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1 Wstęp
Gmina RóŜan, stojąc przed kolejną perspektywą pozyskiwania funduszy na działania
rewitalizacyjne, w dalszym ciągu stara się realizować ideę zarządzania poprzez planowanie
strategiczne oraz operacyjne. Procesy planowania są prowadzone m.in. metodą planowania
partnerskiego. Cele zrównowaŜonego rozwoju gminy osiągane są poprzez przygotowywanie
projektów realizowanych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, w tym
środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013.

Opracowany Lokalny Plan Rewitalizacji przede wszystkim ma na celu wskazanie moŜliwości
pozyskiwania środków pienięŜnych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) w
latach 2007 – 2013 – dla finansowania projektów przygotowanych zgodnie z wymaganiami
poddziałania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego
na lata 2007 – 2013. Opracowanie i zatwierdzenie przez Radę Miasta w formie uchwały,
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy RóŜan”, jest warunkiem wykorzystania tychŜe
środków. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy RóŜan” obejmuje lata 2007-2015.
Proces budowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy RóŜan” składa się z kilku
etapów:
1) Zdiagnozowanie sytuacji RóŜana, jako podstawowej bazy danych o RóŜanie dla
uczestników procesu planowania.
2) Edycje warsztatów z udziałem mieszkańców. W ich trakcie zostały określone wszelkie
ustalenia dotyczące procesu rewitalizacji, potwierdzone granice obszarów rewitalizacji
i kierunki wyboru działań do programu rewitalizacji.
3) Budowa planu działań na obszarze rewitalizowanym w latach 2007 - 2015 (i w latach
następnych) oraz planu finansowego realizacji rewitalizacji.
4) Określenie formy zarządzania „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy
RóŜan”, sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.
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5) Uchwalenie przez Radę Miejską „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
RóŜan”.

Do wykonania niniejszego dokumentu wykorzystano m.in.:
1) materiały źródłowe oraz informacje udostępnione przez Urząd Gminy w RóŜanie,
2) zebrane i zanalizowane przez autorów niniejszego opracowania materiały, m.in. z
Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków,
3) informacje odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego,
4) strategiczne krajowe dokumenty.
5) Opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy RóŜan” było
zrealizowane metodą planowania partnerskiego. Brali w nim udział przedstawiciele
władz miasta oraz pracownicy samorządowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, lokalni liderzy.

Celem

rewitalizacji

obszarów

zdegradowanych

jest

wielofunkcyjne

wykorzystanie

zdegradowanych obszarów. W ramach poddziałania 5.2 prowadzona będzie rewitalizacja
zdegradowanych obszarów miejskich, i poprzemysłowych. Rewitalizacja powyŜszych
obszarów przyczyni się m.in. do nadania nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obiektom poprzemysłowym. Będzie
obejmowała takŜe uzupełnienie istniejącej zabudowy oraz przygotowanie terenów
inwestycyjnych z dostępem do krajowej lub międzynarodowej sieci drogowej. Uzupełnieniem
tych działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, będą
równieŜ inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej.
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1.1 Przyczyny opracowania planu
Niniejszy dokument jest niezbędny (wymagany formalnie)do aplikowania o środki finansowe
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów z zakresu odnowy
zdegradowanych obszarów miast w ramach Działań przewidzianych w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

Główną przyczyną opracowania planu są oczekiwania i chęci mieszkańców związane z
dynamicznym rozwojem ich miejscowości, poprawą warunków pracy oraz podnoszeniem
stopy Ŝyciowej. W celu realizacji tych zamierzeń Gmina RóŜan zamierza wykorzystać
wsparcie finansowe oferowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Samodzielne finansowanie wszystkich zadań, tak, aby zapewnić właściwą dynamikę
inwestycji oraz uzyskać zakładane rezultaty, ze względu na limitowane środki własne jest
niemoŜliwe.

Lokalny Plan Rozwoju jest jednym z elementów wpływających na rozwój, odnowę miasta i
gminy RóŜan oraz poprawę warunków pracy i Ŝycia mieszkańców. Jest dokumentem o
charakterze planowania strategicznego i ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji
rozwoju danej miejscowości, który jest wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze
miejsce zajmuje aktywność, zaangaŜowanie i solidarna postawa mieszkańców. Lokalny Plan
Rozwoju zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata 2007 –
2015. Określa generalny kierunek rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego
wdraŜania. Ponadto umoŜliwia planowe realizowanie działań ukierunkowanych na tworzenie
jak najkorzystniejszych warunków rozwoju miasta i gminy RóŜan oraz Ŝycia jej
mieszkańców, co najwaŜniejsze - przy ich aktywnej współpracy.

Niniejszy plan powstał w oparciu o konsultacje społeczne oraz informacje i plany Gminy
RóŜan. Informacje statystyczne dotychczas były prowadzone z dokładnością do poziomu
NUTS4 (gmina) stąd większość wniosków i postulatów nie jest poparta szczegółowymi
danymi statystycznymi obrazującymi wskazywane tendencje na przestrzeni ostatnich lat.
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1.1.1 Definicja rewitalizacji

REWITALIZACJA
Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni,
prowadzony na określonym obszarze proces przemian
przestrzennych,

technicznych,

społecznych

i

ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny
(głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze
stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości
funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w
oparciu

o

charakterystyczne

uwarunkowania

endogeniczne.
Źródło: Uszczegółowienie RPO WM
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2 Zagadnienia przestrzenne
2.1 Lokalizacja, powierzchnia, ludność, historia

Miasto RóŜan połoŜone jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego na
przecięciu dróg krajowych nr 60 i 61, w odległości 88 km od Warszawy i 27 km od Ostrołęki.
Gmina RóŜan graniczy z gminami: od północy - Młynarze, od południa – Rzewnie, od
zachodu Czerwonka Włościańska. Wschodnia granica gminy jest jednocześnie granicą
powiatu makowskiego. Sąsiadująca z gminą na wschodzie gmina Goworowo naleŜy do
powiatu ostrołęckiego.
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Obszar Gminy RóŜan liczy 8410 ha. W granicach gminy znajduje się 1 miasto i 18 sołectw.
Większość terenu zajmują tereny rolne 62%, wykorzystywane w przewaŜającej mierze jako
grunty orne (50,4% obszaru gminy). W mieście RóŜan równieŜ przewaŜają uŜytki rolne 56%
jednak znaczną część stanowią tereny zainwestowane 23,9%. Obecnie miasto i gminę
zamieszkuje 44131 osób, w tym 2650 osób to mieszkańcy miasta a 1763 osób to mieszkańcy
gminy. Gęstość zaludnienia wynosi 52 osób / km2 jest wyŜsza od średniej gęstości na terenie
powiatu i terenach wiejskich województwa. Gmina RóŜan połoŜona jest na przecięciu dróg
krajowych 60 i 61. Przebieg dróg krajowych przez teren gminy implikuje szereg warunków.
Po pierwsze stanowi łatwe połączenie komunikacyjne we wszystkich kierunkach kraju: do
Warszawy, do drogi ekspresowej nr 8 i dalej na wschód, poprzez Maków i Ciechanów na
północ kraju.
Gmina ma charakter gminy miejsko-wiejskiej i jest ośrodkiem pełniącym funkcje:
mieszkaniową, przemysłową i handlowo-usługową. Miasto jest siedzibą władz miasta oraz
gminy.

Obszar gminy RóŜan leŜy w obrębie dwóch mezoregionów wg podziału fizycznogeograficznego J. Kondracki. Dolina Dolnej Narwi obejmuje południowo-wschodnia część
gminy. Szerokość doliny dochodzi do 3 km. W okolicach RóŜana jest ona oddzielona od
Wysoczyzny Ciechanowskiej stromą skarpą dochodzącą do wysokości 20-35 m. Skarpę
rozcinają liczne suche doliny i wąwozy. W Dolinie Narwi znajduje się dość szeroki,
dochodzący do 2 km, taras zalewowy z licznymi starorzeczami.

W dolinie występują dwa poziomy: zalewowy i nadzalewowy. Zalewowy stanowi pozostałość
pradoliny i zajmują go łąki i tereny podmokłe. Poziom nadzalewowy zbudowany z piasków
rzecznych powstały w wyniku działalności holoceńskiej rzeki Narew. Wg podziału morfologii
terenu obszar gminy stanowi fragment zdenudowanej wysoczyzny moreny czołowej
przechodzącej w kierunku wschodnim stromym i wysokim zboczem erozyjnym w dolinę
rzeki.

1

Źródło - GUS BDR
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Wody
Podstawę sieci wód powierzchniowych stanowi rzeka Narew, przepływająca z północy na
południe. Uzupełnienie sieci stanowi rzeka RóŜanica, bezimienny ciek powierzchniowy
występujący w północnej części gminy i rowy melioracyjne odwadniające Wysoczyznę
Ciechanowską ze spływem w kierunku Narwi. Rzeki mają charakter rzek nizinnych: małe
spadki poprzeczne i podłuŜne. W dolinie Narwi występują liczne starorzecza.
Głębokość występowania wody gruntowej na obszarze gminy wynosi od 0,3 m do 3m w
zaleŜności od oddalenia od rzeki Narew.
Wody podziemne czwartorzędowe występują w osadach piaszczystych i Ŝwirowych
stanowiących przewarstwienia w kompleksach glin i iłów. Zasoby wód podziemnych na
terenie gminy są ograniczone. Wydajność zasobowa waha się w granicach 50-100 m3/d/km2.
Ponadto północno-wschodnia część gminy naleŜy do terenów najbardziej naraŜonych na
zanieczyszczenia wód podziemnych. Uwarunkowania naturalne w zakresie budowy
geologicznej i poziomu wód gruntowych ułatwiają migrację zanieczyszczeń na duŜe
odległości.
Jakość wód podziemnych z warstwy ujmowanej dla zaopatrzenia ludności w wodę
charakteryzuje się ponadnormatywną zawartością Ŝelaza i manganu.

