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Gmina Biała Rawska dokona wszelkich starań by doprowadzić do poprawy stanu 

obiektów  zamieszczanych w gminnych ewidencjach zabytków. Istnieje jednak bariera 

natury prawnej na drodze pozyskiwania środków finansowych na przeprowadzenie 

remontów, ponieważ ustawa stanowi, że finansowane są prace remontowe obiektów 

wpisanych do rejestru. Obiekty nie objęte prawną formą ochrony tzw. 

ewidencjonowane mogą uzyskać dofinansowanie jedynie w przypadku opracowania 

projektów kompleksowej odnowy ze środków dysponowanych przez Urząd 

Marszałkowski w Łodzi.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Zameczek wymagający rewaloryzacji  
 

 Dalsze tworzenie wirtualnej panoramy miasta i gminy Biała Rawska  

W celu upowszechniania dziedzictwa kulturowego miasta i gminy  Biała Rawska 

zostaną podjęte dalsze działania w celu  udostępnia  na stronie internetowej wirtualnej 
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panoramy miasta i gminy Biała Rawska, zawierającej najciekawsze zabytki z terenu 

miasta i gminy. 

 

 
 

Upowszechnianie informacji o zabytkach na stronach gminy Biała Rawska   
 

Działanie  
2 

 
Kreowanie 

poczucia 

tożsamości regionalnej  

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej z całą pewnością wpłynie na zacieśnianie 

więzi społeczności lokalnej i poczucia własnej wartości. Gmina Biała Rawska na kanwie 

bogatej historii i tradycji może kultywować swoje walory niematerialne i wartości materialne.  

 

Zadania  
  

 Organizacja imprez o charakterze kulturowym 

Miasto i gmina Biała Rawska  organizuje lub jest współorganizatorem  imprezy  

o charakterze kulturowym, do których należą m.in. „Niedziela w Białej”, „Bialskie sobótki” – 

prezentujące artystyczne dokonania młodzieży, regionalne potrawy, oraz cykliczne  imprezy 

promocyjno-folklorystyczne m.in.: dożynki gminne. 

Ten rodzaj imprezy powinien być w dalszym ciągu podtrzymywany i promowany, 

prowadzi bowiem do propagowania historii regionu.  
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Dożynki gminne  

 Promocja imprez o charakterze kulturowym 

Organizacja imprez kulturowo –folklorystycznych takich jak np. dożynki gminne, 

„Niedziela w Białej”, „Bialskie sobótki”, powoduje zwiększenie identyfikacji 

mieszkańców z kulturą regionu. Udziały twórców i artystów z terenu miasta i gminy 

Biała Rawska powoduje rozwój rzemiosła ludowego i wzmocnienie rawskiego 

podregionu etnograficznego. Odbywające się imprezy będą  silnie promowane na 

terenie miasta i gminy Biała Rawska, Województwa i Kraju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promocja imprez o charakterze kulturalnym  
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 Wykreowanie pamiątek regionalnych 

Należy poszukiwać inspiracji tworzenia lokalnych pamiątek np. związanych z kultem Maryjnym  

w Sanktuarium w Białej Rawskiej, tradycjami sadowniczymi lub szydełkowymi inspiracjami 

rawskiego podregionu etnograficznego.   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Kopia obrazu Matki Boskiej miłosiernej w sanktuarium - pamiątka lokalna 
 
 

 

 

 

 

a 

 

 

 

     

 

                                                                           Tradycje sadownicze – produkt lokalny  

 

 Wpisanie specjałów lokalnych na Ministerialną listę krajowych produktów 

regionalnych i promocja specjałów regionalnych 

Produkty regionalne decydują o kolorycie, odrębności i specyfice 

wyodrębnionego obszaru  stanowiąc jego bogactwo kultury kulinarnej, dlatego należy 

promować lokalne specjały związane z tradycjami sadowniczymi regionu.  

Biała  
Biała  
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                                                 Tradycje sadownicze – produkty lokalnych specjałów  

Doskonałą promocją specjałów regionalnych Białej Rawskie  jest udział Kół 

Gospodyń Wiejskich w „Smakach Ziemi Łódzkiej” i konkursie „Smaczne Łódzkie”.  

 

 Realizacja projektów podnoszących atrakcyjność obiektów i obszarów 
zabytkowych miasta i gminy Biała Rawska    

 

Dobrym przykładem realizacji projektów prowadzących do rewaloryzacji zabytkowych 

obszarów jest modernizacja kolejki wąskotorowej z przeznaczeniem na cele kulturalne  

i turystyczne.  

