
UCHWAŁA NR XXVIII/188/20 
RADY MIEJSKIEJ W WARCE 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka 
na lata 2016 – 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 464 ze zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016 roku Rada Miejska w Warce uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016 – 
2023, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/197/17 z dnia 16.03.17. 

§ 2. Aktualizacja stanowi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

AKTUALIZACJA 

 I 

RAPORT Z EWALUACJI  

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY 
WARKA NA LATA 2016-2023 

(na dzień 10 września 2020r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

WPROWADZENIE 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016-2023 (LPR) opracowano, aby m. 

in. przyczynić się do redukcji negatywnych zjawisk kryzysowych w szczególności w aspekcie 

społecznym i zwiększenia atrakcyjności Gminy dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz 

turystów. Poprzez kompleksowe, zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania 

Program Rewitalizacji przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Warka.  

Gmina Warka przyjęła do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Warka uchwałą nr 

XXXIII/197/17 Rady Gminy z dnia 16 marca 2017 r. Program Rewitalizacji powinien być 

dokumentem użytecznym dla Gminy, a więc w razie potrzeby powinien być aktualizowany. 

Realizacja określonych w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016-2023 

celów i zadań powinna podlegać zatem systematycznemu monitorowaniu oraz ewaluacji.  

LPR realizuje cele rozwoju Gminy w zakresie redukcji negatywnych zjawisk takich jak: starość 

demograficzna, bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz niski poziom 

kapitału społecznego. Przewidziane zadania w LPR są środkiem dążenia do celu jakim jest 

kreowanie wzorców i postaw obywatelskich przyczyniających się bezpośrednio do odnowy 

społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej. Należy mieć jednakże na uwadze zróżnicowanie 

oddziaływania negatywnych zjawisk pod względem tematycznym jak i lokalizacyjnym. 

Oznacza to, że poszczególne cele LPR, mogą być w zależności od uwarunkowań lokalnych 

zrealizowane w różnym stopniu, stąd też wyznaczenie celów dokumentu musi być bardzo 

głęboko osadzone w specyfice lokalnej. 

W stosunku do scenariusza Business As Usual, realizacja wszystkich działań wskazanych                 

w LPR i w pełnym zakresie, przyniosłaby zatem następujące rezultaty: 

• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. - 3 

• Liczba utworzonych miejsc parkingowych szt. - 16 

• Powierzchnia zrewitalizowanych przestrzeni publicznych m2 - 1000 

• Ilość wybudowanych obiektów w przestrzeni publicznej szt. - 2 

• Liczba przeprowadzonych zajęć integracyjnych szt./miesiąc - 15 

• Liczba godzin poradnictwa psychologicznego: 16/miesiąc szt./miesiąc - 16 

• Liczba warsztatów psychospołecznych – 8/miesiąc szt./miesiąc - 8 

• Liczba zmodernizowanych budynków szt. - 1 



• Liczba godzin socjoterapii h - 10 

• Liczba godzin arteterapii h - 10 

• Liczba zorganizowanych pikników szt. - 4 

• Liczba zorganizowanych festynów szt. - 4 

• Liczba wypłaconych stypendiów szt. - 5 

• Liczba przeprowadzonych warsztatów szt. - 10 

• Liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii szt. - 50 

• Liczba zorganizowanych rajdów szt. - 2 

• Liczba zorganizowanych wycieczek szt - 2 

• Liczba zorganizowanych gier terenowych szt - 2 

• Liczba udzielonych szkoleń/doradztw mających na celu podniesienie kwalifikacji  

szt - 2 

• Liczba przeprowadzonych szkoleń/konkursów/spacerów edukacyjnych szt - 10/5/5 

 

Cele szczegółowe 

Podstawą określenia zadań zmierzających do realizacji celów strategicznych, są obszary 

wyznaczone przez cele szczegółowe – pozwalają one zakreślić priorytetowe sfery, na które 

może oddziaływać Program Rewitalizacji, które z jednej strony znacząco przyczyniają się do 

redukcji negatywnych zjawisk kryzysowych z drugiej cechują się potencjałem do obniżenia ich 

niekorzystnego oddziaływania. Cele szczegółowe określono jako ramowe dla dalszego 

podejmowania decyzji oraz funkcjonowania monitoringu realizacji przedsięwzięć LPR. 