Gleby
Na obszarze gminy wyróŜnia się dwa typy gleb. Gleby wytworzone z piasków i glin lekkich
stanowiące mady rzeczne. Występują one w południowo-wschodniej części gminy.
Charakteryzują się duŜą przepuszczalnością i przewiewnością oraz dobrymi warunkami
wodno-powietrznymi. Drugi typ gleb, wytworzony z piasków gliniastych, glin piaszczystych,
iłów z niewielkimi fragmentami gleb bielicowych wytworzonych z piasków, stanowią gleby
płowe. Występują one w północno-zachodniej części gminy. W dolinie rzeki Narwi występują
gleby piaszczyste, przepuszczalne.
Lasy
Lesistość gminy jest nieco wyŜsza niŜ średnia wojewódzka i krajowa (29,2%). Stanowią one
29,5 % powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne rozciągają się na lewym brzegu
Narwi oraz znajdują się w zachodniej części gminy. PrzewaŜają lasy sosnowe na podłoŜu
piaszczystym z ubogim podszyciem.
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Stan kondycji lasów ulega powolnemu pogorszeniu, głównie ze względu na silną
antropopresję.

Klimat
Obszar gminy RóŜan znajduje się w granicach wschodniej dzielnicy rolniczo-klimatycznej.
PrzewaŜaj ą zachodnie kierunki napowietrzania terenu.

Teren gminy RóŜan charakteryzuje

się najniŜszym w skali regionu opadem dobowym (49-50 mm/d). Okolice RóŜana
charakteryzują się najmniejszymi maksymalnymi prędkościami wiatrów - 17 m/s. Jest tu
największy w skali regionu udział cisz atmosferycznych - od 12 do 20% w skali roku.
Dominujące kierunki wiatrów to zachodnie i południowo-zachodnie. PowyŜsze dane dotyczą
lat 1966-1990 (Stacja IMGW w Ostrołęce)
Walory przyrodnicze
Teren gminy znajduje się na obszarze wyróŜniającym się znaczną naturalnością krajobrazu. O
wartościach przyrodniczych terenu decydują głównie doliny rzek i obszary leśne. Na walory
przyrodnicze gminy składają się duŜe kompleksy leśne układające się w zachodniej części
gminy.
Uwzględniając walory przyrodnicze terenu gminy moŜna dokonać podziału całego obszaru na
dwie części. Część północno-zachodnią, obejmującą wysoczyznę, zbudowaną z utworów
piaszczystych na podłoŜu gliniastym i ilastym. Część południowo-wschodnia terenu gminy
zbudowana z piasków i mułków, charakteryzująca się duŜym stopniem podatności na
zanieczyszczenie wód podziemnych. Druga część wyróŜnia się większymi walorami
przyrodniczymi i kwalifikuje się do ochrony prawnej. Natomiast część północno-zachodnia
predysponowana jest do rozwoju funkcji rolniczej.
Stan sanitarny środowiska
Do znaczących źródeł zanieczyszczenia środowiska w gminie RóŜan moŜna zaliczyć
pojedynczo występujące większe obiekty usługowe, hodowlane, zabudowę zagrodową,
procesy chemizacji rolnictwa. Do źródeł potencjalnego zagroŜenia środowiska naleŜy
zaliczyć teŜ stacje paliw, skład nawozów mineralnych, składowiska odpadów i oczyszczalnię
ścieków. Elementy środowiska przyrodniczego na terenie gminy nie są objęte planem
monitoringu. Monitoringiem obejmuje się wody rzeki w przekroju m. RóŜana i okresowo
Instytut Badań Jądrowych wykonuje analizy wody podziemnej i promieniowania w rejonie
Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych.
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Nierozwiązana gospodarka ściekowa w zakresie ścieków socjalno-bytowych na terenie gminy
stanowi problem zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych. Ze względu na
budowę geologiczną, piaski w górnej warstwie litologicznej, zachodzi moŜliwość
zanieczyszczania wód stanowiących ujęcia wody, szczególnie dla indywidualnych
gospodarstw. W znacznym stopniu wody są zagroŜone przez niewłaściwe gromadzenie i
zagospodarowanie nawozów organicznych tj. gnojowicy i obornika. Innym zagroŜeniem dla
środowiska jest przypadkowe składowanie odpadów w róŜnych miejscach, szczególnie w
lasach, obniŜeniach terenowych itp.
Na terenie gminy nie jest prowadzony monitoring komponentów środowiska przyrodniczego
(powietrza, wód i klimatu akustycznego).Na stan środowiska wpływa teŜ istniejące
składowisko Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie.
Do główniejszych obiektów stwarzających moŜliwość zagroŜenia stanu środowiska naleŜy
zaliczyć

składowiska

odpadów

(istniejące,

IBJ,

zrekultywowane)

stacje

paliw

i

magazynowanie nawozów mineralnych.
Środowisko przyrodnicze w Gminie RóŜan nie naleŜy do zdegradowanych ani szczególnie
zagroŜonych, poza wyjątkiem nie do końca udokumentowanego oddziaływania Krajowego
Składowiska Odpadów Promieniotwórczych.
Wody rzeki Narwi wg ustaleń krajowych powinny odpowiadać I klasie czystości. Analiza
stanu czystości wody w rzece Narew w przekroju RóŜana od 1994 r. potwierdza pozaklasowy
stan czystości wód. Wody rzeki Narew badane w 2002 r. w przekroju RóŜana w km. 116,8
wykazały ponadnormatywne zanieczyszczenie. O przekroczeniu norm czystości decydowała
zawartość chlorofilu „a". W III klasie czystości mieściły się takie wskaźniki: BZT5 i miano
Coli.
Analiza stanu czystości wody w rzece Narew w przekroju RóŜana od 1994 r. potwierdza
pozaklasowy stan wód. Rzeka RóŜanica nie jest objęta monitoringiem.
Zanieczyszczenia bakteriologiczne w rzece świadczą o wprowadzaniu nieoczyszczonych
ścieków socjalno-bytowych do rzeki. MoŜe to następować w sposób bezpośredni lub pośredni
poprzez infiltrację z terenów sąsiednich.
We wsiach na terenie gminy nie występuje kanalizacja sanitarna i nie funkcjonują
oczyszczalnie ścieków. Gospodarka ściekowa rozwiązywana jest głównie poprzez stosowanie
zbiorników nie zawsze szczelnych.
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Warunki aerosanitarne w gminie naleŜy uznać za dobre. Nie występują tu większe źródła
emisji znaczące dla zanieczyszczenia powietrza. Na stan czystości powietrza rzutuje spalanie
węgla dla potrzeb ogrzewania budownictwa mieszkaniowego i podstawowych usług z zakresu
infrastruktury społecznej. Jakość powietrza atmosferycznego na terenie miasta i w tym na
przedmiotowym terenie nie jest objęta monitoringiem.

Historia RóŜana od XI do XX wieku

Wzmianki o RóŜanie pochodzą juŜ z XI wieku. Znaleziska archeologiczne świadczą o starym
pochodzeniu osadnictwa na tym terenie; moŜliwe, Ŝe załoŜycielami osady byli Jaćwingowie.
Źródła pisane wspominają, Ŝe RóŜan w XI wieku miał kaplicę grodową i naleŜał do
najstarszej na terenie diecezji płockiej parafii utworzonej w 1075 roku.
W okresie wczesnego średniowiecza RóŜan był pręŜną osadą handlową; dostęp do spławnej i
Ŝeglownej rzeki, port na Narwi i połoŜenie przy waŜnym szlaku komunikacyjnym
powodowały stopniowy rozwój osady. W latach 1374 - 1429 panował tu ksiąŜę mazowiecki
Janusz I Starszy. Pod jego rządami róŜański gród przeŜywał dalszy rozwój gospodarczy
uwieńczony nadaniem praw miejskich w 1378 roku. PołoŜenie miasta przyspieszyło jego
dalszy awans jako ośrodka handlowego i administracyjnego w północno - wschodniej części
Mazowsza. Ciekawostką jest, Ŝe Bolesław IV, następca Janusza I nadał 20 marca 1434 roku w
RóŜanie prawa miejskie mazowieckiej osadzie Ostrovi - dzisiejszej Ostrowi Mazowieckiej. W
XV wieku RóŜan stał się stolicą ziemi zwanej róŜańską. Z RóŜana pochodził pleban czerski,
Maciej, który około 1438 roku dokonał przekładu z łaciny na język polski zbioru ustaw
mazowieckich. Po przyłączeniu Mazowsza do Korony, RóŜan stał się siedzibą starosty
grodowego. Według lustracji królewskiej z 1565 roku, miasto liczyło 330 domów ( około 2
tysiące mieszkańców). W granicach miasta wzniesionych było sześć kościołów i kaplic oraz
zamek spełniający waŜne funkcje obronne, z uwagi na bliskość ziem pruskich i litewskich.
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Podczas prac archeologicznych i robót polowych trafiano na bruk i kamienne fundamenty
daleko poza granicami miasta. Poza miastem, na wzgórzach stały dwa kościoły: św. Jana
(rozebrany w XVIII wieku) o 3 wiorsty od miasta, a o 1 wiorsty kościół św. Szczepana.
Wedle przekazów, na róŜańskim zamku bywała Królowa Bona. Do czasów dzisiejszych,
Ŝadne ślady po wspomnianych kościołach i zamku się nie zachowały. MoŜliwe, Ŝe teren ich
lokalizacji został pokryty obecną zabudową miasta...Z zadbanych zabytków przeszłości
pozostał w RóŜanie jedynie kościół św. Anny, odnowiony w 1841 roku, który pierwotnie miał
być kolegiatą. Da się to zauwaŜyć podczas jego zwiedzania.
Handlowe i administracyjne znaczenie RóŜana podnosił most na Narwi, pobieranie podatku
mostowego i cła wodnego od jednostek kursujących na rzece. W XVI wieku przez RóŜan i
ziemię róŜańską przechodziły trzy waŜne trakty handlowe: Warszawa -Królewiec, Warszawa
- Grodno, Toruń - Grodno. W tym czasie ziemia róŜańska obejmowała 922 km2. Na jej
terenie znajdowało się 210 miejscowości. W mieście istniało kilka cechów rzemieślniczych:
tkacki, sukienniczy, krawiecki, szewski, bractwo rolne. Funkcjonował skład soli, browar,
fabryka miodu. Pomyślny rozwój RóŜana, jak i wielu innych miast Mazowsza, przerwały
wojny szwedzkie...Od tego czasu następowała powolna degradacja regionalnego znaczenia tej
miejscowości. W XIX wieku w okolicy miały miejsce bitwy i potyczki powstania
listopadowego i styczniowego. Na mocy ukazu carskiego z 1869, z dniem 19 maja 1870 roku
RóŜan utracił prawa miejskie. Rząd carski zmienił róŜański gród w osadę i włączył do gminy
Sieluń. Mimo utraty praw miejskich RóŜan był carskim garnizonem skoszarowanym w
Kaszewcu. Na prawym brzegu Narwi pobudowano 3 forty i ziemną redutę do osłony
przedmościa i przeprawy przez rzekę. W czasie I wojny światowej , walki o przedmoście
trwały kilka dni; forty zostały opuszczone na skutek zagroŜenia okrąŜenia przez wojska
niemieckie. W 1918 roku koszary w Kaszewcu wraz z zawartością wojskowych magazynów
zostały zajęte przez członków POW powiatu makowskiego. W okresie międzywojennym w
kaszewieckich koszarach stacjonował kolejno: II Baon CKM ( do 1926 roku), Szkoła
PodchorąŜych Piechoty Rezerwy i Kurs Unitarny S.P.P. z Komorowa. W latach 1918 - 1939
RóŜan ponownie stał się lokalnym ośrodkiem handlu, rzemiosła i drobnego przemysłu. W
mniejszym jednak stopniu wykorzystywano Ŝeglowność Narwi. Wielu mieszkańców RóŜana
znalazło zatrudnienie jako pracownicy cywilni w koszarach.
W 1939 roku miasto liczyło około 5 800 mieszkańców.
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2.2 Zabytki i miejsca pamięci historycznej połoŜone na terenie
gminy RóŜan.
Na terenie gminy RóŜan nie ma zbyt wielu zabytków pomimo bogatej historii, stąd otacza się
troską nawet miejsca nie objęte opieką konserwatorską:
Istotne dla RóŜana zabytki i miejsca pamięci historycznej:

Kościół pw. Św. Anny wraz z
wyposaŜeniem wnętrza
ul. 3-go maja
Datowanie: XVI/XVII w.

Fort nr I (obecnie własność powiatu)
ul. Polna 43
Datowanie: 1912 r.
Fort nr II (obecnie zakład produkcyjny)
ul. Przemysłowa
Datowanie: 1912 r.

Fort nr III (obecnie KSOP)
ul. Przemysłowa

Fort nr IV
ul. Królowej Bony

Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki
ul. Cmentarna
Datowanie: XVIII/XIX w.
Kaplica grobowa (rodziny
Kossakowskich)
ul. Cmentarna
Datowanie: ok. 1880 r.
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Nagrobek (rodziny Gromadzkich anioł)
ul. Cmentarna
Datowanie: 1896 r.

Mogiła zbiorowa poświęcona
mieszkańcom RóŜana wymordowanych
przez bolszewików w 1920 r.
ul. Cmentarna
Mogiły wojenne poświęcone poległym
Ŝołnierzom w obronie ojczyzny
wrzesień 1939 r.
ul. Cmentarna
Mogiła zbiorowa poświęcona poległym
Ŝołnierzom w obronie ojczyzny w
1939r. i poległym Ŝołnierzom przy
rozminowaniu w 1945 r.
ul. Cmentarna
Mogiła poświęcona Ŝołnierzowi w
obronie ojczyzny wrzesień 1939 r.
"Nieznany śołnierz Polski"
Kaszewiec (przy trasie CiechanówOstrów Maz.)
Pomnik poświęcony obrońcom
ojczyzny wrzesień 1939 r.
Plac Obrońców RóŜana
Datowanie: 1991 r.

Obelisk kamienny poświęcony
poległym w obronie ojczyzny wrzesień
1939 r.
Plac Obrońców RóŜana

Obelisk kamienny upamiętniający
poległych Ŝołnierzy w walce z
okupantem niemieckim
Plac Obrońców RóŜana
Datowanie: 1993 r.
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Pomnik poświęcony bohaterom wojska
polskiego i armii radzieckiej poległym
w walce z niemieckim faszyzmem za
wolność ziemi róŜańskiej
ul. Warszawska
Datowanie: 1978 r. (odnowiony wraz z
przyległym terenem w 2008 r.)
Cmentarz śołnierzy z I Wojny
Światowej
Kaszewiec

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy oraz ze strony www.rozan.hg.pl

Na terenie gminy RóŜan, wg danych rejestrowych prowadzonych przez słuŜby
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ochronie prawnej podlegają następujące obiekty
wpisane do rejestru zabytków w miejscowości RóŜan:
Kościół parafialny pw. św. Anny, murowany, z XVI /XVII wieku – wpisany w rejestr
zabytków pod numerem A-386,
Kaplica grobowa na cmentarzu grzebalnym murowana z około 1880 roku (rodziny
Kossakowskich) - wpisana w rejestr zabytków pod numerem A-480,
Cmentarz parafialny - wpisany w rejestr zabytków pod numerem A-533,
Zespół fortów obronnych carskich z okresu 1912 roku -wpisane w rejestr zabytków
pod numerem A-452,
Nagrobek z 1896 r. (rodziny Gromadzkich- anioł)- nr rej.B 4/81/68, dec. z dnia
12.12.1981 r.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi
z treści aktów prawnych. Wszelkie prace remontowe, zmiany funkcji i przeznaczenia
obiektów wymagają pisemnego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a
zmiany własności – Ministra Kultury.
W przypadku zamierzonej zmiany funkcji budynku lub jego części UŜytkownik lub właściciel
składa wniosek o przebudowę, w celu dostosowania do nowej funkcji, przedstawiając
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opracowany na własny koszt projekt zmian. Negatywna opinia Państwowej SłuŜby Ochrony
Zabytków nie stanowi podstawy do roszczenie odszkodowania. Rozbiórka obiektu moŜe być
dokonana wyłącznie po skreśleniu z rejestru zabytków przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na wniosek właściciela obiektu.

2.3 Struktura demograficzna
W granicach gminy znajduje się l miasto i 18 sołectw. Gęstość zaludnienia wynosząca 52
osób/km² jest wyŜsza od średniej gęstości na terenie powiatu i terenach wiejskich
województwa.

Obecnie miasto i gminę zamieszkuje 4413 osób, w tym 2650 osób to mieszkańcy miasta a
1763 osób to mieszkańcy gminy.

RóŜan
RóŜan miasto
RóŜan obszar
wiejski

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4 846

4 831

4 809

4 775

4 492

4 526

4 516

4 526

4 485

4 479

4 452

4 435

4 413

2 862

2 867

2 864

2 848

2 708

2 731

2 747

2 740

2 705

2 697

2 676

2 673

2 650

1 984

1 964

1 945

1 927

1 784

1 795

1 769

1 786

1 780

1 782

1 776

1 762

1 763

Źródło BDR

Ludność gminy RóŜan systematycznie maleje w ujęciu r/r. Zatrzymanie i odwrócenie tego
procesu stanowi jedno z najpowaŜniejszych wyzwań, przed jakim stoi gmina. Jest to
powodem zarówno migracji, jak i ujemnego przyrostu naturalnego.
Jednostka
terytorialna

RóŜan (3)

Wskaźnik
zameldowania
ogółem
wymeldowania
ogółem
saldo migracji

2001

2002

2003

2004

2005

2006

61

87

62

68

45

67
-6

85
2

94
-32

83
-15

69
-24

2007
69

71
74
-2
-13
Źródło: BDR

Przyrost naturalny:
Jednostka
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terytorialna

RóŜan (3)

2001
[osoba]
-4

Ogółem
2002
2003
2004
2005
[osoba] [osoba] [osoba] [osoba]
8
-9
9
-3

2006
2007
2008
[osoba] [osoba] [osoba]
-15
-9
0

Miejscowości gminy są zróŜnicowane pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, ok.
67% jednostek osadniczych, to miejscowości małe, o zaludnieniu do 100 mieszkańców. Do
największych wsi pod względem liczby mieszkańców naleŜą: Dzbądz (309 osób), Załuzie
(303 osoby) i Dyszobaba (198 osób).

Analiza ludności wg grup:
Jednostka terytorialna
RóŜan (3)
MAZOWIECKIE - ogółem
MAZOWIECKIE - gminy miejskowiejskie

Jednostka terytorialna
RóŜan (3)
MAZOWIECKIE - ogółem
MAZOWIECKIE - gminy miejskowiejskie

Jednostka terytorialna
RóŜan (3)
MAZOWIECKIE - ogółem
MAZOWIECKIE - gminy miejskowiejskie

2002
[%]
24,7
21,4

2003
[%]
23,7
20,7

23,9

23,1

2002
[%]
59,2
62,0

2003
[%]
59,9
62,7

61,5

62,3

2002
[%]
16,1
16,6

2003
[%]
16,4
16,6

14,6

14,6

w wieku przedprodukcyjnym
2004
2005
2006
2007
[%]
[%]
[%]
[%]
23,0
22,4
22,0
21,5
20,1
19,7
19,3
19,1
22,5

21,5

21,1

20,8

w wieku produkcyjnym
2004
2005
2006
[%]
[%]
[%]
60,4
61,0
61,6
63,1
63,5
63,7

2007
[%]
61,7
63,8

2008
[%]
62,4
63,8

63,7

63,9

64,0

w wieku poprodukcyjnym
2004
2005
2006
[%]
[%]
[%]
16,6
16,5
16,5
16,7
16,8
17,0

2007
[%]
16,8
17,2

2008
[%]
16,8
17,4

15,0

15,2

62,9

14,6

22,0

2008
[%]
20,7
18,8

63,4

14,7

14,8

Z danych statystycznych wynika, iŜ pomimo wyŜszego udziału ludności w wieku
przedprodukcyjnym w stosunku do średniej województwa udział ludności w wieku
produkcyjnym jest niŜszy, a poprodukcyjnym wyŜszy – jest to związane z saldem migracji
ludności oraz starzeniem się społeczeństwa gminy. Razem naleŜy uznać pokazane zjawiska
jako negatywne.
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Jako najpowaŜniejszy problem naleŜy uznać ujemne saldo migracji oraz ujemny przyrost
naturalny.