Zakłada się realizację kompleksowych projektów pod nazwą „Rewaloryzacja kolejki 

relacji Rogów – Biała Rawska”. Celem projektu jest rozwój społeczno – gospodarczy oraz 

wzmocnienie więzi i tożsamości lokalnej, poprzez wykorzystanie walorów turystycznych  

i kulturowych regionu. Projekt zakłada m. in. budowę wiosek tematycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Kolejka wąskotorowa 
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 edukacja regionalna mieszkańców 

Zachowanie i propagowanie dziedzictwa winno odbywać się przy współudziale 

społeczności regionalnej. Dlatego trzeba podjąć działania w celu propagowania 

wiedzy o zabytkach i zasadach ochrony. Należy umacniać w mieszkańcach miasta  

i gminy Biała Rawska poczucie tożsamości poprzez identyfikowanie specyfiki  

i odrębności regionalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na edukację w zakresie 

dziedzictwa kulturowego począwszy od szkół, gdzie dzieci i młodzież trzeba zachęcać 

do poznawania historii swojego regionu. Kolejną ważną grupą, do której należy 

kierować te działania są właściciele i użytkownicy zabytków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja regionalna mieszkańców pozwoli na kształtowanie poczucia dumy ze swojego regionu  

 

 Organizacja konkursu "Biała Rawska moja mała ojczyzna w obiektywie" 

Biała Rawska - moja mała ojczyzna w obiektywiepropozycja konkursu. Zdjęcia 

laureatów zostają wydane w formie widokówek promujących walory miasta i gminy 

Biała Rawska. Konkurs ten sprzyja identyfikacji mieszkańców z regionem, podnosi 

świadomość o zabytkach regionu u doskonale je promuje. 
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Propozycja konkursu „Biała Rawska - moja mała ojczyzna w obiektywie" 

 

Dalszy rozwój Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej  

Na stronach internetowych działa Cyfrowe Archiwum tradycji Lokalnej 

prowadzone przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Bialskie Stowarzyszenie 

Historyczne w Białej Rawskiej.   Informacje tam zgromadzone stanowią cenne źródło 

danych z zakresu lokalnej kultury i tradycji.  
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 Wspieranie działań Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego  
 

Należy wspierać działania Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego które 

prowadzi  działalność m. in. z zakresu  przybliżania historii, obyczajów, zabytków 

Ziemi Bialskiej oraz  pielęgnowaniem dziedzictwa kulturalnego regionu.   

Działanie 3 

 
Rozwój turystyki kulturowej w oparciu o walory krajobrazowe i historię obszaru 
 

Rozwój turystyki w oparciu o zabytki pozwoli na ożywienie omawianego obszaru, 

zwiększy miejsca pracy i wpłynie na rozwój gospodarczy miasta i gminy Biała Rawska.   

W obecnych procedurach wykorzystanie zabytków na potrzeby turystyczne, 

edukacyjne i społeczne jest wymogiem w staraniu się o dotacje finansowe.  

 

Zadania  

 Wykreowanie markowych produktów np. „Kolejka wąskotorowa relacji Rogów - 
Biała Rawska”  

Kolejka wąskotorowa – zmodernizowana i ożywiona poprzez tworzenie wiosek 

tematycznych to produkt turystyczny dający szansę  rozwoju, ożywienia i odnowy 

obiektów zabytkowych i ich wykorzystania na cele turystyczne.  

 

 

 

 
 

Wykreowanie produktu turystycznego 

 opartego na wartościach materialnych 

 i niematerialnych  
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 ochrona obiektów zabytkowych i ich wykorzystanie na cele kulturalne  

Obiekty zabytkowe wyróżniające się w krajobrazie miasta i gminy powinny zostać 

wykorzystane do utworzenia na ich kanwie szlaku ośrodków kulturalnych i turystycznych 

regionu .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Kino Zbyszko w obiekcie zabytkowym przed rewaloryzacją 

 

 współpraca z organizacjami dająca szansę odnowy zabytków m. in. na Szlaku 

kolei wąskotorowej i dróg pielgrzymkowych  

 

Występowanie na terenie miasta i gminy szlaku kolei wąskotorowej i dróg 

pielgrzymkowych  stwarza możliwości współpracy z organizacjami działającymi w tym zakresie 

i jednocześnie daje nowe możliwości ożywienia obszarów, podniesienia ich prestiżu   

i rewaloryzacji. Gmina Biała Rawska  stworzy możliwość wymiany doświadczeń sprzyjającej 

wykorzystaniu sprawnych rozwiązań i podejmowaniu wspólnych starań w pozyskiwaniu 

środków finansowych.  

 

Okres realizacji Zintegrowanego Planu Rewitalizacji 

Okres realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest spójny z okresem 

programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Szacuje się, że 

niektóre z projektów mogą być trudne pod względem inwestycyjnym i będą 

realizowane w długim okresie czasu. Pomimo, że Miasto Biała Rawska chciałoby 

wszystkie projekty wykonać jak najszybciej, to należy wziąć pod uwagę 

uwarunkowania budżetowe oraz techniczne. 
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ZAKRES I TRYB PRZYGOTOWANIA PROJEKTU ZINTEGROWANEGO 

PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA 
 

UWARUNKOWANIA SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA DZIAŁAŃ 
REWITALIZACYJNYCH  W LATACH 2015-2020  
 

 

 

 

 

                systemowe i zintegrowane działania rewitalizacyjne  

                                       

 
 

                          priorytet dla działań zintegrowanych 
                   związanych z rewitalizacją w Białej Rawskiej 
 
Zintegrowane działania rewitalizacyjne miasta Biała Rawska – to proces 

przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych 
częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, 
przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego  
i odbudowy więzi społecznych. 

