobszarach rewitalizacji i na tej podstawie zaplanowa a projekty rewitalizacyjne, które b  
wdra ane w okresie 2016-2023. Program rewitalizacji  zapewnia pe  ci ci programow  
(polegaj  na kontynuacji i/lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójno ci 2007-2013). 

 
5 Komplementarno róde  finansowania 
Projekty rewitalizacyjne, b  realizowane z ró nych róde  (EFRR, EFS i Funduszu Spójno ci  
z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania) jak równie rodków w asnych gminy, 
rodków prywatnych. ród a finansowania opisano szerzej w pkt. 9 Indykatywne ramy finansowe.  

 

 
 
Jak pokazuj  powy sze wyliczenia – monta  finansowany  w ramach Programu Rewitalizacji jest 
ró norodny: 
 

 14,60% stanowi wk ad Gminy W chock 

UE rodki krajowe

Projekty pods tawowe 13 360 000 z 2 132 610 z 0 z 9 996 390 z 379 000 z 851 500 z

Projekty uzupe nia j ce 6 060 000 z 703 000 z 0 z 3 940 000 z 680 000 z 737 000 z

RAZEM 19 420 000,00 z 2 835 610,00 z 0,00 z 13 936 390,00 z 1 059 000,00 z 1 588 500,00 z
% 100,00% 14,60% 0,00% 71,76% 5,45% 8,18%

SZACUNKOWA WARTO  PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Wyszcze gólni eni e Warto  projektów

ród a fina ns owania

Gmina 
chock

i nne JST
Dofinans owa nie

rodki prywa tne, 
w tym gra nty NGO
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 0,0% innych JST, 
 71,76% dotacje z UE, 
 5,45% rodki krajowe, 
 8,18% rodki prywatne  i granty od ró nych organizacji pozarz dowych w tym spó dzielnia 

mieszkaniowa
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11 Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsi wzi , wraz z indykatywnymi wielko ciami rodków 
finansowych z ró nych róde   
 

Lista projektów podstawowych  i uzupe niaj cych– podobszar rewitalizacji nr 1 cz  miasta W chock 

PROJEKTY PODSTAWOWE - W CHOCK 

Nume
r 

projek
tu 

Nazwa projektu Warto  
projektów 

ród a finansowania 

Uwagi/ komentarze  

Gmina 
chock inne JST 

Dofinansowanie 
rodki prywatne, 
w tym granty 

NGO 

UE rodki krajowe   

  Podsumowanie  11 280 000 z   1 636 500 z  0 z  8 628 500 z  304 000 z  718 500 z  

  % 100,00% 14,51% 0,00% 76,49% 2,70% 6,37% 

Projekty ze sfery spo ecznej 

1. Aktywizacja i integracja osób 
starszych  120 000 z  - - - - 120 000 z  

Zak ada si  dofinansowanie z 
rodków pochodz cych z takich 

programów jak: Programu  
Aktywno ci Spo ecznej Osób 

Starszych (warto  dof. do 200 
000 z ), Fundusz Szwajcarski, 
Narodowy Bank Polski itp.. 

2. 
Aktywizacja osób i rodzin 

zagro onych wykluczeniem 
spo ecznym  

320 000 z  48 000 z  - 160 000 z  64 000 z  48 000 z  

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020 Dzia anie 9.1 
Aktywna integracja 

zwi kszaj ca szanse na 
zatrudnienie, rodki z PUP, 

PEFRON itp.. 
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3. 

Organizacja zaj  dodatkowych 
(pozalekcyjnych) dla dzieci i 

odzie y w wieku szkolnym i 
przedszkolnym 

160 000 z  16 000 z  - 136 000 z  - 8 000 z  

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020 Poddzia anie 
8.3.3 Wsparcie kszta cenia 
podstawowego w zakresie 
kompetencji  kluczowych, 

Poddzia ania 8.3.1 
Upowszechnianie i wzrost 

jako ci edukacji przedszkolnej 

4. 

Organizacja zaj /wydarze  
kulturalnych w szko ach, 

bibliotece, w Miejsko-Gminnym 
rodku Kultury w W chocku 

400 000 z  125 000 z  - 75 000 z  50 000 z  150 000 z  
Zak ada si  finansowanie 

przedsi wzi  z ró nych róde  
m.in. dofinansowania LGD  

  Razem sfera spo eczna 1 000 000 z  189 000 z  0 z  371 000 z  114 000 z  326 000 z    

Projekty ze sfery gospodarczej 

  Numer i nazwa projektu Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

5. Stworzenie placu wolnego 
handlu 500 000 z  75 000 z  - 425 000 z  - - 

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich 

6. Modernizacja terenu i budynków 
na cele spo eczno-gospodarcze 300 000 z  45 000 z  - 255 000 z  - - 

Zak ada si  40% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 2.5 
Wsparcie inwestycyjne sektora 

P, dotacji z ARiMR, PUP, 



Program Rewitalizacji dla Gminy W chock na lata 2017-2023 
 
 

Strona 149 z 178 
    

LGD i inne.dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich  

7. Wsparcie inwestycyjne M P na 
podobszarze rewitalizacji 1 000 000 z  0 z    700 000 z  100 000 z  200 000 z  

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich 

  Razem sfera gospodarcza 1 800 000 z  120 000 z  0 z  1 380 000 z  100 000 z  200 000 z    

Projekty ze sfery rodowiskowej 

  Numer i nazwa projektu Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze    

8. 

Gmina bez azbestu – demonta  i 
bezpieczne usuwanie wyrobów 

zawieraj cych azbest z 
podobszaru rewitalizacji 

130 000 z  65 000 z  - - 65 000 z  - 

Zak ada si  dofinansowanie 
50% Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w 

Kielcach,  rodki w asne 

 9. Edukacja ekologiczna 50 000 z  25 000 z  - - 25 000 z  - 

Zak ada si  dofinansowanie 
50% Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w 

Kielcach,  rodki w asne 

  Razem sfera rodowiskowa 180 000 z  90 000 z  0 z  0 z  90 000 z  0 z    

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 

  Numer i nazwa projektu Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze    
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10. 
Zwi kszenie dost pu do 

infrastruktury sportowej na 
terenie rewitalizacji 

1 000 000 z  250 000 z  - 650 000 z    100 000 z  

Zak ada si  75% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 7.4 
RRozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej, 
rodki LGD, rodki w asne 

11. 