2.4 Infrastruktura techniczna
Poziom uzbrojenia terenów w podstawową infrastrukturę techniczną stanowi o standardzie
miejsca zamieszkania. Wodociągi, sieciowa kanalizacja sanitarna, sieć gazowa czy drogi
gminne, to elementy infrastruktury technicznej, tworzące w danym terenie podstawowy
standard cywilizacyjny.

a) Sieć telekomunikacyjna
Usługi telekomunikacyjne dla abonentów z terenu gminy i miasta RóŜan świadczone są
głównie przez Telekomunikację Polską S.A. obszar telekomunikacji w Płocku. Obszar gminy
i miasta RóŜan obsługiwany jest przez cyfrową centralę telefoniczną zlokalizowaną w
RóŜanie.
Obok sieci łączności przewodowej obszar miasta i gminy RóŜan objęte są zasięgiem działania
funkcjonującej na tym terenie telefonii mobilnej. Funkcjonują tu systemy sieci telefonii
komórkowej GSM Plus, Era GSM, Idea Centertel.
b) Sieci komunikacyjne
Gmina i miasto RóŜan poprzez istniejący układ dróg krajowych i powiatowych oraz
gminnych posiada równieŜ dobre połączenia komunikacyjne z sąsiednimi gminami: od
północy graniczy z gminą Młynarze, od południa z gminą Rzewnie, od wschodu z gminą
Goworowo, od zachodu z gminą Czerwonka.
Nadrzędny układ komunikacji kołowej w gminie stanowią drogi krajowe oraz drogi
powiatowe. Łączna długość dróg krajowych na obszarze miasta i gminy RóŜan wynosi 16,74
km.
W skład dróg krajowych na terenie gminy i m. RóŜan wchodzą następujące drogi:
• Droga krajowa nr 60, stanowiąca fragment tzw. „Wielkiej Obwodnicy Mazowsza" relacji:
Płock - Ciechanów - RóŜan - Ostrów Mazowiecka – 9,766 km.
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• Droga krajowa nr 61, relacji: Warszawa- RóŜan - Ostrołęka- ŁomŜa o łącznej długości 6,974
km, z tego na obszarze miasta RóŜan - 4,155 km, a na obszarze gminy - 2,819 km.
Uzupełnieniem układu drogowego są drogi powiatowe, łączące główne ośrodki osadnicze z
drogami krajowymi.
Drogi gminne o łącznej długości 39,614 km stanowią uzupełnienie układu drogowego gminy.
W znacznej części są to drogi urządzone o nawierzchni utwardzonej - 54,4% dróg, o łącznej
długości 21,558 km, pozostałe drogi mają nawierzchnię Ŝwirową lub gruntową.
Komunikację zbiorową gminy stanowi głównie komunikacja PKS. Największe natęŜenie
ruchu oraz częstotliwość kursowania autobusów występuje w zakresie przewozów
dalekobieŜnych relacji: Warszawa - Ostrołęka, Maków Mazowiecki - RóŜan, Ostrów
Mazowiecka - Maków Mazowiecki.
Miasto RóŜan posiada równieŜ połączenia autobusowe z Białymstokiem, Kętrzynem, ŁomŜą,
Mrągowem, Suwałkami, Szczytnem, Bydgoszczą, Ciechanowem, Płockiem, Toruniem oraz
Gdańskiem, Krakowem, GiŜyckiem, Mikołajkami, Szczecinem.
c) Sieć energetyczna
Przez obszar gminy RóŜan przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia
110 kV relacji Maków Maz.- Ostrołęka, stanowiąca sieć krajowego systemu energetycznego.

d) Sieć gazownicza
Na terenie gminy i miasta RóŜan nie występują magistralne sieci gazu ziemnego. Przez obszar
gminy przebiega jedynie jedna nitka gazociągu tranzytowego wysokiego ciśnienia Jamał Europa Zachodnia o długości 6 km i średnicy 1400 mm.
e) Sieć ciepłownicza
Na terenie gminy i miasta RóŜan brak jest centralnego systemu grzewczego obsługującego
poszczególne miejscowości. Zaopatrzenie gospodarstw domowych w ciepło odbywa się za
pośrednictwem lokalnych i indywidualnych kotłowni, w większości opalanych węglem i
drewnem.
f) Sieć wodociągowa
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Gmina i miasto RóŜan czerpią wodę z własnego ujęcia, które składa się z czterech studni
głębinowych. Woda z ujęcia przesyłana jest istniejącą magistralą przesyłową na stację
uzdatniania wody, która zlokalizowana jest w mieście RóŜan. Ogólna długość istniejącej sieci
wodociągowej rozdzielczej w gminie i m. RóŜan wynosi 84,1 km.
W mieście z wodociągów korzysta ponad 96, 8% ludności, mniej natomiast na terenach
wiejskich, bo zaledwie 61,3%. Pozostała ludność gminy korzysta z zagrodowych wodociągów
lub przydomowych studni kopanych.

g) Sieć kanalizacyjna
Na wiejskich obszarach gminy nie występuje sieć kanalizacji sanitarnej. Gospodarka
ściekowa rozwiązywana jest w układach indywidualnych w oparciu o zbiorniki do czasowego
magazynowania ścieków i następnie wywóz do oczyszczalni miejskiej w RóŜanie. Tylko
część ścieków dowoŜona jest do oczyszczalni miejskiej w RóŜanie.
Na terenie miasta funkcjonuje sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do miejskiej
oczyszczalni ścieków.
W mieście RóŜan z sieci kanalizacji miejskiej korzysta 1810 osób, tj. 77,1% (dane aktualne
w czasie wykonywania opracowania). W mieście RóŜan funkcjonuje 11,8 km sieci
kanalizacyjnej. W mieście wykonano 189 kanalizacyjnych połączeń prowadzących do
budynków mieszkalnych.
h) Gospodarka odpadami
Odpady na terenie gminy składowane są na gminnym składowisku odpadów zlokalizowanym
w miejscowości Mroczki-Rębiszewo. Składowisko odpadów zostało wybudowane w 1999 r.
i zajmuje powierzchnię 1,2 ha.

2.5 Identyfikacja problemów
Konieczne jest zaostrzenie aktualnych standardów środowiska dotyczących jakości powietrza,
wód, gleb oraz ekosystemów. Poprawa czystości środowiska naturalnego w RóŜanie jest
uwarunkowana zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, co moŜna uzyskać m.in. poprzez
zwiększenie

płynności
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komunikacyjnego w mieście oraz polepszenie stanu ulic tak, aby spełniały wymagania
normatywne.
Do istotnych czynników decydujących o stanie komunikacji i bezpieczeństwa na terenie
miasta naleŜy stan dróg i system rozwiązań połączeń komunikacyjnych. W związku z
zachodzącymi zmianami w lokalnym przemyśle oraz ciągłym wzrostem ilości samochodów
osobowych rejestrowanych na terenie powiatu makowskiego zachodzi konieczność
modernizacji dróg i skrzyŜowań poprzez dostosowanie ich do bieŜących i przyszłych potrzeb.
Głównym problemem jest brak kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego. Układ dróg
tranzytowych przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej, co negatywnie wpływa na ich
rozwój. Układ ten rodzi konieczność opracowania nowych rozwiązań komunikacyjnych dla
gminy. Konieczne są remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w
zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych obszarów gminy, w tym:
a) dokończenie budowy, remontów lub przebudowy sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń
do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,
b) budowa, remonty lub przebudowa kanalizacji deszczowej,
c) budowa, remonty lub przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń słuŜących
do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody.

3 Gospodarka
Na terenie Gminy zarejestrowanych jest 190 podmiotów gospodarczych. Najwięcej
podmiotów jest w sekcjach:
- handel i naprawy – 98 jednostek
- przetwórstwo przemysłowe – 1 jednostka
- budownictwo – 28 jednostek
- hotele i restauracje – 6 jednostek
- transport – 20 jednostek
- pośrednictwo finansowe – 2 jednostki
- inne (produkcja palet, fryzjerstwo, usługi młynarskie, usługi projektowo-kosztorysowe,
gabinety lekarskie i dentystyczne) – 36 jednostek.
Zarejestrowane podmioty gospodarcze stanowią głównie sektor prywatny, dominują tu
zakłady osób fizycznych. To one mają decydujący wpływ na rozwój gospodarczy.
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Otoczenie biznesu obejmuje instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, organizacje
działające w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych oraz wspierających oraz
wspierające rozwój gospodarczy. Na terenie Gminy funkcjonuje Bank Spółdzielczy w
RóŜanie i Bank BPH, agencje ubezpieczeniowe firm ubezpieczeniowych.
Ponadto funkcjonuje jedno 4-oddziałowe Przedszkole Samorządowe w RóŜanie (100
miejsc), na terenie Gminy funkcjonują Publiczna Szkoła Podstawowa w RóŜanie z punktem
filialnym w Załuziu, Publiczne Gimnazjum w RóŜanie o 9 oddziałach.
Na terenie miasta funkcjonuje Zespół Szkół, w którym znajdują się następujące szkoły:
- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące,
- 4-letnie Technikum (zawód: technik mechanizacji rolnictwa, technik budowlany, technik
agrobiznesu)
- 3-letnie Technikum uzupełniające dla dorosłych po ZSZ (kl.)
W zakresie lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego Gmina RóŜan obsługiwana jest prze
szpital i przychodnie specjalistyczne w Makowie Mazowieckim. Opiekę lekarską świadczą:
- 3 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,
- 2 gabinety stomatologiczne
Wszystkie przychodnie zlokalizowane są w RóŜanie, zatrudnionych jest 3 lekarzy, 2
stomatologów.
Dostępność ludności do podstawowej opieki zdrowotnej jest utrudniona.
Na terenie Gminy są 2 apteki zlokalizowane w mieście.
Na terenie Gminy funkcjonują:
- Gminny ośrodek Upowszechniania Kultury w RóŜanie,
- Gminna Bibliotek w RóŜanie,
- Hala Sportowa przy Publicznym Gimnazjum w RóŜanie,
- Świetlica socjoterapeutyczna – siedziba Dom Dziennego Pobytu w RóŜanie,
- Świetlica w Dzbądzu,
- Świetlica ZałęŜu-Gartkach,
- Świetlica w ZałęŜu Wielkim

1995
RóŜan
RóŜan - miasto
RóŜan - obszar wiejski

157
134
23

1996
242
198
44

1997
287
231
56

1998
303
240
63

1999
334
269
65

Podmioty gospodarcze
2000
2001
2002
332
270
62

373
285
88

Średnio na 1000 mieszkańców w gminie przypada 96 podmiotów gospodarczych, tj. 1,2 razy
więcej niŜ w powiecie makowskim - 76,6 podmiotów, lecz 2,4 razy mniej aniŜeli w woj.
mazowieckim - 228,7. Świadczy to o tym, Ŝe gmina w zakresie zarejestrowanych podmiotów
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gospodarczych na 1000 mieszkańców nie odbiega zasadniczo od wskaźnika dla powiatu. W
stosunku do wskaźnika dla województwa liczba podmiotów jest znacznie mniejsza. Z 190
zarejestrowanych na terenie gminy podmiotów, 4,66% przypada na sektor publiczny, zaś
95,34% na sektor prywatny. W sektorze prywatnym dominują zakłady osób fizycznych, które
stanowią 90,2%. Mają one decydujący wpływ na rozwój indywidualnej przedsiębiorczości.
Tego typu zjawisko, czyli dominację zakładów osób fizycznych odnotowuje się zarówno w
powiecie makowskim, jak i w woj. mazowieckim.

