
Gminny Program Rewitalizacji 
Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 

 

Konferencja podsumowująca  
 

grudzień 2016 rok 



 

 

 

 

Opracowanie pn. ”Gminny Program Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 
2015–2025” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020  
oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu  
dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania  

programów rewitalizacji na terenie Województwa Świętokrzyskiego. 

 



Program – czyli o czym będzie  

• Planowanie strategiczne – Paweł Walczyszyn 
InicjatywaLokalna.pl 

• Przykazania dla miasta – Eduardo Paes, były 
burmistrz Rio de Janeiro  

• Rewitalizacja Busko-Zdrój – Paweł Walczyszyn 
InicjatywaLokalna.pl 

• Partnerstwo – dr Katarzyna Rogalińska, adiunkt na 
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  

• … 



„Rozwój jest tym,  
co czynią jednostki  
i grupy społeczne,  

a nie tym,  
co jest robione dla nich" 



Rozwój – pieniądz w obiegu 
lokalnym 

• Mieszkańcy 

• Turyści 

• Przedsiębiorcy 

• Inwestorzy 

• … 



• Elity wiejskie / miejskie – należy tworzyć 
mieszczan którzy żyją z miastem / 
współistnieją  / korzystają z miasta 

• To ludzie tworzą miejsca pracy a nie 
urzędy czy instytucje 

• Ludzie są najważniejsi – to oni kreują 
życie … 

 



Najważniejsze pytanie w planowaniu strategicznym 
– podstawa prowadzenia procesu rewitalizacji 

  

 

Czy my mamy  
jakiś problem …? 



Empowerment 
(upodmiotowienie, uprawomocnienie, udział w decyzjach) 

• Metoda – idea zarządzania zasobami ludzkimi. 

• Zwiększenie realnego wpływu pracowników, 
członków i klientów na funkcjonowanie organizacji. 

• Zachęcenie pracowników, członków i klientów do 
inicjowania działań projakościowych i 
proinnowacyjnych. 

• Zabieganie o poprawę jakości życia w miejscu pracy  
i poza nim. 



 

„Obserwatorzy świata” zdefiniowali  
3 najważniejsze trendy w zakresie pracy/życia: 

 

1. Coraz więcej osób pracuje i będzie pracować 
„projektowo/zadaniowo” – u różnych pracodawców lub u 
siebie … Kilka tygodni lub miesięcy intensywnej pracy, a 
później trochę wolnego czasu na regenerację, na normalne 
życie i dalej do pracy … 

2. Praca online – świadczenie usług „przez internet” to 
przyszłość, od której nie uciekniemy … Ale to przede 
wszystkim równe szanse dla wszystkich …     

3. Zakupy/usługi online – chyba każdy to robi … A większość 
robi to na masową skalę, co roku bardzo duży wzrost 
wartości …  



Rozwój lokalny zależy  
od rozpoznania i wykorzystania zasobów lokalnych  

i jest efektywny wówczas, gdy: 

• opiera się o lokalne potrzeby i możliwości; 

• jest rozwojem wielowymiarowym – dotyczy 
tworzenia nowych miejsc pracy, spraw 
socjalnych, ochrony środowiska itp.; 

• opiera się głównie o przedsiębiorczość  
i lokalne zasoby materialne. 



Determinanty sukcesu 
rozwoju lokalnego 

• skoncentrowanie na najbliższym otoczeniu, 

• właściwe rozpoznanie potrzeb i możliwości, 

• uwzględnienie ważnych w przeszłości lub 
nadal istotnych wartości, 

• wykorzystanie miejscowych tradycji, 

• twórcze przekształcenie tradycji na miarę 
współczesnych potrzeb. 



Co pozwala myśleć o 
sukcesie? 

• kreatywność, 

• twórcze myślenie,  

• innowacyjne pomysły – unikatowość,   

• chęć do pracy, 

• … odrobina szczęścia 

• i … unikatowe zasoby. 

 



Rozwój lokalny … a co 

to ? 

 proces pozytywnych zmian  
(wzrostu ilościowego i postępu jakościowego)  

zachodzących na danym  
– stosunkowo niewielkim – obszarze,  

z uwzględnieniem  
potrzeb,  

preferencji  
i hierarchii wartości  

właściwych dla tego obszaru. 
 /pl.wikipedia.org/ 



Planowanie, nie plan 
… 

  

„Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim” 
(1954)  

Dwight Eisenhower  
prezydent Stanów Zjednoczonych (1953–1961) 



Gmina / miasto / miejscowość to ludzie 
• Miejsce spotkań – przestrzeń dla ludzi / miejsce zabawy / 

zieleń 

• Mobilność miasta / mieszkańców – przemieszczanie się 

• Społecznie zintegrowane – przeciwdziałanie 
rozwarstwieniu  

• Podstawowe usługi (edukacja i zdrowie) na najwyższym 
poziomie: skwery technologiczne dla dzieci, profilaktyka, 
infrastruktura prozdrowotna 

• Zdalne zarządzanie – wykorzystanie technologii: GPS, 
kamery, całodobowe centrum koordynacyjne, Internet, 
komórki, … 



DOSTALIŚMY SPADEK … 

Spróbujmy go wykorzystać … 
poznać, oswoić, udoskonalić, sprzedać …  

lub 

osiągnąć sukces w … 



Rewitalizacja to nie… 

REMONT MODERNIZACJA ADAPTACJA 

REWALORYZACJA REKONSTRUKCJA RESTAURACJA 

REKULTYWACJA REUTYLIZACJA 

Rewitalizacją NIE są… pojedyncze działania dotyczące modernizacji infrastruktury  
oraz remontu pojedynczych budynków lub obiektów położonych  

na obszarach zdegradowanych!!! 



Rewitalizacja – co to takiego?  

Słowo to pochodzi z języka łacińskiego re + vita - dosłownie oznacza 
przywrócenie do życia, ożywienie. 

Art. 2 ust. 1. Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późń. zm.) 

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.” 

• Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia rewitalizacji, 

• ALE… Rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy. 