Zwi kszenie dost pu do us ug 
medycznych i profilaktyka 

zdrowotna poprzez wdra anie 
programów profilaktycznych 

350 000 z  40 000 z  - 270 000 z  - 52500 

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 7.3 
Infrastruktura zdrowotna i 
spo eczna,  rodki w asne 

12. 
Zagospodarowanie przestrzeni 

na rynku (studnia, park w 
rodku) 

1 000 000 z  150 000 z  - 850 000 z  - - 

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich,  rodki 
asne 

13. 
Poprawa infrastruktury 

drogowej na podobszarze 
rewitalizacji 

500 000 z  30 000 z  - 425 000 z    40 000 z  

Zak ada si  dofinansowanie 
85% dofinansowania w ramach 
RPO W  2014-2020, dzia anie 

6.5 Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich, rodki 

asne, powiat starachowicki 

14. Zakup pomocy dydaktycznych 
dla nauczycieli i uczniów 200 000 z  30 000 z  - 170 000 z  - - 

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 7.4 
Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej 

15. 

Poprawa funkcjonalno ci 
obiektów rekreacyjno-

sportowych przy Zalewie 
chockim 

200 000 z  30 000 z  - 170 000 z  - - 

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich 
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16. 

Prace modernizacyjno-
renowacyjne oraz 

termomodernizacyjne na terenie 
Szko y 

550 000 z  82 500 z  - 467 500 z  -  - 

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich 

17. 

Poprawa turystyki na terenie 
Miasta oraz potencja ów 

endogenicznych 
1 400 000 z  210000   1 190 000 z  -  - 

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich, 85% 
dofinansowania z Dzia anae 7.2 

Rozwój potencja u 
endogenicznego jako element 

strategii terytorialnej dla 
okre lonych obszarów. 

18. Monitoring miasta W chock 300 000 z  45000   255 000 z  -  - 

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich 

19. Stworzenie cie ek 
rowerowych/szlaków 300 000 z  45000   255 000 z  -  - 

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich, rodki 
LGD, rodki w asne 

20. 
Stworzenie pla y nad 

zbiornikiem wodnym wraz z 
boiskiem do pi ki pla owej 

1 000 000 z  150000   850 000 z  -  - 

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich, rodki 
LGD, rodki w asne 

  Razem sfera funkcjonalno-
przestrzenna 6 800 000 z  1 062 500 z  0 z  5 552 500 z  0 z  192 500 z    

Projekty ze sfery technicznej 
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  Numer i nazwa projektu Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze    

21. 

Modernizacja i 
termomodernizacja budynków 

yteczno ci publicznej (EWE) 
wraz z instalacj  OZE 

1 000 000 z  100 000 z  - 900 000 z  - - 

Zak ada si  95% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 3.3 
Poprawa efektywno ci 

energetycznej z 
wykorzystaniem odnawialnych 

róde  energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym 

22. 

Modernizacja sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie 

rewitalizacji 
200 000 z  30 000 z   170 000 z      

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich, PROW 

23. 
Adaptacja szko y na przedszkole 

wraz z rozbudow  sto ówki 
szkolnej 

300 000 z  45 000 z   255 000 z    

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich, PROW 

  Razem sfera techniczna 1 500 000 z  175 000 z  0 z  1 325 000 z  0 z  0 z    

          

PROJEKTY UZUPE NIAJACE - W chock 

Nume
r 

projek
tu 

Nazwa projektu Warto  
projektów 

ród a finansowania 

Uwagi/ komentarze  
  

  
  

Gmina 
chock inne JST 

Dofinansowanie 
rodki prywatne, 
w tym granty 

NGO 
  UE rodki krajowe 

  Podsumowanie  4 500 000,00 z  550 000,00 z  0,00 z  3 000 000,00 z  460 000,00 z  490 000,00 z  
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  % 100% 12,20% 0% 66,70% 10,00% 10,90%   

Projekty ze sfery spo ecznej 

1. Wspieranie organizacji 
pozarz dowych 40 000 z  12 000 z  - - - 28 000 z  

Zak ada si  dofinansowanie z 
rodków pochodz cych z takich 

programów jak: FIO, LGD, 
rodków w asnych gminy itp.. 

2. Organizacja imprez kulturalnych 
na podobszarze rewitalizacji 160 000 z  48 000 z  - - - 112 000 z  

Zak ada si  dofinansowanie z 
rodków pochodz cych z takich 

programów jak: FIO, LGD, 
rodków w asnych gminy itp.. 

  Razem sfera spo eczna 200 000 z  60 000 z  0 z  0 z  0 z  140 000 z    

Projekty ze sfery gospodarczej 

  Numer i nazwa projektu Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

3. 
Powstawanie i wspieranie 

gospodarstw agroturystycznych 
na podobszarze rewitalizacji 

500 000,00 z  - - 100 000,00 z  100 000,00 z  300 000,00 z  
Zak ada si  40% 

dofinansowania w ramach 
dotacji z ARiMR, LGD, PUP 

  Razem sfera gospodarcza 500 000 z  0 z  0 z  100 000 z  100 000 z  300 000 z    

Projekty ze sfery rodowiskowej 

  Numer i nazwa projektu Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

4. EWE i OZE na budynkach 
prywatnych 400 000,00 z  - z  - 200 000z  200 000 z  - 

Zak ada si  dofinansowanie 
50% Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach 
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5. 
Wymiana (na bardziej 
ekologiczne) i budowa 

wietlenia ulicznego 
200 000,00 z  20 000 z  - 180 000 z  - - 

Zak ada si  dofinansowanie z 
dzia ania 3.3 Poprawa 

efektywno ci energetycznej z 
wykorzystaniem odnawialnych 

róde  energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, 

Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich 

  Razem sfera rodowiskowa 600 000,00 z  20 000,00 z  0,00 z  380 000,00 z  200 000,00 z  0,00 z    

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 

  Numer i nazwa projektu Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

6. 

Budowa i modernizacja 
infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej na podobszarze 
rewitalizowanym 

2 000 000,00 z  300 000,00 z  - 1 700 000 z  - - 

Zak ada si  sfinansowanie w 
cz ci z dofinansowania w 

ramach RPO W  2014-2020, 
Dzia anie 4.3 Gospodarka 
wodno- ciekowa, rodki 

asne 

7. 