Cele szczegółowe: 

• Gmina Warka jako miejsce zarządzane w sposób zrównoważony. 

• Ograniczenie niekorzystnych zjawisk kryzysowych występujących na terenie Gminy 

Warka. 

• Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej. 

• Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego. 

• Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na gospodarkę lokalną. 

Cel szczegółowy 1: Istotnym celem jest pełnienie funkcji koordynującej i wspierającej 

działania pozytywnie wpływające na rozwój zrównoważonej lokalnej polityki prospołecznej. 

Ponadto ważne jest pełnienie roli wzorca w realizowaniu działań. Celem jest rozwój systemów 



zarządzania uwzględniających lokalne potrzeby i uwarunkowania, wspierających systemy 

podejmowania decyzji strategicznych oraz szczegółowych. 

Cel szczegółowy 2: Jednym z głównych celów realizacji LPR jest podniesienie jakości życia. 

Cel można osiągnąć poprzez wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i budowę spójności społecznej oraz także poprzez skuteczne i świadome 

korzystanie z zasobów środowiska naturalnego. 

Cel szczegółowy 3: Osiągnięcie ładu przestrzennego stanowi jedno z największych wyzwań 

współczesnych gmin i ma ogromny wpływ na atrakcyjność migracyjną ludności. Celem jest 

osiągnięcie statusu gminy, w której wysoki poziom życia powoduje dodatni przyrost migracji, 

oraz wysoki stopień zadowolenia mieszkańców. Ład przestrzenny bezpośrednio wpływa                      

na atrakcyjność korzystania ze struktur urbanistycznych, przestrzeń wykorzystywana 

publicznie powinna zachęcać do przebywania i inwestowania w obrębie gminy. 

Cel szczegółowy 4: Idea wzorcowej roli sektora publicznego znajduje się w krajowych 

dokumentach strategicznych. Celem jest, aby zarówno działania jak i przedsięwzięcia, które 

będą realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w przyszłości pełniły rolę wzorca 

dla mieszkańców i inwestorów. Można to osiągnąć zarówno poprzez działania inwestycyjne, 

jak i systemowe (np. poprzez prowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych),                         

a następnie poprzez dotarcie z opisem realizowanych przedsięwzięć do zainteresowanych grup 

(np. poprzez informacje na stronie internetowej). 

Cel szczegółowy 5: Zwiększenie partycypacji społecznej w działaniach na rzecz 

zrównoważonego rozwoju gminy ma podstawowe znaczenie w kontekście realizacji 

poszczególnych celów programu. Działania edukacyjne i informacyjne pozwolą                                       

na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Przewiduje się, 

że realizacja tego celu wpłynie korzystnie na podniesienie świadomości prospołecznej, 

ekologicznej. Istotne jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w ramach kształtowania 

odpowiednich postaw prospołecznych, proekologicznych. Ważne, aby jak największa grupa 

mieszkańców gminy brała czynny udział w proekologicznych działaniach władz 

samorządowych. 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
W ramach ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016-2023 

przeprowadzono konsultacje społeczne. W trakcje trwania konsultacji wpłynęło piętnaście 

propozycji działań w ramach rewitalizacji Gminy Warka. Uwagi dotyczą złego stanu 



nawierzchni dróg lokalnych (ul. Gościewskiej, ul. Osiedlowej, ul. Fabrycznej, ul. Krótkiej,  

ul. Ropalewskiej) oraz braku dostępu do sieci gazowej. Zły stan nawierzchni dróg lub 

nawierzchnia utwardzona piaszczysta powoduje zapylenie i osiadanie kurzu na sąsiednich 

nieruchomościach. Brak dostępu do sieci gazowej ogranicza możliwości ograniczenia niskiej 

emisji. Powyższe uwagi są zgodne z celami Programu Rewitalizacji, jednakże LPR jest 

ograniczony swoim działaniem do obszaru najbardziej zdegradowanego.  