Interesariusze  
procesu rewitalizacji 

PARTNERSTWO 

Sektor 
społeczny 

Sektor 
publiczny 

Sektor 
prywatny 



• katalog interesariuszy  
– szeroki i otwarty 

• szczególne uwzględnienie 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

• rewitalizacja „z ludźmi i dla ludzi” 
• organizacje pozarządowe 
• podmioty gospodarcze 
• podmioty publiczne 

Art. 2 ust 2. Ustawy o rewitalizacji: 
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, 
użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty 
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się  
na tym obszarze (…); 
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność gospodarczą; 
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność społeczną,  
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne; 
6) organy władzy publicznej; 
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące 
na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

PROGRAMOWANIE REWITALIZACJI – PARTNERSTWO INTERESARIUSZY 

Interesariusze  
procesu rewitalizacji 



I ETAP PRAC 
OPRACOWANIE DIAGNOZY NA POTRZEBY WYZNACZENIA 

OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU 

gminy 

zdegradowany 

rewitalizacji 

OBSZAR: 



PODZIAŁ CAŁEJ GMINY NA JEDNOSTKI REFERENCYJNE 



WSKAŹNIKI DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY 

NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE 

• Trendy demograficzne (depopulacja, starzenie się społeczności lokalnej), 

• Sytuacja na rynku pracy/bezrobocie, 

• Opieka społeczna, skala problemów społecznych, 

• Poziomu edukacji i wychowania przedszkolnego, 

• Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

• Udział w życiu publicznym, 

• Aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców. 

NEGATYWNE ZJAWISKA GOSPODARCZE 

• Niski stopień przedsiębiorczości, 

• Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw. 

NEGATYWNE ZJAWISKA ŚRODOWISKOWE 

• Przekroczenie standardów jakości środowiska, 

• Obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi  
lub stanu środowiska. 



WSKAŹNIKI DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY 

NEGATYWNE ZJAWISKA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE 

• Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną                                        
lub jej zły stan techniczny, 

• Brak dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, 

• Niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

• Niski poziomu obsługi komunikacyjnej,  

• Niedobór lub niska jakość terenów publicznych.  

NEGATYWNE ZJAWISKA TECHNICZNE 

• Degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 
mieszkaniowym, 

• Niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie  
z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 
środowiska. 



Koncentracja negatywnych zjawisk w poszczególnych jednostkach 
referencyjnych – SFERA SPOŁECZNA 



Koncentracja negatywnych zjawisk w poszczególnych jednostkach 
referencyjnych – MAPA WYNIKOWA 



OBSZAR ZDEGRADOWANY  
 



OBSZAR REWITALIZACJI 



II ETAP PRAC 
OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI 

Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji 



Po co angażować 
interesariuszy? 

• kreatywne pomysły – praca grupowa, 

• większa efektywność wydatkowania środków 
publicznych, 

lepiej rozpoznane 
potrzeby lokalne 

• zmniejszenie oporu na wprowadzanie zmian, 

• wspólna hierarcha potrzeb i priorytetów, 

• udział w realizacji – łączenie zasobów  
– redukcja kosztów publicznych, 

wspólna 
odpowiedzialność 

• integracja – między sobą i z miejscem 
zamieszkania, 

• budowanie wspólnoty interesów (spotkanie się 
różnych interesów i punktów widzenia). 

większa trwałość 



Konsultacje społeczne projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025  
  



Konsultacje społeczne 
1. Konferencja rozpoczynająca prace nad dokumentem w dniu 

20.11.2014 r.  
2. Warsztaty/szkolenia w zakresie rewitalizacji w ramach 

cyklicznych posiedzeń Zespołu Zadaniowego „Busko-Zdrój 2020” 
w dniach: 23.03.2015, 08.04.2015, 04.05.2015, 21.09.2015, 
04.01.2016 rok. 

3. Fora, w celu przedstawienia podstaw teoretycznych rewitalizacji 
oraz możliwości włączenia w realizację projektów 
rewitalizacyjnych, dla grup społecznych: 

• dla młodzieży (19.05.2015, 5.12.2016r.), 
• dla przedsiębiorców (20.05.2015, 20.12.2016r.), 
• dla organizacji pozarządowych (21.05.2015, 5.12.2016r.), 
• dla seniorów (5.12.2016, 20.12.2016r.), 
• dla sektora turystycznego (5.12.2016, 20.12.2016r.). 



Konsultacje społeczne 

4. Posiedzenia i spotkania Komitetu Rewitalizacji, Zespołu 
Zadaniowego „Busko-Zdrój 2020” i radnych Rady Miejskiej w 
Busku-Zdroju: 

• 16.06.2016 – posiedzenie Zespołu Zadaniowego i spotkanie 
robocze z radnymi, 

• 12.09.2016 – prezentacja metodologii wyznaczania obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na komisji Rady 
Miejskiej w Busku-Zdroju,  

• 16.09.2016 i 07.11.2016 – spotkania Zespołu Zadaniowego, 
• 07.11.2016, 25.11.2016 i 20.12.2016 – posiedzenia Komitetu 

Rewitalizacji, 
5. Spacer studyjny połączony z wizją lokalną z pracownikami 

Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w dniu 11.07.2016 r. 
 



Konsultacje społeczne 

4. Konsultacje społeczne projektu uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z diagnozą gminy i mapami 
poglądowymi granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (od 
12.07.2016 do 10.08.2016), w formie zbierania uwag i wniosków 

5. Badanie ankietowe mieszkańców 
6. Otwarty nabór projektów poprzez możliwość złożenia fiszki projektowej. 
7. Wywiady grupowe w dniu 24.10.2016 r. dla: 

• przedsiębiorców, 
• organizacji pozarządowych, 
• instytucji publicznych, 
• mieszkańców – ludzi młodych, sołtysów, Radnych. 

8. Spotkania informacyjno-warsztatowe dla mieszkańców (interesariuszy 
rewitalizacji) wyznaczonego obszaru rewitalizacji w dniach: 7.11.2016, 
25.11.2016r.  