Poprawa bezpiecze stwa 
poprzez zakup wozu ratowniczo - 

ga niczego oraz sprz tu 
ratuj cego ycie 

800 000,00 z  120 000 z  - 520 000 z  160 000 z  - 

Zak ada si  sfinansowanie w 
cz ci z dofinansowania w 

ramach RPO W  2014-2020, 
Dzia anie 4.1 Przeciwdzia anie 

skutkom kl sk ywio owych 
oraz usuwanie ich skutków, 

rodki w asne. Zak ada si  85% 
dofinansowania w ramach RPO 

 2014-2020, dzia anie 6.5 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich 
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8. 
Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego na terenie so ectwa 
chock 

400 000,00 z  50 000 z    300 000 z  - 50 000 z  

Zak ada si  sfinansowanie w 
cz ci z dofinansowania w 

ramach RPO W  2014-2020, 
Dzia anie 4.4 Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego, rodki z 
Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, 
rodki w asne 

  Razem sfera funkcjonalno-
przestrzenna 3 200 000,00 z  470 000,00 z  0,00 z  2 520 000,00 z  160 000,00 z  50 000,00 z    

Projekty ze sfery technicznej 

  Numer i nazwa projektu Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

- - - - - - - -   

  Razem sfera techniczna 0 z  0 z  0 z  0 z  0 z  0 z       

 

SZACUNKOWA WARTO  PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH PODOBSZAR 1 W chock 

Wyszczególnienie Warto  
projektów 

ród a finansowania 
Gmina 

chock inne JST 
Dofinansowanie rodki prywatne, w tym granty 

NGO UE rodki krajowe 
Projekty podstawowe 11 280 000 z  1 636 500 z  0 z  8 628 500 z  304 000 z  718 500 z  
Projekty uzupe niaj ce 4 500 000,00 z  550 000,00 z  0,00 z  3 000 000,00 z  460 000,00 z  490 000,00 z  

RAZEM 15 780 000,00 z  2 186 500,00 z  0,00 z  11 628 500,00 z  764 000,00 z  1 208 500,00 z  
% 100,00% 13,86% 0,00% 73,69% 4,84% 7,66% 

 

Lista projektów podstawowych  i uzupe niaj cych– podobszar rewitalizacji nr 2 

PROJEKTY PODSTAWOWE -CZ  SO ECTWA PARSZÓW 

Numer Nazwa projektu Warto  ród a finansowania Uwagi/ komentarze 
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projek
tu 
  
  

projektów 
Gmina 

chock inne JST 
Dofinansowanie rodki prywatne, 

w tym granty NGO 
UE rodki krajowe 

Podsumowanie  1 040 000 z  248 055 z  0 z  683 945 z  37 500 z  66 500 z  
% 100% 23,85% 0,00% 65,76% 3,61% 6,39% 

Projekty ze sfery spo ecznej 

1. 
Aktywizacja i 

integracja osób 
starszych  

50 000 z          50 000 z  

Zak ada si  dofinansowanie z 
rodków pochodz cych z takich 

programów jak: Programu  
Aktywno ci Spo ecznej Osób 

Starszych (warto  dof. do 200 000 
), Fundusz Szwajcarski, Narodowy 

Bank Polski itp.. 

2. 

Aktywizacja osób i 
rodzin zagro onych 

wykluczeniem 
spo ecznym  

50 000 z  3 500 z    37 500 z  2 500 z  2 500 z  

Zak ada si  85% dofinansowania w 
ramach RPO W  2014-2020 

Dzia anie 9.1 Aktywna integracja 
zwi kszaj ca szanse na 

zatrudnienie, rodki z PUP, PEFRON 
itp.. 

  Razem sfera 
spo eczna 100 000 z  3 500 z  0 z  37 500 z  2 500 z  52 500 z    

Projekty ze sfery gospodarczej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

3. 

Wsparcie 
inwestycyjne M P na 

podobszarze 
rewitalizacji 

40 000 z      16 000 z  10 000 z  14 000 z  

Zak ada si  40% dofinansowania w 
ramach RPO W  2014-2020, 

dzia anie 2.5 Wsparcie inwestycyjne 
sektora M P, dotacji z ARiMR, PUP, 

LGD i inne.  

  Razem sfera 
gospodarcza 40 000 z  0 z  0 z  16 000 z  10 000 z  14 000 z    

Projekty ze sfery rodowiskowej 
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  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

4. Edukacja ekologiczna 50 000 z  25 000 z  - - 25 000 z  - 

Zak ada si  dofinansowanie 50% 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
rodowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach,  rodki w asne 

  Razem sfera 
rodowiskowa 50 000 z  25 000 z  0 z  0 z  25 000 z  0 z    

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

5. 

Poprawa estetyki 
so ectwa i 

funkcjonalno ci 
przestrzeni publicznej 

150 000 z  54 555 z  - 95 445 z  - - 

Zak ada si  dofinansowanie cz ci 
inwestycji z PROW 2014-2020 

(63,63% dofinansowania), rodki 
asne 

6. 
Modernizacja boiska 

przy Szkole 
Podstawowej 

200 000 z  50 000 z    150 000 z      

Zak ada si  75% dofinansowania w 
ramach RPO W  2014-2020, 

dzia anie 7.4 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej, rodki 

asne 

7. 

Doposa eniu 
pracowni 

matematycznych, 
przyrodniczych zakup 

pomocy, sprz tu, 
wyposa enia do 

pracowni 
komputerowej 

200 000 z  50 000 z    150 000 z      

Zak ada si  75% dofinansowania w 
ramach RPO W  2014-2020, 

dzia anie 7.4 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej, rodki 

asne 

  
Razem sfera 

funkcjonalno-
przestrzenna 

550 000 z  154 555 z  0 z  395 445 z  0 z  0 z    

Projekty ze sfery technicznej 
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  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

8. 

Modernizacja i 
termomodernizacja 

budynku Szko y 
Podstawowej 

300 000 z  65 000 z  - 235 000 z  - - 

Zak ada si  95% dofinansowania w 
ramach RPO W  2014-2020, 

dzia anie 3.3 Poprawa efektywno ci 
energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych róde  energii w 

sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

  Razem sfera 
techniczna 300 000 z  65 000 z  0 z  235 000 z  0 z  0 z    

          

PROJEKTY UZUPE NIAJACE - CZ  SO ECTWA PARSZÓW 

Numer 
projek

tu 
Nazwa projektu Warto  

projektów 

ród a finansowania 

Uwagi/ komentarze  

Gmina 
chock inne JST 

Dofinansowanie rodki prywatne, 
w tym granty NGO 

UE rodki krajowe 

  Podsumowanie  780 000,00 
 76 500,00 z  0,00 z  470 000,00 z  110 000,00 z  123 500,00 z  

  % 100% 9,81% 0,00% 60,26% 14,10% 15,83% 

Projekty ze sfery spo ecznej 

1. Wspieranie organizacji 
pozarz dowych 30000 9 000 z  - - - 21 000 z  

Zak ada si  dofinansowanie z 
rodków pochodz cych z takich 

programów jak: FIO, LGD, rodków 
asnych gminy itp.. 

  Razem sfera 
spo eczna 30 000 z  9 000 z  0 z  0 z  0 z  21 000 z    
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Projekty ze sfery gospodarczej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

- - - -         

  Razem sfera 
gospodarcza 0 z  0 z  0 z  0 z  0 z  0 z    

Projekty ze sfery rodowiskowej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

3. 
EWE i OZE na 

budynkach 
prywatnych 

200 000,00 
 - - - 100 000 z  100 000,00 

Zak ada si  dofinansowanie 50% 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
rodowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach 

4. 
Wymiana (na bardziej 
ekologiczne) i budowa 

wietlenia ulicznego 

500 000,00 
 50 000 z  - 450 000 z  - - 

Zak ada si  dofinansowanie z 
dzia ania 3.3 Poprawa efektywno ci 

energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych róde  energii w 

sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

  Razem sfera 
rodowiskowa 

700 000,00 
 50 000,00 z  0,00 z  450 000,00 z  100 000,00 z  100 000,00 z    

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  
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5. 