Działania rewitalizacyjne obejmują 

 remonty, modernizacje, rewaloryzacje i rehabilitacje obiektów oraz ich 

zespołów; 

 działania zmierzające do ożywienia społecznego i gospodarczego obszarów; 

 podejmowane kompleksowo na większych obszarach,  które charakteryzują się 

znacznym stopniem dekapitalizacji zabudowy i często nagromadzeniem 

problemów społecznych. 

 PERSPEKTYWA FINANSOWA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW  

Z UE NA LATA 2014-2020, 

 ZAŁOŻENIA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI, 

 ASPEKTY PRAWNE USTAWY O REWITALIZACJI.  
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Powiązanie aspektów społecznych, gospodarczych i technicznych 

oraz kulturowych w procesach rewitalizacji należy  uznać za istotę 
zagadnienia, które odnosi się do całości życia miasta, a nie tylko do jego 
formy.  

 

Podstawą do sporządzenia Programu jest kompleksowość i integracja 
rewitalizacji, rewaloryzacji i remontów. 

 

                          

    nowy aspekt programu 

    zintegrowane działania – kompleksowość  

 Długookresowa strategia rozwoju kraju,  

 Strategia rozwoju kraju 2020, 

 Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020, 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

 Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, 

obszary wiejskie, 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  

 Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2013–

2016, 

 Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji, 

 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 

 Program - Dziedzictwo kulturowe, 

 Programu - Rozwój Infrastruktury Kultury, 

 RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, 

 
Nowe dokumenty strategiczne analizowane  w Programie  
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 Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Biała Rawska na lata 

2015-2018, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

pakiet rozwiązań systemowych = rewitalizacja kompleksowa i skuteczna 

Biała Rawska  

RRGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

OŚ PRIORYTETOWA VI – REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU 

Priorytet inwestycyjny 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego 

Priorytet inwestycyjny 8b – Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako strategii terytorialnej dla 

określenia obszarów, w Tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych 

i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwoju.  

Priorytet inwestycyjny 9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i 

społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 

  Strategie  

    Programy  
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W okresie Nowej perspektywy Finansowej za jedno z najważniejszych 

zagadnień uznano tematykę związaną z atrakcyjnością krajobrazu kulturowego. 

Utrzymanie i wzrost atrakcyjności krajobrazu kulturowego wiąże się to bezpośrednio z 

koniecznością prowadzenia działań rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych unikatowych 

struktur zabytkowych. 

 Duża skala potrzeb związanych z degradacją struktur przestrzennych  

i aspektami społecznymi występuje m. in. w Białej Rawskiej i wymaga interwencji z 

poziomu województwa. Dużą szansę upatruje się w działaniach prowadzonych w 

kierunku tworzenia narodowego Planu Rewitalizacji. 

Dotychczas prowadzone rewitalizacje były często kontynuacją wcześniej 

rozpoczętych prac, co miało wpływ na coraz bardziej kompleksowy charakter . 

W procesie kształtowania harmonijnego krajobrazu kulturowego istotny jest także 

fakt powrotu do opracowywania studiów historycznych oraz katalogów budownictwa 

regionalnego dających wytyczne do dokumentów planistycznych i prowadzonych 

działań rewitalizacyjnych.  

Poczucie tożsamości regionalnej odgrywa istotną rolę w budowaniu kapitału 

społecznego. Podejmowano działania w celu wzmacniania poczucia tożsamości 

regionalnej i dostrzeżono potrzeby ożywiania zrewaloryzowanych obszarów ośrodków 

osadniczych.  

 

 

 

ZINTEGROWANY  PROGRAM                                   
 REWITALIZACJI  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                 …. przy  
    priorytetyzacji integracji  
               celów i działań   
                      ZPR   
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Cel nadrzędny programu rewitalizacji to: 

Ożywienie społeczne, gospodarcze i kulturalne miasta poprzez poprawę jakości 

zagospodarowania przestrzeni publicznej, jakości środowiska oraz odnowę 
zasobów mieszkaniowych. 

Cele szczegółowe programu rewitalizacji: 

1. Przeciwdziałanie bezrobociu. Wzrost aktywności gospodarczej poprzez tworzenie 

nowych przedsiębiorstw i stwarzanie warunków do wzrostu zatrudnienia. 

2. Zwiększenie intensywności zapobiegania wykluczeniu społecznemu. 

3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

4. Udostępnienie przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych. 

5. Zapobieganie niekorzystnym trendom demograficznym. 

6. Polepszenie jakości środowiska. 

7. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. 

8. Ochrona zasobów dziedzictwa narodowego. 

9. Poprawa warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych. 

10. Zwiększenie oferty kulturalnej miasta poprzez współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. 

11. Uatrakcyjnienie zagospodarowania terenów zielonych i miejsc rekreacji. 

12. Odnowa i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych miasta i obiektów 

użyteczności publicznej. 