9. Konsultacje społeczne dokumentu (od 19.12.2016 do 17.01.2017), w formie 
zbierania uwag i wniosków 



Pogłębiona diagnoza wyznaczonego 
obszaru rewitalizacji na terenie gminy 

Busko-Zdrój – wybrane wskaźniki 



Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w stosunku do ludności ogółem  
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój w latach 2010–2014 
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Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w stosunku do ludności ogółem  
w 2014 r. – porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji i Gminy Busko-Zdrój 
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Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym 
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój w latach 2010–2014 
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Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym w 2014 r. 
– porównanie średniej dla obszaru rewitalizacji i Gminy Busko-Zdrój 
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Najczęstsze powody korzystania ze świadczeń na obszarze rewitalizacji w 2014 r.  
(liczba osób, którym przyznano świadczenie z danego powodu na 1 000 mieszkańców) 
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Średnie % wyniki ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej w 2014 r. – porównanie 
średniej dla obszaru rewitalizacji (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica)  

i Gminy Busko-Zdrój 
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Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadających  
na 10 tys. mieszkańców w Gminie Busko-Zdrój w latach 2010–2014 
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Średnia % frekwencja w wyborach władz samorządowych 2014 r. – porównanie średniej  
dla obszaru rewitalizacji i Gminy Busko-Zdrój 
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Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu  
na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 2014 r. – porównanie średniej  

dla obszaru rewitalizacji i Gminy Busko-Zdrój 
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Zidentyfikowane problemy oraz 
potencjały wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy 
Busko-Zdrój 



Problemy Potencjały 

SFERA SPOŁECZNA 

1. Niekorzystna struktura demograficzna z wysokim udziałem 
ludności w wieku poprodukcyjnym (postępujący proces starzenia 
się społeczeństwa). 

2. Rosnący poziom bezrobocia (w tym wysoki udział osób 
długotrwale bezrobotnych). 

3. Niedostosowane kompetencje i kwalifikacje mieszkańców do 
potrzeb rynku pracy, wynikające z obecnego systemu i kierunku 
kształcenia młodych ludzi. 

4. Wzrost zagrożenia patologiami społecznymi (najczęstsze powody 
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej to: ubóstwo, 
bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba). 

5. Kumulacja osób wykluczonych społecznie  w tzw. „enklawach 
biedy” w postaci zabudowy socjalnej w reprezentacyjnych 
częściach obszaru. 

6. Częste dewastacje mienia publicznego oraz niewystarczający 
poziom bezpieczeństwa publicznego. 

7. Niedostateczna aktywność społeczna i integracja mieszkańców z 
kuracjuszami przyjeżdżającymi do uzdrowiska. 

8. Niewystarczająca aktywność obywatelska mieszkańców i słabe 
zaangażowanie w sprawy lokalne. 

9. Duże zapotrzebowanie mieszkańców na mieszkania socjalne i 
komunalne przy jednoczesnym braku rezerw gminy  na ww. 
mieszkania. 

10. Brak kompleksowego systemu e-usług publicznych dla 
mieszkańców. 

1. Duży kapitał społeczny ludności zamieszkującej  
na obszarze rewitalizacji. 

2. Niski odsetek osób korzystających  
ze środowiskowej pomocy społecznej. 

3. Wysoka jakość kształcenia i poziom nauczania młodych 
ludzi na obszarze rewitalizacji. 

4. Wysoki poziom aktywności mieszkańców  
w organizacjach pozarządowych  
(rosnąca liczba NGO). 

5. Duże zróżnicowanie obszarów działalności NGO. 
6. Liczne cykliczne imprezy integrujące mieszkańców i 

przyciągające turystów,  
m.in.: Buskie Spotkania z Folklorem,  
Lato z Chopinem, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
im. Krystyny Jamroz, Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
im. Wojtka Belona. 



Problemy Potencjały 

SFERA GOSPODARCZA 

1. Znaczne ograniczenia w rodzajach działalności 

gospodarczych możliwych do prowadzenia  

na obszarze rewitalizacji, wynikające ze specyfiki 

uzdrowiskowej gminy. 

2. Niewystarczający rozwój sfery usług związanych  

z obsługą ruchu turystycznego. 

3. Niedostateczne wykorzystanie Alei Mickiewicza  

w zakresie rozwoju działalności o charakterze usługowym i 

handlowym, szczególnie sprzedaży produktów 

regionalnych bezpośrednio  

od producentów. 

1. Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

na obszarze rewitalizacji. 

2. Wielofunkcyjny ośrodek obsługi mieszkańców  

i kuracjuszy wyposażony w obiekty służące 

obsłudze pacjenta lub turysty, w szczególności: 

pensjonaty, restauracje i kawiarnie. 

3. Lokalizacja Zakładu Produkcji Zdrojowej,  

który od 1960 roku produkuje wodę mineralną 

„Buskowianka”. 

4. Koncentracja obiektów hotelowych i 

pensjonatów. 

5. Uzbrojone i dostępne komunikacyjnie tereny 

inwestycyjne przewidziane pod zabudowę 

uzdrowiskową jak np. sanatoria, obiekty 

uzdrowiskowe, zabiegowo-rehabilitacyjne. 



Problemy Potencjały 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

1. Izolacja obszaru rewitalizacji w terenie całego miasta, spowodowana 

niedostępnością szybkiego połączenia komunikacyjnego. 

2. Niefunkcjonalny i niebezpieczny układ komunikacyjny spowodowany 

dużym natężeniem ruchu kołowego na obszarze rewitalizacji. 

3. Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych oraz zintegrowanego 

systemu parkowania. 

4. Bariery architektoniczne dla osób starszych oraz niepełnosprawnych 

w przestrzeniach publicznych  i budynkach użyteczności publicznej. 

5. Brak spójnego systemu monitoringu. 

6. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna i 

okołoturystyczna. 

7. Niedostateczne wyposażenie przestrzeni publicznych w elementy 

małej architektury. 