Na terenie miasta i gminy obecnie zarejestrowanych jest 108 jednostek usługowych: 76 na
terenie miasta, 32 na terenie gminy.

Największa koncentracja placówek handlowych znajduje się w mieście RóŜan, gdzie
zlokalizowane jest 15 sklepów spoŜywczych i 16 przemysłowych, ponadto jest kwiaciarnia,
księgarnia, drogeria, artykuły AGD, gospodarstwo domowe, sklep wielobranŜowy. Na terenie
gminy znajduje się 7 sklepów spoŜywczych.

Ponadto na terenie gminy funkcjonują następujące zakłady produkcyjne:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo "ERAR"
- Forty S.C. - produkcja opakowań "SKIN-BLISTER",
- Narew Styl Sp. z o.o.,
- Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska",
- Zakład Produkcji Handlowej "ELBRUK", oraz
- Zakład Produkcji Drzewnej "Drewbud" w Kaszewcu.

Działalność rolnicza

W układach przestrzennych miasta i gminy dominuje rolnicze zainwestowanie terenów.
Podstawową uprawę stanowią zboŜa, które zajmują około 80% powierzchni przeznaczonej
pod zasiewy. Są to głownie Ŝyto, owies, a na lepszych glebach mieszanki zboŜowe. Ziemniaki
uprawiane są na około 8% powierzchni. Warzywa gruntowe uprawiane są w 36,6%

Gmina RóŜan 2009

Strona 24 z 50

Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy RóŜan
prowadzonych gospodarstw rolnych. Większe skupiska warzyw występują w mieście RóŜan
oraz we wsiach; Chrzczonki, Miłony i Załuzie.

Właścicielami gruntów uprawnych są wyłącznie rolnicy prowadzący 656 indywidualnych
gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa: w gminie – 12,57 ha, w mieście –
1 ha.

Powierzchnia terenów uŜytkowanych rolniczo zajmuje 5344 ha. Obszar gminy charakteryzuje
się zróŜnicowaniem gleb i stosunkowo duŜym udziałem gleb średniej jakości (klasy IV)
zwłaszcza w środkowej części gminy i w kierunku północno-zachodnim od RóŜana: wieś
Załuzie, Chrzczonki. Na pozostałym obszarze przewaŜają gleby słabe (ViVI klasa).

4 BudŜet RóŜana – analiza
Dochody i wydatki Gminy RóŜan (PLN)

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

Gmina RóŜan

[zł]

[zł]

[zł]

[zł]

[zł]

ogółem
dotacje ogółem
dotacje dla zakładów
budŜetowych, gospodarstw
pomocniczych i funduszy
celowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
wydatki majątkowe
inwestycyjne

2006

2007

[zł]
[zł]
17072551,2 19138988,6
16951578
9
8

6719116

11947906

13999372

13869496

524500

995675

1412829

1456575

1798619

1591018

1141918

294000

461575

486000

592575

611130

666939

891918

723638

871281

916138

1310606

1862530 2396762,89 2404231,92

521153

3205560

3361144

3267944

5829085 4887564,72

6506203,5

Na inwestycje rocznie przeznacza się ok. 33% budŜetu. Ze względu na inne potrzeby,
zadania zlecone, nie ma moŜliwości przeznaczać więcej środków na inwestycje w gminie. W
celu realizacji projektów inwestycyjnych niezbędne jest pozyskiwanie zewnętrznych środków
w formie bezzwrotnych dotacji.

5 Sfera społeczna
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5.1 Bezrobocie
Sytuacja w zakresie zatrudnienia i problem bezrobocia
2003r
Nazwa cechy / Jednostka miary
2659 Ludność w wieku produkcyjnym ogółem
514 Pracujący ogółem / osoba
253 Pracujący ogółem kobiety / osoba
12 Pracujący sektor rolniczy / ogółem / osoba
1 Pracujący sektor rolniczy / kobiety / osoba
171 Pracujący sektor przemysłowy / ogółem / osoba
Pracujący sektor usługowy - usługi rynkowe ogółem /
136
osoba
Pracujący sektor usługowy - usługi nierynkowe ogółem /
195
osoba
274 Pracujący sektor publiczny ogółem / osoba
240 Pracujący sektor prywatny ogółem / osoba
589 Bezrobotni zarejestrowani ogółem / osoba
283 Bezrobotni zarejestrowani kobiety ogółem / osoba
Źródło – GUS – Bank Danych Regionalnych

Z powyŜszej tabeli, przedstawiającej sytuację na rynku pracy w gminie RóŜan wynika, iŜ
2003 r. 22,15% ludności w wieku produkcyjnym pozostawało bez pracy (48% bezrobotnych
to kobiety). Bezrobocie długotrwałe dotyka przede wszystkim osoby nieposiadające Ŝadnego
wykształcenia

lub

legitymujące

się

wykształceniem

gimnazjalnym

oraz

niŜszym.

Zdecydowanie najliczniejszą grupę osób długotrwale bezrobotnych stanowią te cechujące się
niewielkim doświadczeniem zawodowym - do 1 roku - bądź teŜ jego brakiem.
Sumaryczne dane dla kolejnych lat:
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w wieku produkcyjnym
Udział bezrobotnych zarejestrowanych do ludności w wieku produkcyjnym
ogółem
Jednostka terytorialna
2003
2004
2005
2006
[%]
[%]
[%]
[%]
RóŜan
22,2
20,9
20,4
18,4

2007
[%]
16,0

2008
[%]
13,0
Źródło:BDR

Gmina RóŜan jest zakwalifikowana jako obszar strukturalnego bezrobocia
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5.2 Infrastruktura oświatowa
Aktualnie gmina prowadzi jedno cztero-oddziałowe przedszkole (80 dzieci). Na terenie
miasta i gminy funkcjonują dwie publiczne szkoły podstawowe: jedna I-VI w RóŜanie i jedna
filialna I-III w Załuziu. W roku szkolnym 2007/2008 w wyŜej wymienionych szkołach
pobierało naukę 281 uczniów. Łącznie w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 30
nauczycieli. Na jednego nauczyciela przypada średnio 9,4 ucznia.

Na terenie miasta-gminy funkcjonuje l gimnazjum w RóŜanie o 9 oddziałach, do którego
uczęszczało w roku szkolnym 2007/2008 190 uczniów, zatrudnionych jest 22 nauczycieli.

Na terenie miasta i gminy funkcjonuje hala sportowa, i stadion sportowy. Ponadto przy
Zespole Szkół w RóŜanie i przy Szkole Podstawowej w Załuziu znajdują się boiska sportowe.
Na terenie miasta funkcjonuje Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Victoria”.

5.3 Bezpieczeństwo publiczne i przestępczość
PoniŜej przedstawione są dane statystyczne dotyczące RóŜana odnotowane przez Posterunek Policji
w RóŜanie w latach 2003 – 2008. Tabele przedstawiają liczbę przestępstw odnotowanych w Rejestrze
Śledztw i Dochodzeń, według rodzajów przestępstw oraz sołectw.

1. Przestępstwa przeciwko Ŝyciu i zdrowiu
a. Zabójstwa

Liczba
przestępstw

2003
1

2004
-

2005
-

2006

2007
-

2008
-

-

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
b. Uszczerbek na zdrowiu

Liczba
przestępstw

2003
2

2004
1

2005
3

2006

2007
4

2008
4

1

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
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c.

Udział w bójce lub pobiciu
2003
-

Liczba
przestępstw

2004
-

2005
5

2006

2007
1

2008
1

-

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie

d. Przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji
2003
21

Liczba
przestępstw

2004
22

2005
27

2006
25

2007
34

2008
40

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
e. przeciwko wolności obyczajności
2003
Liczba
przestępstw

2004
1

2005
-

2006
-

2007
1

2008
-

-

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
f.

Przeciwko rodzinie i opiece
2003

Liczba
przestępstw

2004
3

2005
2

2006
3

2007
1

2008
5

5

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
g. Związane z narkotykami
2003
Liczba
przestępstw

2004
2

2005
5

2006
2

2007
2

2008
1

-

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
h. Przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu teryt.
2003
Liczba
przestępstw

2004
-

2005
-

2006
-

2007
1

2008
3

1

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
i.

ZniewaŜenie funkcjonariusza lub organu publ.
2003

Liczba
przestępstw

2004
-

2005
1

2006
1

2007
1

2008
1

1

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
2. Przeciwko mieniu
a. KradzieŜ rzeczy

Liczba
przestępstw

2003
15

2004
13

2005
16

2006
20

2007
20

2008
12

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
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b. KradzieŜ z włamaniem
2003
21

Liczba
przestępstw

2004
8

2005
12

2006
18

2007
11

2008
15

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
c.

Rozboje, wymuszenia
2003

Liczba
przestępstw

2004
2

2005
2

2006
1

2007
1

2008
1

-

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
d. Inne
2003
Liczba
przestępstw

2004
-

8

2005
21

2006
26

2007
21

2008
9

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie
Ogółem przestępstwa
2003
Liczba
68
przestępstw

2004
62

2005
90

2006
101

2007
102

2008
84

Źródło: Posterunek Policji w RóŜanie

Zwraca uwagę rosnący poziom przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i
bezpieczeństwu komunikacji przy jednoczesnym spadku przestępstw kryminalnych oraz
przestępstw ogólnych zanotowanych w kartotekach Posterunku Policji w RóŜanie.

5.4 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w
ramach programu rewitalizacji
Końcowymi beneficjentami realizacji „Programu Rewitalizacji Gminy RóŜan”, jest
społeczność lokalna (mieszkańcy, przedsiębiorstwa i organizacje działające na terenie
gminy), w szczególności ta mieszkająca i działająca w zdegradowanych obszarach miejskich.
Za obszar zdegradowany naleŜy uznać tę część obszarów miejskich, w której mają miejsce
zaległości w działalności remontowo – modernizacyjnej obiektów kubaturowych, zły stan
infrastruktury komunalnej, niedostatki w zakresie usług publicznych. Stan ten rzutuje na
zmniejszenie funkcjonalności przestrzeni publicznej i jej złe oddziaływanie na tendencje
integracyjne społeczności lokalnej. WaŜnym czynnikiem świadczącym o degradacji danego
obszaru jest podwyŜszony stan bezrobocia wśród mieszkańców, mała aktywność gospodarcza
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oraz występujące objawy patologii społecznych takich jak alkoholizm, narkomania i
przestępczość.