13. Nadanie funkcji mieszkaniowych obszarom poprzemysłowym. 

14. Poprawa układu komunikacyjnego miasta. 

15. Rozwój sieci infrastruktury technicznej. 
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Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska jest zgodny  

z założeniami opracowywanego Wojewódzkiego Programu Opieki Nad Zabytkami  

w Województwie Łódzkim na Lata 2016–2019, którego głównym zadaniem na cztery 

kolejne lata jest kontynuowanie działań rewitalizacyjnych w ośrodkach miejskich.  

 
 
 

Cel operacyjny I 

 
Regionalny system 

zarządzania dziedzictwem 
kulturowym 

Cel operacyjny II 

 
Atrakcyjny krajobraz kulturowy   

(priorytet na lata 2016-
2019) 

 

Cel operacyjny III 

 
Tożsamość wielokulturowa 

regionu 
 

 
Działanie 1 

Stworzenie mechanizmu 

współpracy   

w zakresie  zarządzania 

 
Działanie 4 

Poprawa stanu obiektów 

i obszarów zabytkowych 

 
Działanie 5 

Poprawa stanu i dostępności 

zabytków ruchomych w muzeach 

oraz obiektach sakralnych 

 

 
Działanie 3 

Rewitalizacja układów 

przestrzennych 

miast i wsi 

(podstawowe dla 

realizacji celu operacyjnego II) 

 
Działanie 7 

 
Edukacja kulturowa 

mieszkańców województwa  

 

 
Działanie 2 

Cyfryzacja zasobów 

ewidencyjnych dziedzictwa 

kulturowego  

w regionie łódzkim 

(ważne dla realizacji 

celu operacyjnego I  

i wspomagające realizację 

celu operacyjnego II) 

 
Działanie 6 

 
Kreowanie różnorodności 

kulturowej 
(ważne dla realizacji 

celu operacyjnego III i 

wspomagające realizację 

celu operacyjnego II) 
 

CELE I DZIAŁANIA  

WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 

2016–2019 (założenia) 
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Cel  prowadzonych działań  
 

Kompleksowa materialno-przestrzenną modernizacja budynków oraz 

przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej 

 społeczna rozwiązywanie problemów społecznych takich jak bezrobocie, 

wykluczenie społeczne, niski poziom kapitału ludzkiego, 

 gospodarcza tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, 

 środowiskowa działania zwiększające efektywność energetyczną i służące 

wykorzystaniu terenów zdegradowanych. 

 

Wskazania działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Białej 
Rawskiej zawarte są w regionalnych dokumentach strategicznych:  

• Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 

• Regionalnym  Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego 

• Oś priorytetowa VI – Rewitalizacja i potencjał  endogeniczny regionu  

• Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 

• Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim  

     na lata 2012-2015  

 
Główne kierunki działań rewitalizacyjnych Stworzenie sieci unikatowych ośrodków 

historycznych i poddanie ich działaniom rewitalizacyjnym. 

MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA  
 
DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA  KULTURY I DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO  Z PROGRAMU „DZIEDZICTWO KULTUROWE”:  

Dotacje z MKiDN można otrzymać w ramach następujących priorytetów 

Programu „Dziedzictwo Kulturowe”:  

 PRIORYTETU  

  OCHRONA ZABYTKÓW  
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 PRIORYTETU 

  WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 

 PRIORYTETU  

  KULTURA LUDOWA I TRADYCJA 

 PRIORYTETU  

  OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH  

 PRIORYTETU  

  OCHRONA I CYFRYZACJA DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

 PRIORYTETU  
  MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ 

W ramach poszczególnych priorytetów dofinansowywane są projekty 

przeznaczane na rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych, rozwój instytucji 

muzealnych, ochronę zabytków archeologicznych, tworzenie zasobów cyfrowych 

dziedzictwa kulturowego oraz na ochronę zabytkowych cmentarzy. Priorytety ulegają 

zmianie w poszczególnych latach. W ostatnim czasie zaczęto dostrzegać potrzebę 

dotowania zabytków archeologicznych i kultury ludowej oraz zabytkowych cmentarzy.   

Największe dotacje zostają przekazane na rewaloryzację zabytków nieruchomych  

i ruchomych, a najmniejsze na  tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa 

kulturowego.   

Beneficjentami mogą być wyłącznie podmioty prawa polskiego – właściciele  

i użytkownicy obiektów zabytkowych, osoby fizyczne ;jednostki samorządu 

terytorialnego ;inne jednostki organizacyjne takie jak: samorządowe jednostki kultury, 

kościoły, związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 

organizacje pozarządowe. 

Wysokość udzielanego dofinansowania wynosi do 50 % nakładów koniecznych 

określonych w  art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z 2003 roku.  

Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi: 

 25 000 zł na zabezpieczenia przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe; 

 75 000 zł w pozostałych przypadkach. 