8. Brak spójnego systemu ścieżek rowerowych. 

9. Niedostateczne zagospodarowanie i wykorzystanie terenu wokół 

Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. 

10. Brak funkcjonalnego zagospodarowania  tzw. „starego” i „nowego” 

Parku Zdrojowego. 

11. Brak odpowiedniego systemu oznakowania i informacji niezbędnych 

do pełnienia funkcji turystycznych przez obiekty i tereny 

rekreacyjne. 

1. Położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych: 

drodze wojewódzkiej nr 973 łączącej Busko-Zdrój z 

Tarnowem i drodze krajowej nr 73, która prowadzi z 

miejscowości Wiśniówka, leżącej na obwodnicy Kielc 

(DK7), do Jasła. 

2. Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej – lokalizacja 

Uzdrowiska Busko-Zdrój, do którego przybywają 

kuracjusze w celach leczniczych i wypoczynkowych. 

3. Koncentracja lokalizacji zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego. 

4. Lokalizacja licznych obiektów ochrony zdrowia, 

oświaty, usługowo-handlowych, kulturowych, 

religijnych, rekreacyjnych i innych. 

5. Estetyczne zagospodarowanie Alei Mickiewicza. 



Problemy Potencjały 

SFERA TECHNICZNA 

1. Brak rezerw oraz postępująca degradacja techniczna 

mieszkań komunalnych i socjalnych. 

2. Brak odpowiednich warunków lokalowych Urzędu Miasta  

3. i Gminy do świadczenia usług publicznych na rzecz 

mieszkańców. 

4. Niewystarczające możliwości lokalowe w stosunku do 

potrzeb Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. 

5. Nieużytkowane i będące w złym stanie technicznym 

budynki będące w zasobach gminy. 

6. Niedostateczny stan techniczny oraz niefunkcjonalny układ 

części infrastruktury drogowej. 

7. Niedostatecznie uporządkowana gospodarka wodno-

ściekowa, szczególnie w zakresie kanalizacji deszczowej. 

8. Postępująca degradacja techniczna obiektów zabytkowych. 

9. Niedostateczna efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynkach 

mieszkalnych. 

10. Niewystarczający i częściowo będący w złym stanie 

technicznym system oświetlenia ulicznego. 

1. Lokalizacja zabytków wpisanych do Rejestru 

Zabytków Nieruchomych Województwa 

Świętokrzyskiego: synagoga przy ul. Partyzantów 

6 z 1929 r., zespół uzdrowiskowy (Łazienki, 

obecnie Sanatorium „Marconi” z 1836 r., Park 

Zdrojowy z lat 1833–1835, kaplica pw. św. Anny 

w Parku Zdrojowym), zabudowa ulicy 1-go Maja  

nr 1–19, szpital św. Mikołaja (obecnie 

Sanatorium „Mikołaj”), willa „Bagatela Mała” 

przy ul. 1-go Maja 15 z XIX w., willa „Bristol” przy 

ul. 1-go Maja z początku XX w., willa „Oblęgorek”, 

willa „Zielona”. 



Problemy Potencjały 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

1. Przekroczenie standardów jakości powietrza,  

tj. poziomu dopuszczalnych norm dla stężeń  

24-godzinnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 dla fazy II, B(a)P, 

celu długoterminowego dla ozonu (rok). 

2. Przekroczenie równoważnego poziomu dźwięku A dla 

pory dnia w zakresie hałasu drogowego.  

3. Nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa  

w zakresie systemu odprowadzania wód 

pokąpielowych. 

4. Nieurządzone skwery, fragmenty zieleni na terenach 

publicznych. 

5. Niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców 

w zakresie gospodarki odpadami. 

1. Naturalne zasoby lecznicze: wody siarczkowe 

(zaliczane do bardzo rzadko spotykanych), solanka 

jodkowo-bromkowa oraz borowina. 

2. Wysoki udział terenów zieleni urządzonej  

w ogólnej powierzchni terenu gminy. 

3. „Stary” i „nowy” Park Zdrojowy, park  

tzw. „Małpi Gaj”, Park Zdrojowy położony pomiędzy 

ul. dr. S. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z 

Aleją Topolową. 

4. Strumień tzw. „Ciek od Buska” zlokalizowany  

w „starym” Parku Zdrojowym. 



Założenia Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój  

na lata 2015-2025 



MISJA REWITALIZACJI 

Budowanie marki miejscowości uzdrowiskowej 
atrakcyjnej turystycznie. 

WIZJA 2025 

 Interesariusze rewitalizacji współtworzą atrakcyjną 
ofertę turystyczną i prozdrowotną wykorzystując 

unikatowe zasoby naturalne oraz dziedzictwa 
kulturowego Buska-Zdroju. 



Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla  
obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Busko-Zdrój 

MISJA 

Budowanie marki miejscowości uzdrowiskowej atrakcyjnej turystycznie. 

CEL REWITALIZACJI 1. 
Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów 

zaangażowanych w rozwój obszaru rewitalizacji 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 
Rozwój podmiotów 
uzdrowiskowych, 

turystycznych i 
okołoturystycznych 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.2. 
Zapewnianie dostępu do 

wysokiej jakości 
usług publicznych 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.3. 
Pobudzanie aktywności 

społecznej i gospodarczej 
mieszkańców oraz 

włączanie społeczne  
osób wykluczonych 



Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla  
obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Busko-Zdrój 

MISJA 

Budowanie marki miejscowości uzdrowiskowej atrakcyjnej turystycznie. 

CEL REWITALIZACJI 2. 
Stworzenie prozdrowotnej przestrzeni publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.1. 
Ochrona środowiska i 

ograniczanie niskiej emisji 
zanieczyszczeń 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.2. 
Kształtowanie estetycznej  
i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.3. 
Zachowanie oraz 

udostępnianie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 1.  

Nazwa projektu 
Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny  
miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne 

Okres realizacji 2017–2019 

Szacunkowa wartość 35 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące elementy: 
1. Rozbudowa, przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona”  

z zamontowaniem odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowaniem przyległego 
terenu. 

