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Zmiany wprowadzone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudusk  

na lata 2017-2023 

W związku z oceną dokumentu przez Ekspertów Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pojawiła się 

konieczność wprowadzenia modyfikacji do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Spis najważniejszych 

zmian znajduje się poniżej: 

 Do analizy sytuacji Gminy Grudusk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej dodano 

wskaźniki Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby 

budynków wg jednostki podziału oraz Udział zabytków nieruchomych, wpisanych do Gminnej 

Ewidencji Zabytków w ogólnej liczbie zabytków; 

 Obszar rewitalizacji tworzą Rąbież Gruduski (całe sołectwo), Humęcino - Klary (całe sołectwo), 

Grudusk (fragment sołectwa) – obszar zajmuje 4,65% powierzchni całej Gminy, a zamieszkuje 

go 27,81% wszystkich jej mieszkańców; 

 Poszerzono zapisy metodologiczne tłumaczące w jaki sposób wyznaczony został obszar 

zdegradowany oraz obszar rewitalizacji; 

 Dodano nową mapę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w skali 1:5000; 

 Zgodnie z uwagami Ekspertów zmodyfikowano listę podstawowych i komplementarnych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Prezentuje się ona następująco: 

Tabela 1 Lista podstawowych i komplementarnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

LISTA PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH 

1. Remont terenu kolejki wąskotorowej oraz przyległego obszaru poprzemysłowego. 

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Rąbież Gruduski. 

3. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humięcino Klary do 

Gruduska oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grudusk 

4. Odnowa budynku socjalnego 

5. „Grudusk. Dzień z życia średniowiecznej osady” 

6. Imprezy aktywizacyjno-integracyjne dla seniorów 

7. Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób starszych i chorych 

8. 
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe. 

9. Akcja edukacyjna – promowanie postaw proekologicznych 

10. 
Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Centrum 

Aktywizacji Lokalnej Społeczności Gminy Grudusk 

11. Dni sąsiada – stworzenie oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

LISTA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH 

12. Wianki. Noc Świętojańska 

13. Dni Gminy Grudusk 

14. Turniej Sołectw 

15. Imprezy o charakterze sportowym 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Ponadto poszerzono opisy projektów tak, aby podkreślić ich powiązanie ze zdiagnozowanymi 

problemami, wskazać poszczególne grupy docelowe czy też kompleksowość działań  

i powiązanie pomiędzy projektami (przede wszystkim między projektami infrastrukturalnymi  

i „miękkimi”); 

 Dodano pogłębiony opis Zespołu ds. Rewitalizacji; 

 Wskazano na dodatkowe możliwości aktualizacji i modyfikacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji w przyszłości. 