Zachowanie 
dziedzictwa 

kulturowego na 
podobszarze 
rewitalizacji 

50 000,00 z  17 500 z    20 000 z  10 000 z  2 500 z  

Zak ada si  sfinansowanie w cz ci z 
dofinansowania w ramach RPO W  

2014-2020, Dzia anie 4.4 
Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, rodki z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, rodki w asne 

  
Razem sfera 

funkcjonalno-
przestrzenna 

50 000 z  17 500 z  0 z  20 000 z  10 000 z  2 500 z    

Projekty ze sfery technicznej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

- - - - - - - - - 

  Razem sfera 
techniczna 0 z  0 z  0 z  0 z  0 z  0 z    

  

SZACUNKOWA WARTO  PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH PODOBSZAR 2 CZ  SO ECTWA PARSZÓW 

Wyszczególnienie Warto  projektów 

ród a finansowania 

Gmina W chock inne JST 
Dofinansowanie 

rodki prywatne, w tym granty 
NGO UE rodki krajowe 

Projekty 
podstawowe 1 040 000 z  248 055 z  0 z  683 945 z  37 500 z  66 500 z  

Projekty 
uzupe niaj ce 780 000,00 z  76 500,00 z  0,00 z  470 000,00 z  110 000,00 z  123 500,00 z  

RAZEM 1 820 000,00 z  324 555,00 z  0,00 z  1 153 945,00 z  147 500,00 z  190 000,00 z  

% 100,00% 11,40% 0,00% 42,10% 16,30% 30,10% 
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Lista projektów podstawowych  i uzupe niaj cych– podobszar rewitalizacji nr 3 

PROJEKTY PODSTAWOWE -CZ  SO ECTWA WIELKA WIE  

Numer 
projektu 

  
  

Nazwa projektu Warto  
projektów 

ród a finansowania 

Uwagi/ komentarze 
Gmina 

chock inne JST 
Dofinansowanie rodki prywatne, 

w tym granty NGO 
UE rodki krajowe 

Podsumowanie  1 040 000 z  248 055 z  0 z  683 945 z  37 500 z  66 500 z  
% 100% 23,85% 0,00% 65,76% 3,61% 6,39% 

Projekty ze sfery spo ecznej 

1. 
Aktywizacja i 

integracja osób 
starszych  

50 000 z          50 000 z  

Zak ada si  dofinansowanie z rodków 
pochodz cych z takich programów jak: 
Programu  Aktywno ci Spo ecznej Osób 
Starszych (warto  dof. do 200 000 z ), 
Fundusz Szwajcarski, Narodowy Bank 

Polski itp.. 

2. 

Aktywizacja osób i 
rodzin zagro onych 

wykluczeniem 
spo ecznym  

50 000 z  3 500 z    37 500 z  2 500 z  2 500 z  

Zak ada si  85% dofinansowania w 
ramach RPO W  2014-2020 Dzia anie 
9.1 Aktywna integracja zwi kszaj ca 
szanse na zatrudnienie, rodki z PUP, 

PEFRON itp.. 

  Razem sfera 
spo eczna 100 000 z  3 500 z  0 z  37 500 z  2 500 z  52 500 z    

Projekty ze sfery gospodarczej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

3. 

Wsparcie 
inwestycyjne M P na 

podobszarze 
rewitalizacji 

40 000 z      16 000 z  10 000 z  14 000 z  

Zak ada si  40% dofinansowania w 
ramach RPO W  2014-2020, dzia anie 

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora 
P, dotacji z ARiMR, PUP, LGD i inne.  

  Razem sfera 
gospodarcza 40 000 z  0 z  0 z  16 000 z  10 000 z  14 000 z    
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Projekty ze sfery rodowiskowej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

4. Edukacja ekologiczna 50 000 z  25 000 z  - - 25 000 z  - 

Zak ada si  dofinansowanie 50% 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
rodowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach,  rodki w asne 

  Razem sfera 
rodowiskowa 50 000 z  25 000 z  0 z  0 z  25 000 z  0 z    

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

5. 

Poprawa estetyki 
so ectwa i 

funkcjonalno ci 
przestrzeni publicznej 

150 000 z  54 555 z  - 95 445 z  - - 
Zak ada si  dofinansowanie cz ci 

inwestycji z PROW 2014-2020 (63,63% 
dofinansowania), rodki w asne 

6. 
Modernizacja boiska 

przy Szkole 
Podstawowej 

200 000 z  50 000 z    150 000 z      

Zak ada si  75% dofinansowania w 
ramach RPO W  2014-2020, dzia anie 

7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej, rodki w asne 

7. 

Doposa eniu 
pracowni 

matematycznych, 
przyrodniczych zakup 

pomocy, sprz tu, 
wyposa enia do 

pracowni 
komputerowej 

200 000 z  50 000 z    150 000 z      

Zak ada si  75% dofinansowania w 
ramach RPO W  2014-2020, dzia anie 

7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej, rodki w asne 

  
Razem sfera 

funkcjonalno-
przestrzenna 

550 000 z  154 555 z  0 z  395 445 z  0 z  0 z    

Projekty ze sfery technicznej 
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  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

8. 

Modernizacja i 
termomodernizacja 

budynku Szko y 
Podstawowej 

300 000 z  65 000 z  - 235 000 z  - - 

Zak ada si  95% dofinansowania w 
ramach RPO W  2014-2020, dzia anie 

3.3 Poprawa efektywno ci 
energetycznej z wykorzystaniem 

odnawialnych róde  energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym 

  Razem sfera 
techniczna 300 000 z  65 000 z  0 z  235 000 z  0 z  0 z    

          

PROJEKTY UZUPE NIAJACE - CZ  SO ECTWA WIELKA WIE  

Numer 
projektu Nazwa projektu Warto  

projektów 

ród a finansowania 

Uwagi/ komentarze  

Gmina 
chock inne JST 

Dofinansowanie rodki prywatne, 
w tym granty NGO 

UE rodki krajowe 

  Podsumowanie  780 000,00 
 76 500,00 z  0,00 z  470 000,00 z  110 000,00 z  123 500,00 z  

  % 100% 9,81% 0,00% 60,26% 14,10% 15,83% 

Projekty ze sfery spo ecznej 

1. Wspieranie organizacji 
pozarz dowych 30000 9 000 z  - - - 21 000 z  

Zak ada si  dofinansowanie z rodków 
pochodz cych z takich programów jak: 
FIO, LGD, rodków w asnych gminy itp.. 