2. Zagospodarowanie terenów zielonych między os. Kościuszki a os. Pułaskiego wraz  
z doposażeniem istniejących terenów rekreacyjnych. 

3. Zagospodarowanie terenu między ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową, 
parku „Małpi Gaj” (w tym: wykonanie alejek, kanalizacji deszczowej w nowym parku). 

4. Przebudowa ul. 1-go Maja – etap I (na odcinku od ul. 12-go Stycznia do ul. Rzewuskiego), 
przebudowa ul. Rzewuskiego, rozbudowa ul. S. Rokosza, budowa ciągu pieszo-jezdnego 
łączącego ul. Rzewuskiego z ul. S. Rokosza. 

5. Modernizacja, remont i adaptacja budynków przy ul. Bocznej 7 na cele społeczne  
i powstanie „Centrum Dialogu” oraz przy ul. Bocznej 6 z przeznaczeniem na Inkubator 
Aktywności Społecznej (w tym m.in. siedziby stowarzyszeń działających na terenie Gminy 
Busko-Zdrój, klubu seniora) wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  
i zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

6. Budowa łączników między ul. Grotta, a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju. 



Projekty podstawowe 
PROJEKT 1.  

Zakres rzeczowy 
projektu 

7. Wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad ul. S. Starkiewicza w celu likwidacji barier 
architektonicznych (łączącej Park Zdrojowy z terenem wokół Szpitala dziecięcego „Górka”). 

8. Montaż spójnego systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji. 
9. Wyposażenie obszaru w dwukomorowe kontenery do zbierania odpadów, będące 

elementami małej architektury, umożliwiające selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 
oraz estetyczne, funkcjonalne i spójne zagospodarowanie przestrzeni. 

10. Uruchomienie nowych usług prozdrowotnych na obszarze rewitalizacji. 
11. Uruchomienie działalności obiektu świadczącego usługi rozrywkowe, rekreacyjne i/lub 

edukacyjne dla młodzieży. 
12. Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych. 
13. Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła pw. św. Brata Alberta oraz Kaplicy św. Anny. 
14. Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu poprzemysłowego po nieczynnej studni. 

Cele rewitalizacji, które 
realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w rozwój 
obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.1. Rozwój podmiotów uzdrowiskowych, turystycznych i okołoturystycznych 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Kierunek działania 1.3. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz włączanie 
społeczne osób wykluczonych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.1. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 
Kierunek działania 2.3. Zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Możliwe źródło 
finansowania 

środki UE (EFRR), budżet gminy, środki prywatne 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 2.  

Nazwa projektu 
Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego  

i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych 

Okres realizacji 2017–2019 

Szacunkowa wartość 17 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Przedmiot projektu obejmuje wykorzystanie potencjału endogenicznego obszaru rewitalizacji – 
wód mineralnych: 
1. Zagospodarowanie tzw. „nowego” Parku – edukacja prozdrowotnie i rekreacyjnie  

o wodzie. 
2. Budowa Tężni, Pijalni Wód, Oranżerii, w tym obiektów dostosowanych do dzieci  – mini 

pijalnia i oranżeria dla dzieci. 
3. Tężnia będzie miała kształt koła o średnicy zewnętrznej ok. 75 m, natomiast w jej centrum 

znajdzie się dziedziniec z oczkiem wodnym. W ścianach zewnętrznych  w liniach podparć 
pomostów będzie wykonane wypełnienie z gałązek tarniny, po której będzie ściekać solanka. 
W pobliżu wybudowany będzie Dom Zdrojowy, w którym mieścić się będzie Pijalnia Wód i 
Oranżeria. 

4. Budowa i montaż parku linowego na terenie zielonym o charakterze parkowo-leśnym pod 
nazwą „Małpi Gaj”, który składać się będzie z ok. 10 oddzielnych tras, w tym m.in. trasa dla 
dzieci, osób na wózkach, osób dorosłych – kuracjuszy, zamocowanych na różnych 
wysokościach dopasowanych do stopnia trudności oraz stanowisk do skoku swobodnego. 
Trasy składać się będą z ponad 100 przeszkód o łącznej długości ponad 1 000 m.  



Projekty podstawowe 

PROJEKT 2.  

Zakres rzeczowy 
projektu 

6. Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania 
zasobów endogenicznych – Parku Zdrojowego, Łazienek i Kaplicy św. Anny. 

7. Promocja i informacja w celu stworzenia spójnego wizerunku regionu. 

Cele rewitalizacji, które 
realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w rozwój obszaru 
rewitalizacji 
Kierunek działania 1.1. Rozwój podmiotów uzdrowiskowych, turystycznych i okołoturystycznych 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Kierunek działania 1.3. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz włączanie 
społeczne osób wykluczonych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 
Kierunek działania 2.3. Zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Możliwe źródło 
finansowania 

środki UE (EFRR), budżet gminy 



Projekty podstawowe 
PROJEKT 3.  

Nazwa projektu Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie 

Okres realizacji 2017–2020 

Szacunkowa wartość 8 mln zł  

Zakres rzeczowy 
projektu 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksowe prace remontowe i renowacyjne  
w obszarze zabytkowego tzw. „starego” Parku Zdrojowego, w tym modernizację systemu 
oświetlenia oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w celu wyeksponowania jego 
układu przestrzennego oraz poprawy estetyki i stanu technicznego alejek spacerowych. 
Strumień „Ciek od Buska” odnowiony będzie dzięki umocnieniu skarp i dna oraz zyska 
nowy wygląd dzięki budowie kaskad oraz nowej aranżacji terenu przy cieku. Ponadto w 
ramach projektu przewiduje się promocję dziedzictwa kulturowego poprzez organizację 
wydarzeń kulturalnych. 

Cele rewitalizacji, 
które realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w rozwój 
obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Kierunek działania 1.3. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz włączanie 
społeczne osób wykluczonych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.1. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 
Kierunek działania 2.3. Zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Możliwe źródło 
finansowania 

środki UE (EFRR), budżet państwa, budżet gminy 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 4.  

