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WprowadzenieWprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi rezultat pracy zespołów powołanych przez
Burmistrza Miasta Leżajska do opracowania Programu, przy współpracy Rady 
Miejskiej. W pracach uczestniczyli przedstawiciele 27 instytucji - partnerów 
programu i 12 jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Pomoc techniczna przy wykonaniu niniejszego Programu została zapewniona 
w ramach projektu Phare 2003/004-379.01.08 „Wsparcie procesu wdrażania 
ZPORR na poziomie centralnym i regionalnym” realizowanego przez Konsorcjum w 
składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., KANTOR Polska Sp. z o.o.,
LRDP Kantor Limited oraz IKKU Sp. z o.o. Bezpośrednim wykonawcą była firma 
KANTOR Polska Sp. z o.o.

Rewitalizacja w rozumieniu przyjętym przez autorów niniejszego 
dokumentu, oznacza proces przemian przestrzennych, społecznych
i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego,
prowadząc do jego rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty. 

Pojęcie rewitalizacji obejmuje również: rewaloryzację, modernizację, renowację, 
konserwację, adaptację.



ZawartoZawartośćść Programu RewitalizacjiProgramu Rewitalizacji

1. Wprowadzenie
2. Charakterystyka obecnej sytuacji rewitalizowanego obszaru
3. Powiązanie lokalnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi

dotyczącymi rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego miasta
i województwa

4. Założenia programu rewitalizacji
5. Kryteria wyboru kolejności realizacji planowanych działań/projektów/zadań

inwestycyjnych
6. Planowanie działania w latach 2007-2009
7. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć programu na lata 2007-2009
8. Planowane działania w latach 2010-2013
9. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji na lata 2007-2009



ZawartoZawartośćść Programu RewitalizacjiProgramu Rewitalizacji
(ciąg dalszy)(ciąg dalszy)

10. System wdrażania programu rewitalizacji
11. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Spis tabel
Spis wykresów
Spis map
Załączniki

Załączniki 1 – Zespół opracowujący Lokalny Pogram Rewitalizacji
Załącznik 2 – Słownik pojęć
Załącznik 3 – Tabela 40. Powiązanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajska 
na lata 2007-2013” ze „Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020” 
(Projekt) Rzeszów, kwiecień 2006
Załącznik 4 – Tabela 41. Powiązanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajska 
na lata 2007-2013” ze „Strategią dla Miasta Leżajska na lata 2000-2010”



Cele programu rewitalizacjiCele programu rewitalizacji

Uzyskiwanie wysokiego poziomu konsensusu uczestników/partnerów 
programu w okresie jego realizacji i przy wprowadzaniu zmian,
Uzyskanie szerszego społecznego poparcia dla wykazanych w programie 
zamierzeń,
Sprawne zarządzanie realizacją Programu Rewitalizacji przez władze miasta 
i wszystkich partnerów,
Rozwijanie umiejętności współdziałania mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego,
Wspieranie i rozwijanie inicjatyw związanych z organizowaniem się
mieszkańców obszaru rewitalizowanego wokół wspólnych idei i celów,
Efektywne wykorzystanie środków przeznaczanych na cele społeczne,
Skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych 
(szczególnie UE),
Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów obszaru rewitalizowanego,
Wzmacnianie poczucia tożsamości z Miastem.



Zakres programuZakres programu

Program Rewitalizacji obejmuje cztery strefy w mieście. Są to: zabytkowe 
śródmieście miasta w otoczeniu rynku, teren osiedla budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego, rejon dworców autobusowego i kolejowego z rampą oraz ulicy 
Mickiewicza i osiedle Podklasztor wraz z zabytkowym zespołem klasztornym ojców 
Bernardynów i szpitalem powiatowym.

Część opisowa Lokalnego Programu Rewitalizacji zawiera diagnozę stanu 
w sferach: techniczno – przestrzennej, gospodarczej oraz społecznej.

Część tabelaryczna zawiera poszczególne przedsięwzięcia również w podziale na 
wyżej wymienione sfery oraz okres i szacunkowe koszty ich realizacji.

Program jest usystematyzowanym przedmiotowo, podmiotowo i czasowo 
zbiorem przedsięwzięć/projektów służących do realizacji jego celów. Oznacza to, że 
do programu wpisane będą zadania realizowane nie tylko przez Gminę Miasto 
Leżajsk ale i przez inne uczestniczące w programie podmioty. Zadania i projekty 
zostały skonsultowane i opracowane w partnerstwie z właścicielami 
nieruchomości i przygotowane od strony organizacyjnej, technicznej 
i budżetowej przez przyszłych wnioskodawców tych projektów. 



Zasady finansowania programuZasady finansowania programu

Zakłada się przyjęcie projektów, co do których będzie możliwe finansowanie, 
a w przypadku założeń współfinansowania zewnętrznego (najczęściej na zasadzie 
refinansowania kosztów) – możliwość wniesienia wkładu własnego i płynności 
finansowej. Dotyczy to projektów wnioskowanych przez jednostki budżetowe, 
partnerów instytucjonalnych i prywatnych.

Wszystkie koszty projektów planowane do dokumentu proponuje się jako 
wartości brutto. Do szacowania kosztów przyjęto poziom cen z roku 2006. Koszty 
szacowane są dla przedsięwzięć podokresu 2007 - 2009. Dla przedsięwzięć
podokresu 2010 - 2013 koszty będą określane sukcesywnie (krocząco) w miarę
upływu czasu. Zakłada się wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej do 85% 
wartości kosztów kwalifikowanych. Do tego należy przewidzieć ograniczenia
w poziomie dofinansowania dotyczące pomocy publicznej.



Elastyczność programuElastyczność programu

Zgodnie z zasadami planowania długookresowego przyjęto elastyczność
Programu Rewitalizacji jako ważny warunek skuteczności jego realizacji. Oznacza to 
możliwość wprowadzania korekt różnych jego elementów w kolejnych okresach jego 
realizacji. Jest to szczególnie istotne w sytuacji braku ostatecznej wersji 
„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 – 2013”, którego przyjęcie planowane jest pod koniec 2006 roku. Inną ważną
przesłanką potrzeby dokonywania zmian w Programie Rewitalizacji jest 
przewidywana zmienność uwarunkowań na poziomie ponadregionalnym, 
regionalnym i lokalnym w okresie do roku 2013.



Charakterystyka obecnej sytuacji Charakterystyka obecnej sytuacji 
rewitalizowanego programurewitalizowanego programu

Obszar miasta objęty programem rewitalizacji

Strefy objęte Programem Rewitalizacji zajmują obszar o powierzchni 
114,1 ha. Przyjęty został podział rewitalizowanego obszaru na cztery strefy:

Strefa I – Rynek i okolice

Strefa II – Osiedle budownictwa wielorodzinnego

Strefa III – Rejon dworca PKS i PKP wraz z rampą kolejową

Strefa IV – Podklasztor
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