  Razem sfera 
spo eczna 30 000 z  9 000 z  0 z  0 z  0 z  21 000 z    
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Projekty ze sfery gospodarczej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

- - - -         

  Razem sfera 
gospodarcza 0 z  0 z  0 z  0 z  0 z  0 z    

Projekty ze sfery rodowiskowej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

3. 
EWE i OZE na 

budynkach 
prywatnych 

200 000,00 
 - - - 100 000 z  100 000,00 

Zak ada si  dofinansowanie 50% 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
rodowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach 

4. 
Wymiana (na bardziej 
ekologiczne) i budowa 

wietlenia ulicznego 

500 000,00 
 50 000 z  - 450 000 z  - - 

Zak ada si  dofinansowanie z dzia ania 
3.3 Poprawa efektywno ci 

energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych róde  energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

  Razem sfera 
rodowiskowa 

700 000,00 
 50 000,00 z  0,00 z  450 000,00 z  100 000,00 z  100 000,00 z    

Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  
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5. 

Zachowanie 
dziedzictwa 

kulturowego na 
podobszarze 
rewitalizacji 

50 000,00 z  17 500 z    20 000 z  10 000 z  2 500 z  

Zak ada si  sfinansowanie w cz ci z 
dofinansowania w ramach RPO W  

2014-2020, Dzia anie 4.4 Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

rodki z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, rodki 

asne 

  
Razem sfera 

funkcjonalno-
przestrzenna 

50 000 z  17 500 z  0 z  20 000 z  10 000 z  2 500 z    

Projekty ze sfery technicznej 

  Numer i nazwa 
projektu 

Warto  
projektów 

Gmina 
chock inne JST UE rodki krajowe rodki prywatne Uwagi/ komentarze  

- - - - - - - - - 

  Razem sfera 
techniczna 0 z  0 z  0 z  0 z  0 z  0 z    

  

SZACUNKOWA WARTO  PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH PODOBSZAR 3 CZ SO ECTWA WIELKA WIE  

Wyszczególnienie Warto  projektów 

ród a finansowania 

Gmina W chock inne JST 
Dofinansowanie rodki prywatne, w tym granty 

NGO UE rodki krajowe 

Projekty 
podstawowe 1 040 000 z  248 055 z  0 z  683 945 z  37 500 z  66 500 z  

Projekty 
uzupe niaj ce 780 000,00 z  76 500,00 z  0,00 z  470 000,00 z  110 000,00 z  123 500,00 z  

RAZEM 1 820 000,00 z  324 555,00 z  0,00 z  1 153 945,00 z  147 500,00 z  190 000,00 z  

% 100,00% 11,40% 0,00% 42,10% 16,30% 30,10% 
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12 Mechanizmy w czenia mieszka ców, przedsi biorców i innych 
podmiotów  i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji 
 
W ramach rewitalizacji stosowane s  nast puj ce mechanizmy w czenia mieszka ców, 
przedsi biorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji: 

 spotkania z mieszka cami, przedsi biorcami, organizacjami pozarz dowymi, 
 informacje na sesjach Rady Gminy, 
 strona internetowa Gminy W chock – zak adka „Rewitalizacja”, 
 spotkania Komitetu Rewitalizacji. 

 
a) Kluczowi interesariusze rewitalizacji 
 mieszka cy so ectwa W chock, 
 mieszka cy so ectwa Parszów, 
 mieszka cy so ectwa Wielka Wie , 
 przedsi biorcy dzia aj cy lub planuj cy dzia  na terenie so ectwa W chock, Parszów i 

Wielka Wie , 
 organizacja pozarz dowe i grupy nieformalne dzia aj cy lub planuj cy dzia  na terenie 

so ectwa W chock, Parszów i Wielka Wie , 
 Urz d Miasta i Gminy w W chocku i jednostki organizacyjne Gminy W chock, 
 Starostwo Powiatowe w Starachowicach i jednostki organizacyjne Powiatu Starachowickiego 

np. Powiatowy Zarz d Dróg, 
 Samorz d Województwa wi tokrzyskiego i jego jednostki organizacyjne. 

 
b) narz dzia partycypacji oraz sposób zaanga owania interesariuszy na ka dym etapie 

realizacji Programu 
 
Etap 1 – diagnozowanie 

 seria spotka  konsultacyjnych z mieszka cami i innymi interesariuszami rewitalizacji m.in.  
z organizacjami pozarz dowymi, przedsi biorcami, 

 opublikowanie Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych na www Gminy W chock, 
 spotkania komitetu ds. rewitalizacji. 

 
Etap 2 – programowanie 

 w ramach 2 etapu rewitalizacji og oszono nabór fiszek przedsi wzi  rewitalizacyjnych, 
 zamieszczono na stronie www ca y dokument do konsultacji, 
 fiszki rewitalizacyjne. 
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Etap 3 – wdra anie 
Narz dzia partycypacji, które b  stosowane na etapie wdra ania Programu: 

 fiszki rewitalizacyjne, 
 ankiety, 
 publikacje koncepcji architektonicznych na www do konsultacji z interesariuszami 

rewitalizacji,  
 
Etap 4 – monitorowanie 

 przyjmowanie sprawozda  z realizacji Programu – Rada Miejska, 
 publikacja na www sprawozda  z realizacji Programu, 
 spotkania Komitetu Rewitalizacji – ocena jak wdra ane s  poszczególne przedsi wzi cia 

rewitalizacyjne. 
 
Komunikacja z interesariuszami za pomoc  strony internetowej 
Wszelkie informacje dotycz ce procesu rewitalizacji s  upublicznianie na stronie internetowej Gminy 

chock w specjalnie utworzonej zak adce „Rewitalizacja”  
http://gmina.wachock.sisco.info/?id=3683 
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a) ukierunkowanie Programu na dojrza e formy partycypacji 
 
Komitet Rewitalizacji 
Na potrzeby opracowania i wdra ania Programu zosta  utworzony Komitetu Rewitalizacji Gminy 

chock powo any zarz dzeniem Burmistrza. Nabór osób do Komitetu mia  charakter otwarty, 
og oszenie w tej sprawie zosta o opublikowane na stronie internetowej gminy w dniu 6 czerwca 
2016r.  
 
Konsultacje dokumentu 
W ramach tworzenia Programu Rewitalizacji odby y si  nast puj ce rodzaje konsultacji spo ecznych: 

 Wykorzystanie formularza ankietowego (zg aszania uwag w przypadku etapów 1 i 3) oraz 
fiszki rewitalizacyjnej (etap 2) opublikowanych na stronie internetowej Gminy W chock: 

Etap Element konsultacji  Termin konsultacji Komentarz 
1 Diagnoza czynników i zjawisk 

krysysowych  
25.07.2017-
03.08.2017r. 