 

EWALUACJA  
Zgodnie z LPR misja i cele strategiczne powinny pozostać stałe w całym okresie 

obowiązywania programu rewitalizacji. Cele operacyjne mogą być dołączane w toku trwania 

programu lub z niego wykreślane gdy zostaną zrealizowane. Przyjęte kierunki działań 

odpowiadają celom rewitalizacji. Obszary rewitalizacji zostały wybrane na podstawie 

wnikliwej analizy obszarów problemowych. Z uwagi na konieczność zachowania 

obiektywnego wyniku analizy, siatka hexagonalna nałożona została na mapę metodą losową,               

a poszczególne jej jednostki (hexy) nie są spójne ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną gminy. 

Postępując zgodnie z przyjętą metodologią, przy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego 

pominięto tereny, które stanowią spójną część funkcjonalno-przestrzennym oraz społecznym. 

W celu uniknięcia sztucznego podziału spójnej jednostki społeczno - przestrzennej, jaką 

stanowi Śródmieście. Należy rozszerzyć obszar zdegradowany B – Śródmieście. Takie 

rozwiązanie wpisuje się w filozofię rewitalizacji rozumianej jako proces kompleksowy oraz 

komplementarny przestrzennie, dzięki czemu prowadzone działania nie będą skutkować 

przenoszeniem problemów z obszaru zdegradowanego na tereny sąsiednie.1 

W skład obszaru B – Śródmieście wchodzą dodatkowo następujące działki ewidencyjne lub ich 

części: 1235/5, 1236/6 1236/9, 1237/1, 1237/2,1237/3, 1237/4, 1237/5 1237/9, 1237/10, 

1237/12 1237/14, 1237/15, 1238/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1241/5, 1241/7, 1241/8, 

1241/9, 1241/10, 1242/4, 1245/5, 1242/8, 1242/9,1242/10, 1243/1, 1243/2, 1244, 1245/1, 

1248/1, 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1249/1, 1249/2, 1249/3 1250/1, 1250/4, 1250/5, 1250/6 

1250/7, 1251/4, 1251/5, 1251/6, 1251/7, 1251/8, 1251/9, 1251/10, 1251/11, 1252/1, 1252/2, 

1252/3, 1252/4, 1252/5, 1252/6, 1252/7, 1252/8, 1252/9, 1252/10, 1253/3, 1253/6, 1253/7, 

1253/9, 1253/11, 1253/12, 1253/13, 1253/14, 1253/15, 1253/16, 1253/17, 1253/18, 1254/1, 

1254/2, 1255/1 1255/2, 1255/3, 1255/4, 1255/5, 1256, 1257, 1258/3, 1258/4, 1258/7, 1258/8, 

 
1 Por., Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020oraz preferencji dla projektów mających na 
celu przywrócenia ładu przestrzennego, s.20, 24. 



1258/9, 1258/10, 1259, 1260, 1261, 1262/1, 1262/2, 1264, 1265, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1267, 

1852/1, 1852/21908/1, 1908/2, 1908/3, 2016/2, 2016/6, 2016/7, 2016/8, 2017/1, 2275, 2276, 

2277, 2279, 2280, 2281/1 2282 

Z uwagi na duże natężenie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, 

technicznych i środowiskowych na terenach Śródmieścia, niezbędne jest podjęcie działań na 

wyżej wymienionych terenach.  