Nazwa projektu 
Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania  

w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej 

Okres realizacji 2017–2019 

Szacunkowa wartość 24 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące działania: 
1. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz wymiana na energooszczędne  

na terenie miasta. 
2. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych poprzez: 

• budowę ścieżki rowerowej w ul. S. Starkiewicza między ul. Świętokrzyską  
w Zbludowicach a ul. Grotta w Busku-Zdroju; 

• budowę ścieżki rowerowej w ul. Grotta od ul. S. Starkiewicza  
do ul. Miodowicza; 

• budowę ścieżki rowerowej w ul. S. Rokosza od ul. Lipowej do ul. Młyńskiej; 
• budowę ścieżki rowerowej w ul. 1-go Maja od ul. S. Starkiewicza  

do ul. Rzewuskiego; 
• budowę ścieżki rowerowej w ul. Lipowej, L. Waryńskiego (między ul. Lipową  a ul. 

Kusocińskiego) i w ul. Kusocińskiego (między ul. L. Waryńskiego i ul. Uchnasta); 
• budowę ścieżki rowerowej w ul. L. Waryńskiego (między ul. Młyńską i DW 973) i 

przez ul. Wrzosową do ul. Bohaterów Warszawy; 
• budowę ścieżki rowerowej w ul. Partyzantów od ul. Grotta do Placu Zwycięstwa. 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 4.  

Zakres rzeczowy 
projektu 

3. Budowa parkingu wielopoziomowego przy MDA przy ul. L. Waryńskiego typu 
Park&Ride/Bike&Ride wraz z wprowadzeniem zintegrowanego systemu parkowania. 

4. Przebudowa czterech skrzyżowań na ul. Grotta, celem poprawy płynności ruchu 
komunikacyjnego. 

5. Stworzenie systemu komunikacji miejskiej niskoemisyjnej. 
6. Zakup autobusów elektrycznych. 
7. Utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów. 

Cele rewitalizacji, które 
realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych 
w rozwój obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.1. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 

Możliwe źródło 
finansowania 

środki UE (EFRR), budżet gminy 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 5.  

Nazwa projektu 

Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo  
poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy 

uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój 

Okres realizacji 2016–2019 

Szacunkowa wartość 7 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Zakres projektu obejmuje następujące kategorie zadań: 
1. Utworzenie bezpiecznej ścieżki rowerowej/edukacyjnej/dydaktycznej 

komunikującej ruch turystyczny, wraz ze spójnym oznakowaniem – pomiędzy 
gminami uzdrowiskowymi Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Trasa o długości 18,5 km 
przebiegać będzie przez tereny cenne przyrodniczo. Na szlaku zaplanowano 
usytuowanie ławeczek i koszy na śmieci, które umożliwią odpoczynek osobom 
korzystającym ze ścieżki, podziwiających przyrodę oraz prawidłową gospodarkę 
odpadami. Nawierzchnia zostanie dobrana w sposób optymalny, aby mogli z niej 
korzystać rowerzyści, rolkarze, piesi, narciarze biegowi, jak również osoby 
uprawiające nordic walking. 

2. Budowa miejsc postojowych dla rowerów w ramach tzw. Miejsc Odpoczynku 
Rowerzystów (MOR) (2 punkty, po jednym na terenie każdej z gmin) wyposażonych 
w stojaki na rowery, wiaty postojowe, punkty widokowe wraz z ławkami i stolikami, 
wykonanie map turystycznych i elementów oznakowania.  



Projekty podstawowe 

PROJEKT 5.  

Zakres rzeczowy 
projektu 

3. Internetowa kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony i wykorzystania 
obszarów cennych przyrodniczo zlokalizowanych na Uzdrowiskowym szlaku wraz z 
interaktywną mapą dla gmin Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. 

4. Promocja projektu, w której wykorzystane zostaną np. materiały promocyjne – ulotki, 
foldery, przewodniki, mapy, długopisy, plecaki, odblaski, notesy, kubeczki, kalendarze, 
koszulki. 

Głównym celem projektu jest: Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo 
położonych na terenie gmin Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. 

Cele rewitalizacji, które 
realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych 
w rozwój obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Kierunek działania 1.3. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców 
oraz włączanie społeczne osób wykluczonych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.1. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 
Kierunek działania 2.3. Zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  i 
naturalnego 

Możliwe źródło 
finansowania 

środki UE (EFRR), budżet gminy 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 6.  

Nazwa projektu 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz działań w zakresie 
efektywnego wykorzystania energii do zaspokajania potrzeb energetycznych 

w obiektach użyteczności publicznej, działalności gospodarczej i 
mieszkaniowych 

Okres realizacji 2017–2021 

Szacunkowa wartość 22 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Zakres rzeczowy obejmuje modernizację źródeł ciepła i/lub budowę, przebudowę lub 
modernizację infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniowych, 
produkcyjnych, usługowych, handlowych i innych. W celu zwiększenia efektywności 
energetycznej i ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń planowana jest również 
kompleksowa modernizacja energetyczna ww. budynków wraz z wymianą wyposażenia na 
energooszczędne.  
W zależności od obiektu wykonane zostaną zadania związane z:  

• ociepleniem budynku;  
• wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; 
• przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła 

ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej);  
• systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych; 



Projekty podstawowe 
PROJEKT 6.  

Zakres rzeczowy 
projektu 

• instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; instalacją 
systemów chłodzących, w tym również z OZE;  

• instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji; 
• wymianą/izolacją pokrycia dachowego;  
• instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią;  
• mikrokogeneracją. 

W przypadku budynków mieszkalnych zakłada się m.in. montaż paneli fotowoltaicznych. 
Działanie to będzie mogło być realizowane w formie tzw. „projektu parasolowego”,  
w którym wnioskodawcą zostanie gmina. Do zadań gminy należało będzie m.in. 
wyłonienie ostatecznych odbiorców wsparcia, przygotowanie, zlecenie i koordynacja 
wykonania mikroinstalacji OZE oraz zachowanie trwałości projektu. 