Brak zg oszonych uwag 

2 Nabór fiszek przedsi wzi  
rewitalizacyjnych  

04.08.2017r. - 
12.08.2017r 

Brak zg osze  

  
 Spotkania z interesariuszami rewitalizacji, które odby y si  w trakcie tworzenia Programu 

Rewitalizacji.  
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13 System realizacji (wdra ania) programu rewitalizacji 
 

a) Osadzenie rewitalizacji w systemie zarz dzania gmin  
Inicjatorem rewitalizacji na terenie gminy W chock by a Rada Miejska. 
Program Rewitalizacji dla Gminy W chock przyj ty zostanie w drodze uchwa y Rady Miejskiej 
w W chocku. W tym samym trybie b dzie odbywa a si  jego ewentualna aktualizacja, gdy  Program 
posiada formu  otwart . W drodze aktualizacji b  pojawia y si  nowe projekty, zg aszane przez 
interesariuszy rewitalizacji (m.in. w adze lokalne, partnerzy spo eczni i gospodarczy, czy te  
mieszka cy podobszarów rewitalizacji). Do Programu rewitalizacji b  wprowadzane te projekty, dla 
których:  

 lokalizacja jest zgodna z obszarami wytypowanymi w ramach programu do rewitalizacji, 
 okre lono nazw  i zakres przedsi wzi cia oraz oczekiwane rezultaty uzasadniaj ce znaczenie 

projektu dla rozwoju podobszarów rewitalizacji, 
 okre lono harmonogram realizacji projektu, 
 okre lono orientacyjne koszty realizacji projektu oraz wskazano potencjalne ród a 

finansowania, 
 wskazano podmiot odpowiedzialny za jego realizacj  oraz partnerów projektu (je li dotyczy), 
 zadania przewidziane do realizacji w okresie 2017-2023.  

 
Do zada  Gminy nale  b dzie: 

 przygotowanie i sk adanie wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji, dla których 
beneficjentem b dzie Gmina W chock, 

 realizacj  dzia  przewidzianych w programie w zakresie przygotowania: 
 dokumentacji projektowej i przetargowej, 
 analiz, kosztorysów, studiów wykonalno ci, raportów oddzia ywania na rodowisko, 
 dokumentacji bie cej, 
 nadzór nad wykonawc  pod k tem terminowo ci i jako ci wykonywania zleconych 

inwestycji, 
 sprawozda , raportów, itp., 

 monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywno ci i skuteczno ci realizacji programu, 
 promocja programu, informowanie o wspó finansowaniu projektów ze rodków 

zewn trznych. 
 
Projekty zg oszone do Programu Rewitalizacji b  realizowane i wdra ane w okre lonej hierarchii 
zada , zale nie od postanowie  Rady Gminy w W chocku, uregulowaniami bud etowymi 
(zachowaniem p ynno ci finansowej gminy) oraz terminami okre lonymi przez instytucje zarz dzaj ce 
i wdra aj ce Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa wi tokrzyskiego, PROW, itp. 
Ka dy projekt umieszczony w Programie b dzie realizowany w oparciu o harmonogram zadaniowo-
czasowy. Jednostk  bezpo rednio odpowiadaj  za wdra anie Programu Rewitalizacji b dzie 
Burmistrz Gminy W chock. W celu opracowania i wdro enia Programu Burmistrz w drodze 
zarz dzenia powo  zespó  zadaniowy do spraw rewitalizacji (z ony z pracowników gminy) i 
Komitet rewitalizacyjny (z ony z interesariuszy rewitalizacji).  
 

b) Koordynator dzia  rewitalizacyjnych, czyli o zadaniach Zespo u ds. rewitalizacji 
 

 przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów, 
 nadzorowanie i wdra anie projektów rewitalizacji, 
 przygotowanie rocznych sprawozda  z realizacji Programu, 
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 przygotowanie wniosku o zmian  Programu, 
 gromadzenie, dostarczanie i analiza danych,  
 wspó praca z firm  zewn trzn  w zakresie prac zwi zanych z przygotowaniem projektu 

Programu, 
 identyfikacja problemów, wskazywanie mo liwo ci eliminacji przeszkód w realizacji zada , 
 wspó praca przy wdra aniu projektów rewitalizacyjnych, 
 upowszechnianie informacji o Programie za po rednictwem strony internetowej Urz du 

Gminy oraz prasy lokalnej.  
To Przewodnicz cy Zespo u ds. rewitalizacji pe ni formalnie funkcj  Pe nomocnika rewitalizacji.  
 

c) Sposób realizacji zasady partnerstwa, czyli o wspó pracy pomi dzy sektorem publicznym, 
spo ecznym i gospodarczym 

 
Wdra anie projektów rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach gminy W chock b dzie 
realizowane na zasadzie wspó pracy pomi dzy sektorem spo ecznym, gospodarczym i publicznym. 
Wspó praca mi dzysektorowa w realizacji projektów rewitalizacyjnych odbywa  si  b dzie w oparciu 
o nast puj ce zasady: 

 partnerstwa - co oznacza, e instytucje, uczestnicz  w rozwiazywaniu problemów na 
zdegradowanych terenach, wspó dzia aj  z gmin  przy wykonywaniu zada , 

 efektywno ci - polega na wspólnym d eniu gminy i instytucji bior cych udzia  we wdra aniu 
projektów rewitalizacyjnych do osi gni cia mo liwie najlepszych efektów w realizacji 
zada /projektów,  

 suwerenno ci stron - co oznacza, e gmina i instytucje realizuj c/wspó realizuj ce 
dzia ania/projekty zachowuj  autonomi  i niezale no  wzgl dem siebie i s  w stosunku do 
siebie równorz dnymi partnerami.  

 jawno ci - zgodnie, z któr  Gmina W chock udost pni organizacjom sektora pozarz dowego  
i innym podmiotom wszelkie niezb dne informacje o celach i priorytetach realizowanych 
zada  oraz rodkach dost pnych na ich realizacj .  

 
Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, spo ecznego i gospodarczego, oprócz wspólnego celu, 
jakim jest wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, ma okre lone 
podstawowe zasady stanowi ce fundament wspólnych dzia : 

 respektowanie w asnych potrzeb, mo liwo ci i d enie do osi gni cia kompromisu, 
 przejrzysto  podejmowanych dzia , 
 otwarty dialog z mieszka cami gminy. 

 
Wspó praca pomi dzy Partnerami Programu Rewitalizacji ma na celu: 

 wykorzystanie potencja u organizacji oraz spo eczno ci lokalnej poprzez skoordynowanie 
dzia  w ramach kilku wspólnych i spójnych projektów akceptowanych i wspieranych przez 
wszystkich uczestników, 

 optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów b cych w dyspozycji gminy, organizacji 
pozarz dowych oraz przedsi biorców, 

 wsparcie innowacyjno ci proponowanych rozwi za , wyra aj  si  zastosowaniem nowych 
podej  do rozwi zywania problemów. 