 

 
Rys.1 obszar rewitalizacji – B 

Na wyznaczonym terenie rewitalizacji znajduje się „Centrum Sportu i Rekreacji w Warce” 

(CESiR). Na terenie obiektu organizowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wydarzenia 

kulturalne. Program działalności CESiR jest jednym z głównych działań na rzecz zmniejszenia 

negatywnych zjawisk nie tylko na terenie obszaru rewitalizacji, ale również na terenie całej 

Gminy oraz gmin sąsiadujących.  

 

CELE 
Misja i cele strategiczne powinny pozostać stałe w całym okresie obowiązywania programu 

rewitalizacji. Cele operacyjne mogą być dołączane w toku trwania programu lub z niego 



wykreślane gdy zostaną zrealizowane. Przyjęte kierunki działań odpowiadają celom 

rewitalizacji. Kierunki działań są elementem programu rewitalizacji służącym eliminacji lub 

ograniczeniu zdiagnozowanych wcześniej negatywnych zjawisk. Kierunki te odpowiadają 

przyjętym celom rewitalizacji. Jednocześnie na etapie tworzenia LPR odpowiadają 

możliwościom finansowym gminy. Dlatego, też LPR powinien być na bieżąco monitorowany 

oraz ewaluowany. 

Podczas ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016-2023 

wyszczególniono nowe zadania do realizacji. 

 
 

Tabela. 1  Szczegółowy wykaz projektów wraz ze źródłami finansowania. 

 

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 
Wskaźniki produktu  

Wskaźnik Jedn. 
miary 

Wartość 
docelowa 

Wartość 
zreal. w 

2019 

 

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

Szt. 3 0  

Liczba utworzonych miejsc 
parkingowych 

Szt.  16 0  

Powierzchnia 
zrewitalizowanych 
przestrzeni publicznych 

M2 1000 0  

Liczba wybudowanych 
obiektów w przestrzeni 
publicznej 

Szt.  2 0  

Liczba przeprowadzonych 
zajęć integracyjnych 

Szt./m-c 15 20 Codzienne zajęcia 
świetlicy 

socjoterapeutycznej w 
których biorą udział 

dzieci z obszaru 
rewitalizacji 

Liczba godzin poradnictwa 
psychologicznego 

Szt./m-c 16 0  

Liczba warsztatów 
psychospołecznych 

Szt./m-c 8 6 Zajęcia kompetencji 
psychospołecznych 
prowadzone przez 

Lp. Nazwa
Podmiot

realizujący

Zakres
realizowanych 

zadań
Lokalizacja

Koszt
w zł

Cele
programu

rewitalizacji

Źródło 
Finansow

ania

Okres
realiza

- cji
1. Termomodernizacja 

Centrum Sportu i 
Rekreacji w Warce

Gmina 
Warka

Termomodernizacja ul. 
Warszawska 

45, 05-660 
Warka

4.000.000,00 zł CS -1 CO -1 
CS -2 CO -2 
CS -3 CO -2 
CS -4 CO -1

RPO 2021-
2023



Centrum Sportu i 
Rekreacji 

Liczba zmodernizowanych 
budynków 

szt 1 0  

Liczba godzin socjoterapii h 10 0  
Liczba godzin arteterapii h 10 0  
Liczba zorganizowanych 
pikników 

Szt.  4 4 Dzień Dziecka, 
wydarzenia o 

charakterze pikniku 
organizowane w 

Skrzynce kontaktowej 
Liczba zorganizowanych 
festynów 

Szt.  5 0  

Liczba wypłaconych 
stypendiów 

Szt. 5 0  

Liczba przeprowadzonych 
warsztatów 

Szt.  10 0  

Liczba zorganizowanych 
zajęć z zakresu ekologii 

Szt. 50 0  

Liczba zorganizowanych 
rajdów 

Szt.  2 2 Rajd pieszy „Witaj 
Wiosno” Rajd 

Kwitnących Jabłoni 
Liczba zorganizowanych 
wycieczek 

Szt.  2 2 Wyjazdy zimowe i 
letnie w ramach 

świetlicy w Centrum 
Sportu i Rekreacji 

Liczba zorganizowanych gier 
terenowych 

Szt.  2 0  

Liczba udzielonych 
szkoleń/doradztw mających 
na celu podniesienie 
kwalifikacji 