Beneficjent może złożyć do poszczególnego priorytetu maksymalnie 3 wnioski w 

jednym roku, a realizacja projektowanych zadań może odbywać się wyłącznie w ciągu 
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roku, w którym dotacja została przyznana. Natomiast refundacja dotyczy kosztów 

poniesionych w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. 

Ocena wniosku obejmuje: 

 ocenę wartości merytorycznej - maksymalnie można uzyskać 60 pkt: najwyżej 

punktowana jest konieczność przeprowadzenia prac wynikająca ze stanu 

technicznego zabytku  - 30 pkt, czas powstania, wartość historyczna, 

artystyczna, naukowa - 20 pkt, figurowanie na Liście UNESCO - 5 pkt, uznanie 

za pomnik historii - 5 pkt, 

 ocenę wartości społecznych - maksymalnie 20 pkt za publiczną funkcję zabytku,  

 ocenę wartości organizacyjnej, maksymalnie 20 pkt, w tym 10 pkt za profesjonalne 

przygotowanie aplikacji, 10 pkt za procentowy udział wkładu własnego lub 

środków pozyskanych z innych źródeł. 

DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 

 

- Oś Priorytetowa VIII: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów 

Kultury. 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte będą kompleksowe 

zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków  

o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego 

Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki 

Historii. 

W ramach inwestycji odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego 

wspierane będą projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym 

turystycznego, zabytkowych obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące 

renowacji zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków 

ruchomych i ich digitalizacji(w przypadkach kiedy została ujęta jako element projektu). 

Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 70 % kosztów kwalifikowanych. 

 

DOFINANSOWANIE Z  NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
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Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków opracowuje co 4 lata listę 

preferencyjną zabytkowych parków i ogrodów dla Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej,  w celu finansowania prac z zakresu rewaloryzacji 

założeń zieleni (parków, cmentarzy). W celu kandydowania obszarów do 

zamieszczenia na w/w liście potrzebna jest akceptacja Wojewódzkiego Konserwatora 

zabytków. Za jego pośrednictwem następuje zgłoszenie. 

 

DOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2014 -2020 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego  

Podział środków w ramach funduszy strukturalnych został scedowany dla 

każdego województwa poprzez Regionalny Program Operacyjny. Dofinansowane 

projekty są to kluczowe dla regionu inwestycje o charakterze wielkoskalowym. 

Inwestycje muszą być ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji i wykazywać wpływ 

na rozwój regionu oraz ożywienie społeczno - gospodarcze terenów zdegradowanych.  

Finansowanie zadań RPO dla województwa łódzkiego jest możliwe głównie w ramach osi 

priorytetowej VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu  

Priorytet interwencyjny 6c Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego  

i kulturowego 

 

 Projekty składane w  działaniu VI dotyczą rewitalizacji i rewaloryzacji zdegradowanych 

obszarów  poprzemysłowych, powojskowych, mieszkaniowych oraz  terenów zieleni 

historycznych struktur miejskich. 

Należy podkreślić, że przy ocenie projektów punktowane jest m. in. uwzględnienie  zadania  

w  Wojewódzkim programie opieki nad zabytkami dla województwa łódzkiego, wpisanie 

obiektu  i obszaru do rejestru zabytków, ustanowienie parku kulturowego.  

Beneficjentami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  

i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, 

organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, przedsiębiorcy. 
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Dofinansowanie z  EFRR wynosi 85 % wydatków. Dla projektów objętych pomocą 

publiczną, dotacja unijna  wynosi do  50 % wartości w przypadku, gdy pozostałe 50 % zostanie 

dotowane z budżetu państwa.  

Nie została określona minimalna ani maksymalna wartość projektów ani minimalna  

i maksymalna kwota wsparcia. 

 
DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WŁASNEGO URZĘDU 

MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI  

Urząd Marszałkowski w Łodzi podjął działania w celu ratowania zabytków, 

uruchamiając od 2008 roku  środki na rewaloryzację obiektów  i obszarów 

zabytkowych.  

Sejmik Województwa Łódzkiego dnia 12 stycznia 2010 r. uchwałą nr L/1463/10 

przyjął Regulamin określający zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków województwa. W myśl  § 2 w/w uchwały dotację celową można 

uzyskać w celu wykonania opracowań projektowych i badawczych, przeprowadzenia 

prac konserwatorskich  zabytków  nieruchomych, ruchomych i archeologicznym 

zdefiniowanych w art., 6 ust. ł pkt. 1, 2, 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z 2003 r. Ponadto obiekt lub obszar zgodnie z w/w ustawą musi być 

wpisany do rejestru zabytków, posiadać duże znaczenie dla dziedzictwa, znajdować 

się w granicach administracyjnych województwa łódzkiego i być udostępniany 

społeczeństwu. 

Beneficjentami mogą być właściciele i użytkownicy zabytków. Wysokość 

przyznawanych dotacji stanowi do 50 % ogółu nakładów. W przypadku obiektów  

o wyjątkowych wartościach zabytkowych bądź wymagających podjęcia 

natychmiastowych prac naprawczych dotacja może wynosić do 100% nakładów. 