 
W ramach Programu Rewitalizacji Gminy W chock powo any zosta  Komitet rewitalizacyjny, który 

czy w/w sektory. Program jest ukierunkowany na dojrza e formy partycypacji, tj. oprócz 
informowania  
i konsultacji spo ecznych wskazuje na zastosowanie innych zaawansowanych metod partycypacji 
(wspó decydowanie,  kontrola obywatelska). To co istotne Komitet Rewitalizacyjny zosta  powo any 
w formule otartej (og oszenie o naborze interesariuszy rewitalizacji do Komitetu zosta o 
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opublikowanego na www gminy) poprzez zaproszenie do jego prac wszystkich interesariuszy 
rewitalizacji. To m.in. poprzez dzia alno  Komitetu Rewitalizacji realizowana jest formu a 
partnerstwa w systemie zarz dzania Programem.  

d) aspekty rodowiskowe we wdra aniu Programu Rewitalizacji  
Gmina W chock b dzie realizowa  inwestycje z poszanowaniem rodowiska naturalnego. Podczas 
realizacji poszczególnych inwestycji przestrzegane b  m.in.  

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska,  
 Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 pa dziernika 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej ro lin,  
 Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 9 pa dziernika 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów,  
 Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierz t,  
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory,  
 Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków  

(ze zmianami),  
 Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów ha asu w rodowisku, 
 Uchwa y Nr XLIX/881/14 Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r.  

w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
 Uchwa a Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego z dnia 23 wrze nia 2013 r.  

w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej 
 
W trakcie realizacji zada  dotycz cych termomodernizacji budynków u yteczno ci publicznej 
uwzgl dnione zostan  wymogi ochrony gatunkowej ro lin, zwierz t i grzybów – zgodnie m.in.  
z zaleceniami i sugestiami wymienionymi w publikacjach:  
-P. Wylega a, R. Jaros, R. Dzi cio owski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz, Docieplanie budynków 
w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, 2009;  
-Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, Kielce 2010. 
Zostan  podj te nast puj ce dzia ania: 
Gmina W chock przed przyst pieniem do docieplania budynku/ów zleci odpowiednio 
przeszkolonemu ornitologowi i chiropterologowi ekspertyz  ornitologicz , która b dzie mie  na celu 
odpowiedzie   
na cztery pytania: 
-czy budynek jest wykorzystywany, jako miejsce gniazdowania ptaków lub schronienie nietoperzy? 
- czy w budynku znajduj  si  inne potencjalne miejsca, które mog yby zosta  zaj te przez ptaki lub 
nietoperze przed rozpocz ciem prac modernizacyjnych? Zostanie wykonana szczegó owa 
inwentaryzacja takich miejsc, obejmuj ca lokalizacj  i rodzaj. 
-Jakie optymalne metody nale y zastosowa , by zminimalizowa  ryzyko, e w chwili prowadzenie 
prac remontowych w zakamarkach budynku znajduj  si  zwierz ta? Odpowied  na to pytanie 
powinna obejmowa  rodzaj zabezpiecze , terminy i sposoby ich wykonania oraz szacunek, co 
najmniej równowa  strat  siedlisk w wyniku modernizacji plus kompensacj  strat poniesionych 
podczas remontu.  
W trakcie realizacji inwestycji w razie odnalezienia pojedynczych gniazd ptasich czy miejsca obecno ci 
nietoperzy, tak zaplanowana zostanie kolejno  prac, aby miejsca te by y docieplane dopiero po 
opuszczeniu ich przez zwierz ta. W przypadku ptaków ornitolodzy zabezpiecz  miejsca natychmiast 
po wylocie z niego m odych, by nie dopu ci  do ponownego z enia jaj (wiele ptaków wyprowadza 
2, albo 3 l gi w ci gu roku). Czynne usuwanie ptaków czy nietoperzy b dzie traktowane, jako 
ostateczno  i ka dorazowo b dzie wymaga o konsultacji i zezwolenia Generalnego Dyrektora 
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Ochrony rodowiska. Aby remont nie spowodowa  znacz cej szkody przyrodniczej, zostanie 
zapewniona zwierz tom odpowiednia ilo  w ciwych schronie . Je li nie b dzie mo liwo ci 
pozostawienia schronie  istniej cych zostan  utworzone schronienia alternatywne, równowa ce 
ubytek takich miejsc w wyniku remontu4. Liczba tych alternatywnych schronie  b dzie w pe ni 
równowa  strat ,  
z uwzgl dnieniem ew. rekompensaty za szkody poniesione przez populacj  tych gatunków w czasie 
remontu5. Realizuj c t  inwestycje Gmina b dzie uwzgl dnia  art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody 
– wymóg ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlaj cych budynki. 
 

 

  

                                                             
4 Dot. to przede wszystkich niektórych nietoperzy oraz trzech gatunków ptaków, dla których taki ubytek stanowi powa ne 
zagro enie wp ywaj ce na spadek ich liczebno ci – wróbli, jerzyków i pustu ek.  
5 Dobór odpowiednich skrzynek b dzie uzgodniona z ornitologiem i chiropterologiem. 
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14 System monitoringu i oceny skuteczno ci dzia  i system wprowadzania 
modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu 
 

a) Odniesienie monitoringu do celów rewitalizacji (system kwantyfikowlanych  
i mierzalnych wska ników) 

Monitoring Programu dotyczy  b dzie przede wszystkim kontroli realizacji zada  inwestycyjnych  
i projektów rozwojowych oraz planowanych wska ników produktów i rezultatów poszczególnych 
inwestycji. Monitoring ma s : 

 ocenie post pu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych,  
 weryfikacji zgodno ci osi ganych produktów, rezultatów i osi gni  z za onymi celami, 
 ocenie efektywno ci wykorzystaniu posiadanych rodków pieni nych, 
 wczesnej diagnozie trudno ci mog cych mie  wp yw na realizowane inwestycje zw aszcza 

terminowo  ich zako czenia. 
 
Podstaw  systemu monitoringu i ewaluacji realizacji niniejszego programu stanowi zbiór wska ników 
okre lanych ka dorazowo dla zdefiniowanych celów operacyjnych oraz poszczególnych projektów,  
na który sk adaj  si : 

 wska niki produktu – odnosz  si  do rzeczowych efektów dzia alno ci. S  to efekty, które 
osi gamy bezpo rednio na skutek wydatkowania rodków. Liczone s  w jednostkach 
materialnych, np. d ugo  nowo budowanych dróg, liczba budynków poddanych renowacji, 
liczba firm, które otrzyma y pomoc, liczba zorganizowanych szkole , itp., 

 wska niki rezultatu – odpowiadaj  bezpo rednim i natychmiastowym efektom wynikaj cym  
z wdro enia programu/projektu. S  logicznie powi zane ze wska nikami produktu. Wska niki 
rezultatu mog  przybiera  form  wska ników materialnych (skrócenie czasu podró y, liczba 
wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nak adów na bie ce remonty 
nawierzchni np. w %, itp.). Dostarczaj  informacji o zmianach, jakie nast pi y w wyniku 
realizacji projektu. Wska niki rezultatu mierzy si  jako wyraz zmiany w porównaniu z rokiem 
bazowym.    