Szt.  2 0  

Liczba przeprowadzonych 
szkoleń/konkursów/spacerów 
edukacyjnych 

Szt. 10/5/5 0/0/0  

Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób korzystających 
ze zmodernizowanych 
budynków 

Os.  60 0  

Liczba mieszkańców 
budynków komunalnych 
korzystających ze 
zrewitalizowanej przestrzeni 

Os.dziennie 60 0  

Liczba mieszkańców gminy 
korzystających ze 
zrewitalizowanej przestrzeni 

Os. 
dziennie 

5 0  

Liczba osób z obszaru 
rewitalizacji zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, która wzięła 
udział w zajęciach 
integracyjnych 

Os. 10 10 10 dzieci z obszaru 
rewitalizacji 

uczęszczających do 
świetlicy 

socjoterapeutycznej w 
Centrum Sportu i 

Rekreacji w Warce 



Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które korzystały 
z doradztwa 

Os.  20 0  

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które wzięły 
udział w szkoleniach 

Os.  20 0  

Liczba osób z obszaru 
rewitalizacji zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, objętych 
wsparciem specjalistycznym 
(socjoterapia, arteterapia) 

Os.  10 0  

Liczba osób z obszaru 
rewitalizacji zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, która wzięła 
udział w wydarzeniach 

Os.  70 20 Szacunkowa liczba 
osób z obszaru 

rewitalizacji, która 
wzięła udział w 

wydarzeniach na rynku   
Liczba osób z obszaru 
rewitalizacji zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, która wzięła 
udział w warsztatach 

Os.  10 0  

Liczba osób z obszaru 
rewitalizacji zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, która wzięła 
udział w zajęciach 
edukacyjnych 

Os. 10 0  

Liczba osób z obszaru 
rewitalizacji zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, która wzięła 
udział w wydarzeniach 
(rajdy, wycieczki, gry 
terenowe) 

Os.  10 3 Zakładamy szacunkowo 
że ok. 3 osób wzięło 

udział w wydarzeniach 
organizowanych przez 
PTTK Warka, które są 
skierowane do dzieci i 
młodzieży z wareckich 
szkół (w tym z obszaru 

rewitalizacji) 
Liczba osób objętych 
wsparciem szkoleń/doradztw 
mających na celu 
podniesienie kwalifikacji 

Os. 10 0  

Liczba osób biorących udział 
w kampanii na rzecz 
bezpiecznego zachowania w 
miejscach publicznych 

Os.  40 0  

 

 

 

 



Ocena wyników realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 

2016-2023 

 

Analiza zebranych danych pod kątem realizacji LPR wskazuje, że Gmina Warka podjęła 

realizację działań zmierzających do osiągnięcia założonych w dokumencie celów. Szczególnie 

podejmowane są działania społeczne skierowane m.in. do osób z obszaru zdegradowanego                             

i obszaru rewitalizacji. Na terenie gminy Warka organizowanych jest szereg wydarzeń 

kulturalnych, sportowych i społecznych z których mogą korzystać osoby ze wskazanych 

obszarów.  

Problemem jednak wciąż pozostaje zaangażowanie osób z obszaru rewitalizacji by stali się 

aktywnymi uczestnikami. Bezpośrednio działania kierowane do osób z obszaru rewitalizacji 

koncentruje się wokół działania świetlicy socjoterapeutycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w 

Warce, do których uczęszczają dzieci. Trudniej włączyć w działania osoby dorosłe, gdzie 

problemy społeczne są utrwalone. Szczególnym wyzwaniem są działania z zakresu 

przedsiębiorczości gdyż postawa przedsiębiorcza jest na przeciwległym biegunie obecnej 

postawy mieszkańców szczególnie osób zamieszkałych przy ul. Ogrodowej i ul. 