Udzielenie dotacji wymaga złożenia wniosku i spełnienia w/w wymogów 

formalnych. Następnie  podlega opinii  Komisji i  jest  rozpatrywane przez Sejmik 

Województwa Łódzkiego. 
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DOTACJE Z  BUDŻETU WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW  

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodnie z  art. 74ustawy  o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku udziela dotacji na prace 

konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru WKZ. Regulamin przyznawania 

dotacji stanowi, że mogą być dotowane prace mające na celu  zachowanie i ochronę 

materialnego dziedzictwa. Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznaje środki na 

prace rewitalizacyjne i zabezpieczeniowe zabytków przed skutkami klęsk 

żywiołowych, kradzieżami i nielegalnymi wywozami za granicę. Dotowane zabytki   

winny pełnić funkcje publiczną. 

Beneficjentami dotacji podobnie jak w przypadku środków  pozyskiwanych  

z Urzędu Marszałkowskiego  w Łodzi mogą być: właściciele i użytkownicy zabytków. 

Również ich  wysokość wynosi do 50 % nakładów a gdy zabytek posiada wyjątkową 

wartość lub jego stan wymaga podjęcia natychmiastowych prac dotacja może 

osiągnąć do 100 %. 

Komisja oceniając wniosek uwzględnia: stan zabytku, wartość i czas powstania, 

uznanie  za pomnik historii, rzetelność realizacji zadań, wysokość środków własnych 

oraz pozyskanych z innych źródeł. 

Ostateczną decyzję przydziału środków podejmuje Łódzki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków.  

 

DOTACJE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ 

Ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej przyznawane są dotacje na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa. Środki  

przeznaczane są na przeprowadzanie rewaloryzacji założeń zieleni, wykonanie prac 

leczniczo-pielęgnacyjnych drzew w zabytkowych alejach oraz starodrzewów na 

terenach gmin. 
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Udział środków na działania rewitalizacyjne w województwie łódzkim wg 
wybranych źródeł finansowania 
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 Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. województwo łódzkie podpisało 2362 

umowy o wartości dofinansowania z UE 4315 mln zł. 1465 projektów zakończono i 

całkowicie rozliczono (dofinansowanie 1427 mln zł).  

W przeliczeniu na 1 mieszkańca dofinansowanie  wynosiło 1717 zł. Największe 

dofinansowanie per capita trafiło do powiatów: poddębickiego (5 951,1 zł), 

opoczyńskiego (2 075,7 zł) i pajęczańskiego (1 821,6 zł),  a najmniejsze do miast: 

Skierniewice (807,3 zł) oraz Piotrków Trybunalski (1 009,2 zł). 

Podpisane umowy dotyczyły obszarów  wsparcia: Transport (91 projektów o wartości 

1 069 mln zł), Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość 

(1647 projektów, 970,5 mln zł), Turystyka, kultura i rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich (82 projekty, 788,6 mln zł), Ochrona środowiska  

i zapobieganie zagrożeniom (152 projekty, 484,1 mln zł), Społeczeństwo informacyjne 

(228 projektów, 327,9 mln zł), Inwestycje w infrastrukturę społeczną (68 projektów, 

325,8 mln zł), Energia (87 projektów, 222 mln zł), Obszar Pomoc społeczna  

(7 projektów, 126,9 mln zł).  

 

Rewitalizacja w perspektywie 2014-2020 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Cel tematyczny Fundusz  Wsparcie UE EUR  Udział wsparcia UE w 
całości RPO  

6c. Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego  

EFRR  40 742 435  1,81%  

8.b. wspieranie wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego 
zatrudnieniu poprzez rozwój 
potencjału endogenicznego jako 
elementu strategii terytorialnej dla 
określonych obszarów  

EFRR  59 897 859  2,65%  

9.b. wspieranie rewitalizacji fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich 
i wiejskich 

EFRR  178 485 543  7,91%  
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 Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 

 Wsparcie rewitalizacji w ramach EFS będzie przybierze formę realizacji projektów  

komplementarnych w ramach poszczególnych działań /poddziałań  RPO WŁ w celu 

wzmacniania rewitalizowanej przestrzeni działaniami o charakterze społecznym  

z zakresu m. in. aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym oraz rozwoju usług społecznych, w tym ekonomii 

społecznej. 
 
 
Cele szczegółowe osi priorytetowej  

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu łączy w sobie 
zakres interwencji:  
- celu tematycznego 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 

wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami  

Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury  
- celu tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 

wsparcie mobilności pracowników  

Działanie VI.2.  Rozwój gospodarki turystycznej  

- celu tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem  

i wszelką dyskryminacją  

Działanie VI.3.  Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego  

Interwencja zaplanowana w ramach OP VI będzie zorientowana na niwelowanie 

skutków wykluczenia społecznego na terenach problemowych (w tym 

zdegradowanych) oraz wykorzystanie i rozwój potencjałów endogenicznych regionu 

łódzkiego opartych na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie 

tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym 

powstawania nowych miejsc pracy.  