Do grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia ze strony gminy oraz
kluczowych partnerów społecznych naleŜy zaliczyć:
• przedsiębiorców, których trzeba wesprzeć poprzez stworzenie warunków dla inwestowania i
infrastruktury (np. drogi, kanalizacja, zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną),
• osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych,
• mieszkańców,

których

budynki

posiadają

standard

techniczny

nieodpowiadający

wymaganiom obecnych przepisów.

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej dla gminy RóŜan odzwierciedlają kondycję społeczności
lokalnej gminy RóŜan i będą pomocne w określaniu grup wymagających wsparcia.
Przyczyny przyznania pomocy społecznej
Rok
2005
2006
Liczba Liczba Liczba
rodzin osób
rodzin
Bezrobocie
77
77
210
Bezdomność
0
0
0
Niepełnosprawność
103
103
103
Długotrwała
87
87
120
choroba
Bezradność w
sprawach
36
36
31
opiekuńczo-wych.
Alkoholizm
21
21
10
Klęska Ŝywiołowa
0
0
0
Zdarzenia losowe
1
1
0
Trudności po
opuszczeniu
0
0
0
zakładu karnego
Sprawienie
3
3
0
pogrzebu
Struktura rodzin beneficjentów OPS
rok
Rodziny z
Rodziny
dziećmi
niepełne
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Liczba
osób
210
0
103
120

2007
Liczba
rodzin
177
0
117
103

Liczba
osób
177
0
117
103

2008
Liczba
rodzin
177
0
128
133

Liczba
osób
177
0
128
133

31

26

26

34

34

10
0
0

1
0
1

1
0
1

4
0
0

4
0
0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Osoby samotne Rodziny
emerytów i
rencistów
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2005
2006
2007
2008

268
284
292
182

Formy pomocy OPS
Rok
2005
Liczba Liczba
rodzin osób
z.celowe
287
287
z. okresowe
64
64
z. stałe
46
47
DoŜywianie
328
490
Dopłata do
0
0
dps
Schronienie
0
0
27
29
Usługi
opiekuńcze

50
58
60
50

114
115
117
117

131
141
141
136

2006
Liczba
rodzin
336
58
53
297
2

Liczba
osób
336
58
53
440
2

2007
Liczba
rodzin
350
57
56
295
2

Liczba
osób
310
57
56
438
2

2008
Liczba
rodzin
328
52
54
290
4

Liczba
osób
318
52
54
420
4

0
32

0
33

0
33

0
34

0
33

0
34

5.5 Struktura organizacji samorządowych, rządowych i
pozarządowych

W odniesieniu do zadań społecznych i administracyjnych RóŜan pełni funkcje usługowe o
zasięgu lokalnym związanym z bezpośrednią obsługą mieszkańców miasta i gminy
wypełniając obowiązki w zakresie:
Administracji, bezpieczeństwo;
Edukacja i ochrona zdrowia
Rekreacja i turystyka

W RóŜanie zlokalizowane są jednostki i instytucje administracji specjalnej o zasięgu
lokalnym:
Urząd Gminy,
Bank Spółdzielczy,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
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Urząd Pocztowy w RóŜanie,
Posterunek Policji,
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Makowie Maz. – Posterunek
w RóŜanie,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w RóŜanie
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w RóŜanie,
Gminna Biblioteka,
Hala Sportowa,
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5.6 Identyfikacja problemów
W obecnej sytuacji podstawowymi problemami demograficznymi, wpływającymi na sytuację
gminy i w konsekwencji na jej rozwój przestrzenny, są:
wysoki odpływ ludności miejskiej i wiejskiej do innych miast w poszukiwaniu pracy i
lepszych warunków Ŝycia (wskaźnik salda migracji za 2005 r. to – 34 osób;2007 r. –
13 os)
malejący przyrost naturalny w 2007 wynosił dla gminy -9, w tym w mieście -3 na wsi
-6; wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 osób wynosił dla 2007 r. -2 osoby
zaburzona struktura wieku z powodu licznej nadwyŜki kobiet nad męŜczyznami,
(obecnie w mieście wskaźnik ten wynosi 108 kobiety na 100 męŜczyzn a w części
wiejskiej gminy 94),
wysokie bezrobocie (stopa bezrobocia w miasto-gminie wynosi ok. 20%, ok. 80%
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych nie posiada prawa do zasiłku),
uboŜenie ludności (wzrasta liczba osób korzystających z pomocy społecznej),
utrudniony dostęp ludności do podstawowej opieki zdrowotnej (wskaźnik liczby
lekarzy na 10 tyś. mieszkańców jest ponad dwukrotnie niŜszy niŜ średnio w powiecie
makowskim i prawie czterokrotnie niŜszy niŜ średni w województwie).
znaczne niedoinwestowanie w zakresie obiektów sportu na terenach wiejskich.

Jak wyraźnie widać z dotychczasowych danych, w całej gminie mamy do czynienia z dwoma
niekorzystnymi, powiązanymi ze sobą procesami: wyludnianiem się terenu i starzeniem się
populacji. Oba procesy wymagają działań ratunkowych i przemyślanej strategii zatrzymania
niekorzystnych zjawisk: populacja przerzedzona i postarzała nie będzie w stanie udźwignąć
wyzwań rozwojowych zbliŜającego się okresu. W warunkach polskich początku XXI wieku,
kiedy seniorzy nie są grupą zasobną finansowo (odwrotnie, niŜ w rozwiniętych
społeczeństwach), aby teren rozwijał się, trzeba umiejętnie zatrzymywać na nim i przyciągać
z zewnątrz młodzieŜ. Dlatego tak waŜna jest rozbudowa infrastruktury podnoszącej standard
cywilizacyjny terenu, poprawiającej jakość Ŝycia mieszkańców oraz umoŜliwiającej rozwój
funkcji turystycznych gminy. Tempo i przebieg zmian uzaleŜniony będzie równieŜ od ilości
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nowych miejsc pracy na terenie miasta i gminy, zmian strukturalnych w rolnictwie i rozwoju
gospodarczego kraju.

6 Analiza SWOT
Sytuacja obszaru rewitalizowanego powinna być traktowana przez pryzmat kluczowych
czynników charakteryzujących RóŜan jako całość. Czynniki te obejmują potencjały, procesy,
zjawiska, tendencje, itp. Czynniki zostały sklasyfikowane w następujący sposób:
MOCNE STRONY (ATUTY) – wewnętrzne czynniki mające (lub mogące mieć) pozytywny
wpływ na rozwój obszaru rewitalizowanego, wyróŜniające go w sposób korzystny w
otoczeniu, tworzące podstawy dla jej przyszłego rozwoju, podnoszące jej atrakcyjność i
konkurencyjność w oczach mieszkańców, inwestorów, osób odwiedzających;
POTENCJAŁY ROZWOJOWE (SZANSE) – czynniki w otoczeniu obszaru sprzyjające
(lub mogące sprzyjać) rozwojowi, pozwalające na eliminowanie słabości, wzmacnianie sił,
uruchamianie nowych kierunków rozwoju;
SŁABE STRONY – wewnętrzne czynniki mające (lub mogące mieć) negatywny wpływ na
rozwój obszaru, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń, braki w potencjałach obniŜające
pozycję obszaru zarówno w oczach mieszkańców, jak i podmiotów zewnętrznych;
ZAGROśENIA – czynniki w otoczeniu obszaru utrudniające (lub mogące utrudniać) rozwój,
stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności i blokujące moŜliwości
podejmowania działań w róŜnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju miasta dziedzinach.

MOCNE STRONY (ATUTY) OBSZARU REWITALIZOWANEGO
1) Korzystne połoŜenie rozpatrywane w następujących kategoriach:
a. centralnie, w stosunku do połoŜenia Gminy,
b. blisko Obszaru Natura 2000 Dolina Narwi.
2) Bogate tradycje kupieckie i rzemieślnicze – będące czynnikiem wyróŜniającym
RóŜan w skali województwa.
3) Dobre zaplecze kulturalno – oświatowe oraz przywiązanie do tradycji i historii
regionu.
4) Bogate tradycje i Ŝycie kulturalne animowane przez domy kultury i organizacje
pozarządowe mające wpływ na dobry odbiór miasta przez mieszkańców i turystów.
5) Zwarta zabudowa tworząca wyróŜniające się centrum.
6) Bogactwo przyrodnicze wyraŜone zróŜnicowaną budową geologiczną i rzeźbą
terenu,
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7) Znacząca rola małych firm w strukturze gospodarczej miasta.
8) Funkcjonująca oczyszczalnia ścieków.
9) Rosnące wydatki budŜetowe na inwestycje Gminy RóŜan.