  
Wska niki monitorowane w trakcie wdra ania Programu Rewitalizacji Gminy W chock na lata 

2017-2023 

l.p. 

Cel g ówny 

Nazwa wska nika ród o 
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Liczba osób, którym 
przyznano 

wiadczenie z pomocy 
spo ecznej z powodu 

ubóstwa 

Dane GOPS osoba 145 
 

Liczba osób którym 
przyznano 

wiadczenia z pomocy 
spo ecznej z powodu 

bezradno ci w 
sprawach opieku czo 

- wychowawczych 

Dane GOPS osoba 27 
 

Liczba osób którym 
przyznano 

wiadczenia z pomocy 
spo ecznej z powodu 

z powodu 

Dane GOPS osoba 8 
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b) Procedura ewaluacji  
Ewaluacja ma na celu popraw : jako ci, skuteczno ci i spójno ci realizacji Programu Rewitalizacji  
w odniesieniu do konkretnych problemów podobszarów rewitalizacji z jednoczesnym 
uwzgl dnieniem wizji rewitalizacji i w ciwego prawodawstwa lokalnego, krajowego i 
wspólnotowego dotycz cego m.in. oddzia ywania na rodowisko naturalne projektów zapisanych do 
realizacji w Programie. Rada Miejska oceniaj c realizacj  Programu b dzie bra a pod uwag  
nast puj cych 5 kryteriów:  

 skuteczno  – kryterium, które pozwala sprecyzowa , do jakiego stopnia cele przedsi wzi cia 
zdefiniowane na etapie Programu zosta y osi gni te,  

 efektywno  – kryterium, które pozwala oceni  poziom „ekonomiczno ci” Programu,  
 yteczno – kryterium pozwalaj ce oceni , do jakiego stopnia oddzia ywanie Programu 

odpowiada potrzebom grupy docelowej,  
 trafno  – kryterium pozwalaj ce oceni , do jakiego stopnia cele Programu odpowiadaj  

potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do podobszaru rewitalizowanego, 
 trwa  – kryterium pozwalaj ce oceni  na ile mo na si  spodziewa , e pozytywne zmiany 

wywo ane oddzia ywaniem Programu b  trwa  po jego zako czeniu.  
 
Rola Rady Gminy – ocena skuteczno ci dzia   
Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych dzia  ma ich monitoring. Funkcj  instytucji 
monitoruj cej wdra ania Programu b dzie pe ni  Rada Miejska. Co najmniej raz w roku analizowane 

 post py w realizacji Programu Rewitalizacji. Rada Miejska, jako instytucja kontrolna  
i uchwa odawcza b dzie mie  za zadanie:  

 akceptacj  rocznych sprawozda  z realizacji Programu, w szczególno ci osi gni cia celów, 
rezultatów,  

 analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmian  tre ci Programu Rewitalizacji,  
 aktualizacj  Programu Rewitalizacji,  
 uwzgl dnienie zada  zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu bud etu gminy oraz 

wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych  
o znaczeniu lokalnym.  
 

Rola Komitetu Rewitalizacji 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum wspó pracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a tak e 
sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach zwi zanych z opracowaniem i wdra aniem 
Programu Rewitalizacji Gminy W chock na lata 2017-2024 oraz ocen  przebiegu procesu 
rewitalizacji. Szczegó owe zadania: 

 opiniowanie rocznych sprawozda  z realizacji Programu po przygotowaniu ich przez Zespó  
ds. rewitalizacji, a przed przyj ciem ich przez Rad  Gminy,  

 opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian Programie, 
 zach canie interesariuszy rewitalizacji do w czenia si  do opracowywania i realizacji 

Programu, 
 upowszechnianie informacji o Programie w ród interesariuszy rewitalizacji. 

 
c) Opis systemu aktualizacji programu z uwzgl dnieniem zasady partnerstwa 

 
Program Rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany b dzie systematycznej, okresowej 
analizie i ocenie oraz b dzie w razie potrzeby na uzasadnione wnioski interesariuszy rewitalizacji. 
Aktualizacja dokumentu nast pi tak e w przypadku zmiany uwarunkowa , wymogów prawnych, 
pojawiania si  nowych problemów i propozycji projektów maj cych je rozwi za . Analiza, ocena  
i aktualizacja programu odbywa  si  b dzie w oparciu o zasad  wspó pracy z zainteresowanymi 
partnerami. Przes ankami zmian niniejszego Programu mog  by  wnioski lub sugestie 
funkcjonuj cych na terenach rewitalizacji podmiotów gospodarczych, organizacji spo ecznych lub 
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poszczególnych mieszka ców. Zmiana dzia  lub priorytetów, o których mowa w niniejszym 
dokumencie, jak równie  ich uszczegó owienie i uzupe nienie, mo e nast pi  w trakcie realizacji 
Programu, w szczególno ci po przyj ciu uchwa y bud etowej na kolejny rok bud etowy, okre laj cej 
zadania inwestycyjne lub innych programów, w szczególno ci Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
lub uchwa  intencyjnych. Powo any zespó  do spraw rewitalizacji i Komitet Rewitalizacji b dzie 
monitorowa  przebieg realizacji zada  zawartych w Programie oraz interweniowa  w przypadku 
stwierdzenia opó nie  lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby 
przedstawia  (za po rednictwem Burmistrzaa) Radzie Gminy propozycje zmiany Programu w zakresie 
dostosowania go do zmieniaj cych si  uwarunkowa . 
 
Cele komunikacji zwi zanej z opracowywaniem i wdra aniem Programu 
Zasadniczym celem komunikacji spo ecznej jest zapewnienie wyczerpuj cej i zrozumia ej informacji 
oraz takich dróg jej obiegu, eby uzyska  partycypacj  spo eczno ci lokalnej w procesie rewitalizacji, 
jej aktywny udzia  w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialno ci i finansowaniu. 
Komunikacja spo eczna ma zapewni  interesariuszom Programu: 
- dost p do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji, 
- pobudzi  ich do wyra ania w asnych opinii, 
- nawi za  porozumienie pomi dzy interesariuszami procesu rewitalizacji a zespo em zadaniowym/ 
Komitetem Rewitalizacji.  
 
Informowanie w procesie komunikacji spo ecznej ma wyja ni  mieszka com korzy ci p yn ce  
z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zak ócenie normalnego rytmu ycia i okre lony 
wysi ek, tak e finansowy. 
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