W ramach interwencji nastąpi również podniesienie jakości i dostępności usług 

kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony, zachowania 

zasobów dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju instytucji kultury.  
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Planowane w ramach OP VI przedsięwzięcia w zakresie usług kulturalnych  

i turystycznych, rozwoju potencjałów endogenicznych obszarów o specyficznych 

potrzebach oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych przyczynią się do ożywienia 

społeczno-gospodarczego regionu, jak i wpłyną na podniesienie jakości i atrakcyjności 

życia mieszkańców województwa łódzkiego. Ograniczenie występowania 

negatywnych zjawisk społecznych będzie następowało poprzez realizację szerokiego 

spektrum inwestycji infrastrukturalnych prowadzących do aktywizacji społeczno-

gospodarczej terenów zdegradowanych. 

 

GOSPODARKA, RYNEK PRACY I POTRZEBY SPOŁECZNE  

 

Stopień koncentracji ludności w gminie nie jest równomierny. Najwięcej mieszańców 

jest na terenie miasta, gdzie wskaźnik zaludnienia wynosi 342 osoby na km2. 

Struktura ludności gminy pod względem ekonomicznych grup wiekowych wieku 

(według danych GUS) przedstawia się następująco: 19,3% ogółu mieszkańców 

stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat), 62,4% osoby w wieku 

produkcyjnym, a 18,3% osoby w wieku poprodukcyjnym.  

Populacja miasta Biała Rawska charakteryzuje się obecnie mało korzystną strukturą 

wiekową, ponieważ jest zbyt mała różnica pomiędzy populacją w wieku 

przedprodukcyjnym a poprodukcyjnym. Od roku 2008 liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym spada znacznie, a powiększa się liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym – jest to tendencja niekorzystna. Zdecydowana większość 

mieszkańców gminy znajduje się w wieku produkcyjnym, liczba ta nie ulega znacznym 

wahaniom.  
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Pozytywnym zjawiskiem demograficznym jest:  

 stosunkowo wysoki wskaźnik liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz w wieku 

do 18 lat, co może pozytywnie zaowocować w przyszłości, jeśli warunki w gminie 

będą bardziej korzystne dla osiedlania się młodych ludzi,  

 wyrównany wskaźnik feminizacji.  

 

Do niekorzystnych zjawisk demograficznych należą:  

 zbyt mała różnica pomiędzy wskaźnikami osób w wieku przedprodukcyjnym i 

poprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa,  

 sukcesywny i znaczący spadek liczby ludności w gminie: ujemny wskaźnik 

przyrostu naturalnego oraz ujemne saldo migracji,  

 znaczący udział kobiet (ok. 58%) w strukturze osób w wieku poprodukcyjnym, w 

wieku produkcyjnym przewaga mężczyzn,  

 niekorzystne wskaźniki demograficzne w prognozach ludności do roku 2035.  

 

Koncentracja działalności gospodarczej handlowej, przemysłowej i usługowej jest na 

terenie miasta Biała Rawska, natomiast tereny wiejskie mają charakter rolniczy. Rynek 

pracy na terenie gminy kształtowany jest głównie przez sektor prywatny, w tym 

znaczny udział ma rolnictwo. W gminie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej w roku 2012 było 375 osób, co 

stanowiło 5,2% ludności w wieku produkcyjnym. Według danych GUS w roku 2012 w 

mieście pracujących osób w wieku produkcyjnym ogółem było 2 333. W skali ostatnich 
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lat (od 2008 r.) bezrobocie w gminie wynosi od 4,1 % od 5,2%.  W gminie 

zarejestrowane są ogółem 663 podmioty gospodarcze prowadzące działalność, z 

czego pond 95% to podmioty reprezentujące sektor prywatny.  

W sektorze prywatnym przeważają znacząco osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą na własny rachunek – 79 %. Spółki handlowe i stowarzyszenia mają 

swój udział po ok. 4%. 

 
Identyfikacja problemów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. Łódzkie 2020” region rawski 

charakteryzuje się następującym udziałem osób pracujących w poszczególnych 

sektorach w roku 2010:  

 w rolnictwie – 50 - 69,9% osób pracujących ogółem,  

 w przemyśle i budownictwie – 15 - 19,9%,  

 w usługach – 30 – 39,9%.  

 

Powiat rawski znajduje się w regionie skierniewickim, gdzie PKB w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca w roku 2009 wyniosło 24.654 zł, co stawia go jako 4 z 5 regionów 

województwie. Województwo łódzkie charakteryzuje się średnim poziomem rozwoju 

gospodarczego, ze względu na słabą dynamikę procesów restrukturyzacji w wielu 

Problemy w sferze 
Społecznej  niekorzystne zmiany 

struktury ludności wg grup 
ekonomicznych (starzenie 

się Społeczności ) niski poziom 
dochodów ludności w 
porównaniu z dużymi 

miastami przy wzroście 
kosztów utrzymania 

pogłębianie się 
zróżnicowania socjalnego 

 

zagrożenie wzrostu 
bezdomności 

niewystarczająca 
baza kulturalna 

niski poziom 
korzystania z dóbr kultury 

niska aktywność 
środowisk lokalnych 
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miastach oraz duże dysproporcje pomiędzy obszarem Łodzi i powiatu 

bełchatowskiego, a resztą województwa. 