POTENCJAŁY ROZWOJOWE (SZANSE) OBSZARU REWITALIZOWANEGO
1) PołoŜenie przy drogowym szlaku komunikacyjnym tj. drodze krajowej nr 61 i nr 60.
2) Walory połoŜenia geograficznego, zasobów przyrodniczych oraz klimatu,
3) Zachowanie historycznych wartości kulturowych dla powiększenia atrakcyjności
miasta i gminy poczucia toŜsamości mieszkańców.
4) Rezerwy w istniejącym zainwestowaniu na terenach mieszkaniowych miasta i
sołectw oraz relatywnie dobre warunki mieszkaniowe.
5) Rozwinięty układ przestrzeni publicznych, w tym i jego otoczenie.
6) Dobrze zaplanowany rozwój miasta wyraŜający się w opracowanych dokumentach
strategicznych.
7) Proinwestycyjne nastawienie władz gminy realizujące zasadę, Ŝe dobra
infrastruktura techniczna (drogi, kanalizacja) przyczyniają się do rozwoju
gospodarczego.
8) Jedna z największych w Polsce koncentracji ludności w niedalekiej Warszawie
stanowiąca rynek zbytu dla wytwarzanych produktów, generująca miejsca pracy dla
mieszkańców oraz stanowiąca potencjalną klientelę w obszarze turystyki i rekreacji.
9) MoŜliwość wykorzystania środków unijnych na modernizację i rozwój
infrastruktury, modernizacji starych zasobów mieszkaniowych oraz rewitalizację
terenów zdegradowanych.
10) Obecność na terenie województwa mazowieckiego atrakcji turystycznych,
11) Dalszy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszar subregionu
centralnego województwa mazowieckiego.
12) Restrukturyzacja gospodarki regionu oraz unowocześnienie przemysłu
powodujące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych.
13) ZbieŜne zapisy w strategiach, planach i programach rozwoju otaczających gmin
umoŜliwiające harmonijny i zrównowaŜony rozwój Miasta i Gminy.
14) Wzrost zainteresowania mieszkańców duŜych miast rekreacją i aktywnym
spędzaniem wolnego czasu –pod warunkiem rozbudowy infrastruktury
okołoturystycznej.
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SŁABE STRONY OBSZARU REWITALIZOWANEGO
1) Niska funkcjonalność i stopień doinwestowania obiektów i powierzchni
stanowiących przestrzeń publiczną w mieście, dające obszarowi niekorzystny
wizerunek i obniŜający komfort Ŝycia mieszkańców.
2) Niekorzystny wewnętrzny układ komunikacyjny generujący zwiększoną emisję
hałasu i spalin, stwarzający duŜe niebezpieczeństwo dla mieszkańców, wpływający
destruktywnie na odbiór rynku jako miejsca centralnego.
3) Niewystarczająca infrastruktura techniczna (drogowa, mieszkaniowa) miasta,
zwłaszcza stan dróg, wpływający na bezpieczeństwo drogowe oraz stan pojazdów,
problemy mieszkaniowe w tym brak mieszkań socjalnych.
4) Niewystarczająca infrastruktura sportowa, rekreacyjna, kulturalna powodująca
brak moŜliwości spędzania wolnego czasu zwłaszcza przez młodzieŜ.
5) Wysoki poziom bezrobocia (w tym ludzie młodzi) oraz jego struktura - bezrobocie
trwałe oraz mała aktywność bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.
6) Brak obiektu dostosowanego do organizowania duŜych imprez widowiskowych.
7) Postępująca degradacja substancji mieszkaniowej, wpływająca na komfort Ŝycia
mieszkańców.
8) Brak wyraźnego wizerunku miasta, utrudniający prowadzenie skutecznej polityki
promocyjnej.
9) Ograniczenia uŜytkowania lasów dla celów rekreacyjnych oraz ograniczenia w
prowadzeniu inwestycji liniowych na ich terenie.
10) Spadek ludności oraz ujemne saldo migracji.
11) Zarejestrowany wzrost liczby osób bezrobotnych przy malejącej liczbie ludności.
12) Rozproszenie zabudowy powiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
projektowanych systemów odprowadzenia i oczyszczania ścieków oraz innych
elementów infrastruktury technicznej.
13) Niewystarczające wykorzystanie obiektów zabytkowych.
14) Procentowy spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym.
15) Znaczny odsetek osób korzystających z pomocy społecznej.
16) DuŜa liczba obiektów zdegradowanych, wpływających niekorzystnie na estetykę
obszaru rewitalizacyjnego i zagraŜających bezpieczeństwu mieszkańców.
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ZAGROśENIA OBSZARU REWITALIZOWANEGO
1) Postępujący regres demograficzny, jest to tendencja ogólnokrajowa rzutująca
negatywnie na całą sferę działalności gospodarczej i społecznej.
2) Niska podaŜ atrakcyjnych miejsc pracy dla młodych, wykształconych ludzi,
zwłaszcza w skali powiatu.
3) Brak wyraźnie określonego miejsca RóŜana w procesach rozwojowych
województwa powodujący problem z określeniem i wsparciem ze strony
województwa długofalowego rozwoju.
4) NiezrównowaŜone uŜytkowanie zasobów środowiska przyrodniczego
(spowodowane zanieczyszczeniem wód powierzchniowych oraz niską emisją)
obniŜające jego jakość.
5) Powielanie niedostosowanej do otoczenia zabudowy, szczególnie mieszkaniowej,
obniŜającej kulturowy ład przestrzenny oraz powszechne poczucie estetyki.
6) Rozpraszanie się zabudowy mieszkaniowej na terenach dotychczas
niezainwestowanych.
7) Bariery infrastruktury technicznej, głównie w systemie odprowadzania i
oczyszczania ścieków dla rozwoju wytwórczości.
8) Znaczne natęŜenie ruchu kołowego, a tranzytowego w szczególności, na ciągach
ulicznych.
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7 ZałoŜenia programu rewitalizacji
7.1 Podokresy programowania
Planując działania rewitalizacyjne przyjęto podokres 2009-2015 który zawiera się w okresie
budŜetowym Unii Europejskiej (zgodnie z zasadą n+2) oraz umoŜliwia pozyskiwanie
środków z programów pomocowych 2007-2013.

7.2 Zasięg terytorialny rewitalizowanego terenu
7.2.1 Kryteria wyboru obszarów
Zgodnie z RPO WM kryteria wyboru obszarów są następujące:
a) kategoria interwencji 61 – zintegrowane projekty odnowy miejskiej/ wiejskiej
wykazanie spełnienia, co najmniej dwóch ze wskazanych kryteriów:
wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
niekorzystne trendy demograficzne,
niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik
przerywania skolaryzacji,
wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,
niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,
porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
niski poziom wydajności energetycznej budynków,
Dobór wskaźników do ww. kryteriów naleŜy do jednostki samorządu terytorialnego.
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b) kategoria interwencji 78 – infrastruktura mieszkalnictwa wykazanie spełnienia, co
najmniej trzech ze wskazanych kryteriów:
wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

7.2.2 Obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji

Za obszar zdegradowany naleŜy uznać tę część gminy, w której mają miejsce zaległości w
działalności remontowo – modernizacyjnej obiektów kubaturowych, zły stan infrastruktury
komunalnej, niedostatki w zakresie usług publicznych. WaŜnym czynnikiem świadczącym o
degradacji danego obszaru jest podwyŜszony stan bezrobocia wśród mieszkańców, mała
aktywność gospodarcza oraz występujące objawy patologii społecznych takich jak
alkoholizm, narkomania, przestępczość.

Dla kryterium 61 określono następujące wskaźniki:
•

wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy
społecznej na 1 tys. ludności 2006 r. = 1992
Wskaźnik referencyjny: 70
Wniosek: kryterium spełnione
•

wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 886;( Osoby, które zgodnie z ustawą z 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) są uprawnione do ubiegania się o przyznanie
świadczenia pienięŜnego z pomocy społecznej). Liczba mieszkańców 4452 osób
2
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Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w
wieku produkcyjnym3 za 2006=18,4%
Wskaźnik referencyjny: 4,7%
Wniosek: kryterium spełnione
•

niekorzystne trendy demograficzne,
Ujemna

migracja

oraz

ujemny

przyrost

naturalny od 2003 r. do chwili obecnej
Wniosek: kryterium spełnione
•

niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik
przerywania skolaryzacji,
Liczba osób o nieukończonym wykształceniu
podstawowym na 1 tys. ludności w 2005 r=140,7
Wniosek: kryterium spełnione

•

wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
Liczba przestępstw na 1 tys. ludności4 =22,7
Wniosek: kryterium spełnione – wg gminy są to
wartości wysokie

•

niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
Liczba podmiotów gospodarki narodowej na
100 osób w 2006r=8,98
Wskaźnik referencyjny: 11,8
Wniosek: kryterium spełnione

Dla kryterium 78 określono następujące wskaźniki:
•

wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy
społecznej na 1 tys. ludności 2006 r. = 1995

3 Stopę bezrobocia długotrwałego rozumie się jako stosunek liczby osób bezrobotnych powyŜej 12 miesięcy do
liczby osób w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59, męŜczyźni 18-64)
4 Ilość przestępstw stwierdzonych ogółem 101
5 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 886;( Osoby, które zgodnie z ustawą z 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) są uprawnione do ubiegania się o przyznanie
świadczenia pienięŜnego z pomocy społecznej). Liczba mieszkańców 4452 osób
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Wskaźnik referencyjny: 70
Wniosek: kryterium spełnione
•

wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w
wieku produkcyjnym6 za 2006=18,4%
Wskaźnik referencyjny: 4,7%
Wniosek: kryterium spełnione

•

niekorzystne trendy demograficzne
Ujemna

migracja

oraz

ujemny

przyrost

naturalny od 2003 r. do chwili obecnej
Wniosek: kryterium spełnione
•

wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
Liczba przestępstw na 1 tys. ludności7 =22,7
Wskaźnik referencyjny: 36,6%
Wniosek: kryterium niespełnione

.
Na podstawie opracowanych wskaźników gmina RóŜan
moŜe ubiegać się o wsparcie dla projektów z kryterium
61 oraz kryterium 78. Jako obszar zdegradowany i
objęty LPR uznaje się obszar gminy RóŜan

Stopę bezrobocia długotrwałego rozumie się jako stosunek liczby osób bezrobotnych powyŜej 12 miesięcy do
liczby osób w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59, męŜczyźni 18-64)
7
Ilość przestępstw stwierdzonych ogółem 101
6
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8 Wykonane działania rewitalizacyjne
L
p.

1
1.

2.
3

4.

5.

6.

7.

