
 
 

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Bałtów na lata 2016-2023 – informacje 

ogólne 

 
Celem głównym Programu Rewitalizacji jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów gminy, 
na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji 
stan i zagospodarowanie przestrzeni. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych 
terenów  
w niżej wymienionych głównych aspektach: 
1. Rozwój gospodarczy. 
2. Rozwój społeczny. 
3. Rozwój infrastrukturalno – przestrzenny, techniczny. 
 
Wstępne cele procesu rewitalizacji: 
1. Redukcja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego na terenach 

kryzysowych, w tym zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy GOPS m.in.  
z tytułu bezrobocia, ubóstwa. 

2. Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców 
terenów rewitalizacyjnych poprzez zakładanie nowych firm oraz dalszy rozwój 
Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. 

3. Odnowienie zdegradowanych terenów na obszarze rewitalizacji oraz nadanie im nowych 
funkcji rekreacyjnych i kulturalnych poprzez inwestycję w infrastrukturę techniczną (drogi, 
kanalizacja sanitarna). 

4. Poprawa infrastruktury i stanu budynków użyteczności publicznej np. szkół, świetlic 
wiejskich, poprzez ich odnowienie i ożywienia działalności kulturalnej. 

5. Ochrona środowiska poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców oraz inwestycje  
w budynkach publicznych i prywatnych w urządzenia OZE. 

6. Adaptacja budynków publicznych na cele: oświatowe, społeczne, kulturalne i 
gospodarcze. 

7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty, modernizację i konserwację 
zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska naturalnego. 

8. Zwiększenie aktywności lokalnych organizacji pozarządowych. 
 

W ramach wdrażania programu rewitalizacji (wstępnie) Gmina Bałtów oraz jej 
partnerzy planują: 
1. Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Bałtów poprzez przebudowę i adaptację 

istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie, budowę przyszkolnej infrastruktury 
sportowej oraz zakup wyposażenia. 

2. Zwiększenie dostępności Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego poprzez przebudowę 
drogi gminnej. 

3. Włączenie lokalnej infrastruktury transportowej do sieci dróg regionalnych poprzez 
przebudowę drogi gminnej nr 306010T oraz 306015Tw Bałtowie. 

4. Utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bałtów. 
5. Utworzenie Spółdzielni  socjalnej. 
6. Utworzenie Klubu Seniora. 
7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawa jakości powietrza  

w obrębie obszarów Natura 2000 Gminy Bałtów poprzez montaż systemów solarnych na 
budynkach mieszalnych oraz użyteczności publicznej. 

8. Utworzenie Parku Dziedzictwa Ziemi Świętokrzyskiej – projekt partnerski Gminy Bałtów 
oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej. 



 
9. Projekty edukacyjne nakierowane na podniesienie jakości kształcenia poprzez 

organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających. 
 
W ramach zarządzania projektem w UG zostanie powołany Zespół ds. Rewitalizacji, który 
będzie odpowiedzialny za realizację procesu rewitalizacji (zarówno na etapie opracowania 
jak i jego wdrażania). W skład 5 osobowego zespołu wejdą: 
1. Dwóch pracowników Referatu Inwestycji, Rozwoju i Turystyki (Przewodniczący Zespołu 

ds. rewitalizacji oraz Sekretarz Zespołu ds. rewitalizacji). 
2. Samodzielne stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania 

przestrzennego. 
3. Przedstawiciel Referatu Finansów (Skarbnik Gminy). 
4. Radca prawny. 
Koordynatorami Zespołu będą Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Turystyki 
(Przewodniczący Zespołu ds. rewitalizacji) oraz Sekretarz Zespołu ds. rewitalizacji. 
 

Ważną rolę w procesie opracowania Programu Rewitalizacji będzie pełnił ekspert 
zewnętrzny (posiadający doświadczenie w tworzeniu dokumentów strategicznych), który 
będzie odpowiedzialny za opracowanie diagnozy oraz PR zgodnie z wytycznymi. Zespół i 
Komitet Rewitalizacyjny będą ściśle współpracować z ekspertem zewnętrznym na każdym 
etapie prac nad programem. 

Ostateczne decyzje dotyczące kształtu programu, zarówno na etapie tworzenia jak i jego 
wdrażania, będą podejmowane przez Radę Gminy, po wcześniej przeprowadzonych 
konsultacjach społecznych i wydaniu opinii przez Komitet Rewitalizacyjny. 

Po opracowaniu PR rozpocznie jego wdrażanie. Raz w roku, podczas sesji Rady Gminy, 
będą szczegółowo analizowane postępy w jego realizacji. 

 