Cele rewitalizacji, które 
realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych  
w rozwój obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.1. Rozwój podmiotów uzdrowiskowych, turystycznych  
i okołoturystycznych 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.1. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 
Kierunek działania 2.3. Zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  i naturalnego 

Możliwe źródło 
finansowania 

środki UE (EFRR), budżet gminy, środki prywatne 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 7.  

Nazwa projektu Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój 

Okres realizacji 2016–2019 

Szacunkowa wartość 6 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje tereny zielone znajdujące się na terenie Miasta Busko-Zdrój, tj.: park 
„Małpi Gaj”, park za Sanatorium „Rafał”, reprezentacyjne skwery znajdujące się w różnych 
częściach miasta. Zasięgiem przestrzennym obejmuje centrum miasta, jak również jego część 
zdrojową znajdującą się na obszarze Uzdrowiska Busko-Zdrój. Obszary miasta zostaną 
zagospodarowane w taki sposób, aby połączyć centrum miasta z częścią zdrojową. Łącznie 
wielkość powierzchni terenów objętych projektem wynosi 12,9 ha, z czego powierzchnia 
terenów zielonych to 11,2 ha. Działki objęte projektem znajdują się na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską lub zlokalizowane są w jego najbliższym otoczeniu. 
Projekt dotyczy rozwoju i zwiększenia powierzchni zdegradowanych terenów zieleni  
w Mieście Busko-Zdrój. W jego ramach zaplanowano działania polegające  
na tworzeniu wielopiętrowych i wielogatunkowych form porośniętych roślinnością,  
w tym głównie gatunkami rodzimymi. 
W ramach projektu zostanie utworzone 9 ha terenów zielonych ze zdegradowanych obszarów.  
Ponadto projekt obejmował będzie utworzenie małej architektury w postaci ławek oraz koszy na 
śmieci, wykonanie ciągów komunikacyjnych – alejek o nawierzchni twardej, a także wykonanie 
obrzeży i palisad w celu odgraniczenia nasadzeń od chodników i ścieżek. 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 7.  

Cele rewitalizacji, 
które realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów 
zaangażowanych w rozwój obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.3. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców 
oraz włączanie społeczne osób wykluczonych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.1. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji 
zanieczyszczeń 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni 
publicznej 
Kierunek działania 2.3. Zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  
i naturalnego 

Możliwe źródło 
finansowania 

środki UE (EFRR), budżet gminy 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 8.  

Nazwa projektu 

Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego gminy, w tym również  
w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania wód pokąpielowych  

z obiektów uzdrowiskowych 

Okres realizacji 2017–2021 

Szacunkowa wartość 30 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego gminy (m.in. 
na obszarze rewitalizacji), w tym również odprowadzania 
 i unieszkodliwiania wód pokąpielowych z obiektów uzdrowiskowych. 

Cele rewitalizacji, które 
realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w rozwój 
obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.1. Rozwój podmiotów uzdrowiskowych, turystycznych  
i okołoturystycznych 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.1. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 
Kierunek działania 2.3. Zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  
i naturalnego 

Możliwe źródło 
finansowania 

środki UE (EFRR), budżet gminy 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 9.  

Nazwa projektu 
Rozwój Uzdrowiska „Busko-Zdrój” S.A.  

– wzrost jakości i zakresu świadczonych usług 

Okres realizacji 2017–2022 

Szacunkowa wartość 200 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Zakres rzeczowy planowanych zadań obejmuje następujące elementy: 
1. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa oraz połączenie budynków Przychodni 

Uzdrowiskowej oraz Zakładu Przyrodoleczniczego – oddział II i III. 
2. Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej wieży ciśnień 

w Busku-Zdroju na terenie Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. 
3. Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” im. 

dr S. Starkiewicza w Busku-Zdroju. 
4. Rozbudowa Sanatorium „Willa Zielona”. 
5. Rozbudowa Sanatorium „Mikołaj”. 
6. Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego z basenami SPA. 
7. Rozbudowa Sanatorium „Oblęgorek”. 
8. Rozbudowa Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna”. 
9. Budowa pawilonów usługowo-handlowo-administracyjnych. 
10. Budowa obiektów hotelowych. 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 9.  

Cele rewitalizacji, 
które realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych 
w rozwój obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.1. Rozwój podmiotów uzdrowiskowych, turystycznych  
i okołoturystycznych 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Kierunek działania 1.3. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców 
oraz włączanie społeczne osób wykluczonych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.1. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 
Kierunek działania 2.3. Zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  
i naturalnego 

Możliwe źródło 
finansowania 

środki UE (EFRR), środki własne +kredyt 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 10.  

Nazwa projektu 
Poprawa warunków lokalowych i stałe podnoszenie jakości świadczenia  

usług publicznych przez Urząd Miasta i Gminy 

Okres realizacji 2017–2021 

Szacunkowa wartość 5 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Zakres prac obejmuje rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu wraz  

z remontem części wewnętrznej obiektu w celu zwiększenia powierzchni użytkowej  

do poprawy warunków świadczenia wysokiej jakości usług publicznych na rzecz 

mieszkańców. Możliwa jest również budowa nowego obiektu Urzędu Miasta i Gminy  

w nowej lokalizacji i sprzedaż obecnego budynku na cele np. turystyczne.   

Cele rewitalizacji, 
które realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w rozwój 
obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Kierunek działania 1.3. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz włączanie 
społeczne osób wykluczonych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.1. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 

Możliwe źródło 
finansowania 

budżet gminy 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 11.  