Nazwa
planowanego
działania

2
Przebudowa
wodociągu w
ul.Warszawskiej
i Ostrowskiej w
RóŜanie
Przebudowa
wodociągu we
wsi Załuzie IIetap
Budowa drogi
we wsi
Chrzczonki
Przebudowa
ul.Poniatowskieg
ow
RóŜanie(odc.od
dr.krajowej przy
nr 48)
Budowa
chodnika w
ul.Kościuszki w
RóŜanie
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Źródła
finansowani
a

3
2008

4
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5
BudŜet
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2008
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BudŜet
gminy -254

4

BudŜet
gminy -312

12

300

BudŜet
gminy
- 209

9

200

2008

2008

312
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Nakłady do poniesienia w poszczególnych latach ( w
tys.zł)
Nakład
y
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one do
końca
2007r.
6
5

2008

7
400

8

2010

2011

2012

2013

9

10

11

12

250

2008

110

BudŜet
Gminy

2

107

2008

152

BudŜet
Gminy- 152

2

150

2009

500

BudŜet
gminy -100
Środki strukt.
UE - 400

-
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9 Planowane działania rewitalizacyjne

W celu ustalenia kryteriów wyboru działań rewitalizacyjnych uczestnicy warsztatów
planowania partnerskiego przeprowadzili dyskusję. W trakcie debaty zgłaszano propozycje
projektów. W oparciu o to ustalono następujące priorytety, które przekładają się na rodzaj
zadań i projektów kwalifikujących się do programu rewitalizacji.
P1. Modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych (dachy, ściany zewnętrzne,
wejścia) oraz ich otoczenia (pawilony usługowe, mała architektura, drogi, parkingi, dojazd,
place zabaw).
P2. Budowa i modernizacja pawilonów usługowych oraz pomieszczeń dla prowadzenie
działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, poprawa dostępności dla
pieszych, osób niepełnosprawnych i samochodów (chodniki, drogi dojazdowe, parkingi,
pochylnie, windy).
P3. Modernizacja i adaptacja funkcjonalna starych budynków z ich zachowaniem oraz
rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego.
P4. Otwarcie komunikacyjne miasta, stref przemysłowych oraz obszarów usługowych,
rozdzielenie ruchu tranzytowego i lokalnego, uporządkowanie ciągów ruchu pieszego.
P5. Zmiana funkcji budynków uŜyteczności publicznej dla organizacji pozarządowych z
przeznaczeniem na działalność kulturalną, sportową i społeczną, słuŜącą zwalczaniu i
zapobieganiu patologiom społecznym.
P6. Otwieranie obszarów inwestycyjnych wraz z ich uzbrojeniem w infrastrukturę
nawierzchniową i podziemną (drogi, kanalizacja, wodociągi, parkingi).
P7. Wzbogacenie przestrzeni publicznej łącznie z monitoringiem i tworzeniem stref
bezpieczeństwa poza osiedlami.

PowyŜsze priorytety mają charakter wielowymiarowy i zostały one wykorzystane do
programowania działań w następujący sposób:
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DZIAŁANIA PRZESTRZENNE (TECHNICZNO-MATERIALNE)
P1. Modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych (dachy, ściany zewnętrzne,
wejścia) oraz ich otoczenia (pawilony usługowe, mała architektura, drogi, parkingi, dojazd,
place zabaw).
P2. Budowa i modernizacja pawilonów usługowych oraz pomieszczeń dla prowadzenie
działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, poprawa dostępności dla
pieszych, osób niepełnosprawnych i samochodów (chodniki, drogi dojazdowe, parkingi,
pochylnie, windy).
P3. Modernizacja i adaptacja funkcjonalna starych budynków z ich zachowaniem oraz
rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego.
P4. Uregulowanie systemu komunikacyjnego Gminy RóŜan, strefy przemysłowych oraz
obszarów usługowych, rozdzielenie ruchu tranzytowego i lokalnego, uporządkowanie ciągów
ruchu pieszego.
P5. Wzbogacenie przestrzeni publicznej łącznie z monitoringiem i tworzeniem stref
bezpieczeństwa.

DZIAŁANIA GOSPODARCZE
P1. Budowa i modernizacja pawilonów usługowych oraz pomieszczeń dla prowadzenie
działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, poprawa dostępności dla
pieszych, osób niepełnosprawnych i samochodów (chodniki, drogi dojazdowe, parkingi,
pochylnie, windy).
P2. Modernizacja i adaptacja funkcjonalna starych budynków z ich zachowaniem oraz
rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego.
P3. Otwieranie obszarów inwestycyjnych wraz z ich uzbrojeniem w infrastrukturę
nawierzchniową (drogi, podziemia, kanalizacja, parkingi).
DZIAŁANIA SPOŁECZNE
P1. Zmiana funkcji budynków uŜyteczności publicznej dla organizacji pozarządowych z
przeznaczeniem na działalność kulturalną, sportową i społeczną, słuŜącą zwalczaniu i
zapobieganiu patologiom społecznym.
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P2. Wzbogacenie przestrzeni publicznej łącznie z monitoringiem i tworzeniem stref
bezpieczeństwa.
Zadania zaplanowane na lata 2009 – 2013 będą realizowane w ramach posiadanych środków
finansowych, zarówno własnych jak i zewnętrznych – głównie fundusze strukturalne UE.
W latach 2014 – 2015 i w latach następnych nastąpi realizacja zadań o charakterze
fakultatywnym (kolejność ich realizacji będzie uzaleŜniona nie tylko od posiadanych środków
finansowych, ale równieŜ od stopnia zaawansowania realizacji zadań zaplanowanych na lata
2013 – 2015 ).

9.1 Potencjalne projekty rewitalizacyjne
9.1.1 Działania przestrzenne (techniczno-materialne)
Cele szczegółowe rewitalizacji:
1) działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej,
2) działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu,
3) działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych,
4) działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej.

9.1.2 Działania gospodarcze na obszarze rewitalizowanym
Cele szczegółowe rewitalizacji:
1) działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości,
2) działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej,

9.1.3 Działania społeczne na obszarze rewitalizowanym
Cele szczegółowe rewitalizacji:
1) działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,
2) działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
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3) działania dotyczące walki z patologiami społecznymi,
4) działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia,
5) działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieŜowych,

Wybrane projekty rewitalizacji gminy RóŜan:
Lp
.

1
1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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planowanego
działania

Czas
realizacji
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ywany
całkowit
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Nakłady do poniesienia w poszczególnych latach ( w
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y
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one do
końca
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6
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2011

2012
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8
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3236
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2
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retencyjnego na
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3
20102011

4
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20092011
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20082009

3 000
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wodociągowej
we wsiach:
Chełsty,
Dąbrówka i
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20082009
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177

20082009
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-
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20122013

3 000

1000
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20122013

3 000
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2000

20122013
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10
.
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.
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.
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.

14
.
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.
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.

17
.

drogi gminnej
PrycanowoPodborze

2009

Przebudowa
drogi
Chrzczonki –
ZałęŜeWielkie
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drogi w
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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10 System wdraŜania oraz monitorowania. Ewaluacja
System wdraŜania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy RóŜan” powiązany będzie ze
strukturą organizacyjną Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych projektów Programu będą
merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy w RóŜanie. Zadaniem poszczególnych osób będzie
opracowanie i wdroŜenie procedur monitorowania procesów realizacyjnych, komunikowanie
się z projektodawcami w sprawach realizacji projektów i sporządzania raportów dla
Burmistrza Gminy.

W celu sprawnego i efektywnego wdraŜania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
RóŜan” konieczne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów wchodzących w
zakres Programu oraz wydatków ponoszonych na ich realizację. Proces monitorowania
obejmie analizę danych, które obrazować będą tempo i stan zaawansowania wdraŜanych
projektów.
W celu oceny postępów w realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy RóŜan”
moŜna wybrać i przyjąć poszczególne wskaźniki monitorowania z zaproponowanej poniŜej
listy:
1) wskaźniki produktu
a) długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją w mb,
b) długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją w mb,
c) liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej w szt.,
d) liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej w szt.,
e) powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej w m2,
f) powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej w m2,
g) liczba budynków poddanych renowacji w szt.,
h) powierzchnia budynków poddanych renowacji w m2,
i) długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska w
mb,
j) długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w zakresie
ochrony środowiska w mb,
k) liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na działalność organizacji
pozarządowych w szt.,
l) powierzchnia budynków zmodernizowanych na działalność organizacji
pozarządowych w m2,
m) liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjnoszkoleniowe w szt.,
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powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno-szkoleniowe w m2,
liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne w szt.,
powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne w m2,
liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego w szt.,
liczba nowych/wyremontowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, sportowej lub
aktywnego wypoczynku w szt.,
s) liczba zmodernizowanych obiektów na cele działalności gospodarczej w szt.,
t) powierzchnia zmodernizowanych obiektów na cele działalności gospodarczej w m2.

n)
o)
p)
q)
r)

2) wskaźniki rezultatu
a) liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych w szt.,
b) powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana w m2,
c) liczba osób korzystających z nowych/zmodernizowanych obiektów organizacji
pozarządowych w osobach,
d) liczba osób korzystających z nowej/zmodernizowanej bazy edukacyjno-szkoleniowej
w osobach,
e) liczba osób korzystających z nowej/zmodernizowanej bazy kulturalnej w osobach,
f) liczba osób korzystających z nowych/wyremontowanych obiektów infrastruktury
rekreacyjnej, sportowej lub aktywnego wypoczynku w osobach,
g) liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach zrewitalizowanych w szt.,
h) liczba nowych miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych w szt.,
i) powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne na terenach
zrewitalizowanych w m2,
j) powierzchnia nowych przestrzeni publicznych w m2.

Ewaluacja będzie polegała na weryfikacji załoŜeń przyjętych w Programie, dotyczących
poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Programie. Po przeprowadzeniu oceny zostaną
sformułowane zalecenia naprawcze, mające na celu pełne wdroŜenie planowanych
przedsięwzięć. Za wykonanie poszczególnych zaleceń odpowiedzialne będą merytoryczne
stanowiska pracy gminy lub gminne jednostki organizacyjne. Ocenie zostaną poddane
poszczególne przedsięwzięcia oraz wskaźniki właściwe dla danego projektu.
Ocena powinna obejmować:
sprawdzenie czy dany projekt został wykonany,
porównanie planowanego i rzeczywistego okresu realizacji projektu,
porównanie planowanego i rzeczywistego kosztu projektu,
sprawdzenie czy zostały rozliczone koszty kwalifikowane projektu oraz czy osiągnięto
zaplanowaną wielkość oraz poziom uzyskanego dofinansowania z funduszy
zewnętrznych,
sprawdzenie rodzaju i wielkości osiągniętych wskaźników projektu,
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sprawdzenie sposobu zarządzania projektem po jego zakończeniu.

11 Sposoby komunikacji społecznej
Przewiduje się, Ŝe opracowanie metodą planowania partnerskiego oraz realizacja „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy RóŜan” przyczyni się do integracji lokalnej społeczności oraz
wzrostu jej aktywności w celu zmiany obecnego stanu społeczno - gospodarczego. Zachętą do
podejmowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie informowanie o realizacji „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy RóŜan”, wyjaśnianie społeczności lokalnej, jakie korzyści
dają jej projekty rewitalizacyjne oraz promocja sukcesów osiągniętych przez projekty oraz ich
autorów.

Komunikacja ma zapewnić wszystkim partnerom Programu:
dostęp do pełnej informacji o Programie,
pobudzenie społeczności lokalnej do wyraŜenia własnych opinii,
wzajemne porozumienie między partnerami biorącymi udział w rewitalizacji.
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