     Biała Rawska zabezpiecza podstawowe potrzeby społeczne. Na jej terenie działają 

placówki oświatowe do szczebla ponadgimnazjalnego, podstawowa opieka medyczna, 

instytucje społeczne (M-GOPS, M-GOK, Biblioteka Publiczna, Policja i inne). Jednak 

przeżywa ona problemy podobne do wielu gmin wiejskich w regionie, czy nawet kraju..  

Ważnymi wskaźnikami kondycji społeczeństwa są: demografia, wykształcenie 

mieszkańców, aktywność zawodowa (w tym skala bezrobocia) i społeczna.  

W gminie obserwuje się systematyczny spadek liczby ludności, spowodowany 

ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji – najczęściej jest to 

migracja zarobkowa do większych ośrodków miejskich w kraju lub czasowe wyjazdy 

za granice. Ponadto obserwuje się zbyt małą różnicę pomiędzy liczbą osób w wieku 

przedprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym, która w ostatnich 

latach pogłębia się na niekorzyść.  

W województwie w ostatnich latach nastąpił wzrost stopy długotrwałego bezrobocia, 

udziału osób żyjących na granicy ubóstwa do 13,1% oraz poniżej poziomu egzystencji 

– 5,5%, (według Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, Łódzkie 2020). 

 

Położenie geograficzno-administracyjne gminy, w środkowej części Polski, pomiędzy 

dwoma aglomeracjami - łódzką i warszawską - oraz doskonałe połączenia 

komunikacyjne sprzyjają rozwojowi gospodarczemu gminy.  

W gminie działalność gospodarcza koncentruje się wzdłuż ważnych szlaków 

komunikacyjnych oraz w mieście Biała Rawska. W gminie dobrze rozwinięty jest 

przemysł rolno-spożywczy zwłaszcza przetwórstwo mięsne. W usługach przeważa 

handel (sklepy i handel obwoźny) oraz usługi transportowe. Tereny wiejskie mają 

zdecydowanie rolniczy charakter.  

Rynek pracy na terenie gminy kształtowany jest głównie przez sektor prywatny - 

ogółem w gminie zarejestrowanych jest 663 podmiotów - w tym 635 tworzy sektor 

prywatny (ponad 95 %). 

W sektorze prywatnym przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą na własny rachunek (ok 79 %). Spółki handlowe i stowarzyszenia mają 

swój udział po ok. 4%.Większość firm działających na gminnym rynku to 

mikroprzedsiębiorcy, czyli podmioty zatrudniające mniej niż 10 pracowników lub 
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bazujących na samozatrudnieniu. W roku 2012 zarejestrowano w gminie 53 nowe 

podmioty gospodarcze, prywatne , z czego 46 podmiotów to osoby fizyczne.  

Głównym zajęciem mieszkańców gminy jest praca w rolnictwie, instytucjach obsługi 

ludności, w tym służbie zdrowia i szkolnictwie. 

Identyfikacja problemów  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Strefa przemysłowa w Białej Rawskiej (78 km od Warszawy, 78 km od Łodzi) Miasto 

Biała Rawska, Powiat rawski, województwo łódzkie. 

Atrakcyjna lokalizacja pod inwestycje przemysłowe. Tereny stanowią obszarowo jeden 

kompleks, o łącznej powierzchni ok. 60 ha. W planie zagospodarowania 

przestrzennego planowane pod obiekty produkcyjne, usługowe, składy i magazyny. 

Teren uzbrojony w wodociąg, kanalizację sanitarną, energię elektryczną. Położony w 

pobliżu nowoczesnej, wysokowydajnej oczyszczalni ścieków (o wydaj. 800 m3/dobę, z 

możliwością rozbudowy). 

Tereny obecnie użytkowane rolniczo, grunty klasy V i VI. Dostępność komunikacyjna- 

10 km od drogi krajowej nr 8 (Katowicka), przez miasto przebiega droga wojewódzka 

725 Rawa Mazowiecka-Grójec 

 

Problemy w sferze 
przestrzennej 

ryzyko przestrzennej 
degradacji centrum 
miasta ryzyko pustostanów w 

sklepach i lokalach 
usługowych 

mało atrakcyjnej 
przestrzeni publicznej 
 

duże 
potrzeby konserwacji 

bezpieczeństwo 
mieszkańców w ruchu 
drogowym 
hałaśliwa główna ulica 
miasta 

zanieczyszczenie 
powietrza  
 

potrzeba 
dostosowania 
obiektów użyteczności 
publicznej i 
mieszkalnych do 
potrzeb osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 