Franciszkańskiej. 

Realizacja działań inwestycyjnych tj. technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz 

środowiskowych jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

Teoretycznie dostępne są środki na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Niestety wymagania 

konkursu mają limity dotyczące kosztów termomodernizacji i zagospodarowana terenu – które 

to zadania są kluczowymi projektami rewitalizacyjnymi. Jednocześnie na rok 2018 

zaplanowano realizację działań inwestycyjnych na ul. Niemojewskiej, Solec i Wąwóz 

obejmujące przebudowę i remont dróg realizowanych przez Gminę Warka oraz rozwój 

budownictwa pod mieszkania i firmy na ul. Niemojewskiej.  

Podsumowując: Gmina Warka podejmuje działania wyznaczone w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji. Jednocześnie jest to część działań, które zostały zaplanowane. Kierunek działań 

i zakres projektów nie wymaga zatem obecnie zmian w obowiązującym dokumencie. 

 

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROGRAMU 

REWITALIZACJI GMINY WARKA NA LATA 2016-2023. 

 



PODSUMOWANIE 
Dodatkowo poczynione w ostatnich latach wysiłki władz lokalnych Gminy Warka 

ukierunkowane na zwiększenie dostępności inwestycyjnej i turystycznej gminy oraz poprawy 

stanu środowiska naturalnego przynoszą obecnie widoczne efekty w postaci lokalizacji coraz 

to nowych przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, usługowej oraz związanych z obsługą ruchu 

turystycznego. Napływ kapitału inwestycyjnego spowodował rozwój społeczno-gospodarczy 

gminy zarówno w wymiarze ekonomicznym (wzrost zatrudnienia) jak i społecznym (wzrost 

potrzeb społecznych). Jednakże w ślad za dynamicznym rozwojem bazy gospodarczej gminy 

nie idzie rozwój bazy programowej i infrastruktury kulturalnej. 

Unikalne walory historyczne, gospodarcze i społeczne obszaru gminy nie są w pełni 

wykorzystane w celu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Dalszy dynamiczny rozwój 

Gminy Warka uwarunkowany będzie, poza dostępnością wykwalifikowanej siły roboczej oraz 

dobrze skomunikowanych i wyposażonych wielofunkcyjnych obiektów usługowych, 

produkcyjnych, hotelowych i gastronomicznych również zwiększającym się udziałem 

nowoczesnej infrastruktury kulturowej oraz innowacyjnym programem szkoleniowym, 

edukacyjnym oraz kulturowym. Efektem tego zjawiska jest niższy niż potencjalny wzrost 

gospodarczy obszaru Gminy Warka i utrata szans na wykorzystanie potencjału gospodarczego, 

turystyczno-przyrodniczego i kulturowego gminy dla rozwoju gospodarki lokalnej. 

Realizacja Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka jest priorytetowym działaniem w zakresie 

przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym. Wpisuje się bezpośrednio  

w długofalowe działania lokalne, regionalne, krajowe oraz Unijne. Stanowi naturalne 

połączenie pomiędzy wyżej rozwiniętymi regionami oraz niweluje różnicę ubogacenia nie 

tylko kulturowego, ale również pobudza działania kreatywne i zachęca do zwiększenia 

działalności gospodarczej na rynku lokalnym jak i również globalnym 



UZASADNIENIE

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016 – 2023 jest wynikiem
ewaluacji programu, w ramach której głównym wnioskiem jest potrzeba rozszerzenia obszaru
rewitalizacji o teren na którym znajduje się Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. W aktualizacji
wyszczególniono nowe zadanie do realizacji w postaci pt. „Termomodernizacja Centrum Sportu
i Rekreacji”
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