Nazwa projektu 
„E-Busko-Zdrój” – wdrażanie e-usług publicznych, szczególnie w obszarze 

administracji, edukacji, informacji przestrzennej i ochrony zdrowia 

Okres realizacji 2017–2021 

Szacunkowa wartość 4 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Przedmiot projektu dotyczy rozwoju e-usług publicznych dla mieszkańców w zakresie  
e-administracji, e-zdrowia oraz informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury, 
m.in.: 
• rozszerzenie systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą  

dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów czy zarządzania dokumentacją; 
• budowa szeroko dostępnych dla obywateli platform umożliwiających dostęp przez 

Internet do usług publicznych; 
• budowa teleinformatycznych systemów komunikacji (podpis elektroniczny, 

elektroniczna pieczątka oraz inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych);  
• tworzenie, rozwijanie rejestrów publicznych, w tym systemów informacji 

przestrzennej; 
• budowa, przebudowa lub zakup systemów zapewniających bezpieczeństwo 

przechowywania danych cyfrowych;  



Projekty podstawowe 

PROJEKT 11.  

Zakres rzeczowy 
projektu 

• budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących digitalizacji 
zasobów, w tym kulturowych lub naukowych, będących w posiadaniu instytucji 
publicznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów 
w postaci cyfrowej; 

• budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących rozwojowi 
usług medycznych. 

Cele rewitalizacji, które 
realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w 
rozwój obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.1. Rozwój podmiotów uzdrowiskowych, turystycznych  
i okołoturystycznych 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Kierunek działania 1.3. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców 
oraz włączanie społeczne osób wykluczonych 

Możliwe źródło 
finansowania 

środki UE (EFRR), budżet gminy 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 12.  

Nazwa projektu 
„Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość” – aktywna integracja  

zwiększająca szanse na zatrudnienie 

Okres realizacji 2016–2017 

Szacunkowa wartość 1 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

W ramach projektu uczestnicy projektu mają możliwość udział w spotkaniach  
z doradcą zawodowym oraz psychologiem w celu pogłębienia wiedzy na temat m.in. 
własnych cech osobowościowych, mocnych i słabych stron, umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach stresowych. Indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym 
umożliwiają określenie szkoleń zawodowych, które są zgodne z preferencjami oraz 
kwalifikacjami uczestników projektu z deficytowych zawodów na lokalnym rynku pracy. 
W ramach projektu będą realizowane kursy: 
• Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + Pracownik hurtowni  

i magazynu; 
• Kucharz z podstawami obsługi kelnerskiej i barmańskiej + obsługa kas; 
• Spawacz metodą MAG + Ręczne przecinanie termiczne tlenowe i plazmowe; 
• Opiekunka medyczna z elementami masażu. 
Każdy z uczestników projektu odbył warsztaty komputerowe z zakresu obsługi 
komputera. Po zakończeniu kursów zawodowych zostanie wyłonionych 20 osób, którzy 
odbędą 6-miesięczny staż zgodnie z profilem ukończenia szkolenia zawodowego.  



Projekty podstawowe 

PROJEKT 12.  

Zakres rzeczowy 
projektu 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 35 osób 
(25 kobiet i 10 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój oraz będących jednocześnie klientami 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Busku-Zdroju. Określony 
główny cel projektu stanowi realną odpowiedź na problemy, z którymi borykają się klienci 
MGOPS. 

Cele rewitalizacji, 
które realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych 
w rozwój obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Kierunek działania 1.3. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców 
oraz włączanie społeczne osób wykluczonych 

Możliwe źródło 
finansowania 

środki UE (EFS), budżet gminy 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 13.  

Nazwa projektu 
Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez 

rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju 

Okres realizacji 2016–2019 

Szacunkowa wartość 20 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje: 
1. Przebudowę istniejącego budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w 

celu poprawy świadczonych usług kulturalnych oraz poszerzenia oferty kulturalnej 
z uwzględnieniem dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych i BHP. 

2. Przebudowę sali widowiskowo-kinowej oraz przystosowanie jej do nowej funkcji 
– sali koncertowo-widowiskowej wraz z dostosowaniem akustyki do specyfiki 
tego typu obiektu. 

3. Wykonanie nowej, profesjonalnej sali kinowej z widownią na ok. 200 miejsc. 
4. Wykonanie dodatkowych pomieszczeń do obsługi działalności kulturalnej. 
5. Montaż dźwigu osobowego, dostosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 
6. Montaż instalacji oświetleniowej i klimatyzacji. 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 13.  

Zakres rzeczowy 
projektu 

7. Zakup wyposażenia obiektu. 
8. Zagospodarowanie terenu wokół budynku. 
9. Wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych (tj. ulotki, foldery, mapy, 

przewodniki po szlaku dziedzictwa kulturowego, notesy, długopisy, kalendarze). 
Głównym celem projektu jest: „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty 
kulturalnej i artystycznej świadczonej przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury  
w Busku-Zdroju na rzecz podniesienia atrakcyjności obszaru uzdrowiskowego 
województwa świętokrzyskiego”. 

Cele rewitalizacji, 
które realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w rozwój 
obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
Kierunek działania 1.3. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz 
włączanie społeczne osób wykluczonych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.1. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 
Kierunek działania 2.3. Zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  
i naturalnego 

Możliwe źródło 
finansowania 

EFRR, budżet państwa, budżet gminy 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 14.  

Nazwa projektu 
Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów  

mieszkań socjalnych 

Okres realizacji 2016–2019 

Szacunkowa wartość 9 mln zł 

Zakres rzeczowy 
projektu 

Zakres projektu obejmuje rozbudowę i nadbudowę budynku wraz  
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju, w tym: 
1. nadbudowę dwóch kondygnacji i rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego  

z uwzględnieniem zewnętrznego podwójnego szybu windowego; 
2. zagospodarowanie terenu wokół istniejącego budynku, łącznie z miejscami 

postojowymi i utworzeniem placu zabaw dla dzieci; 
3. przebudowę ewentualnych kolizji z sieciami i urządzeniami nadziemnymi  

i podziemnymi uzbrojenia technicznego; 
4. przebudowanie klatki schodowej; 
5. modernizację istniejących kominów i budowę nowych kominów; 
6. zmianę układu stolarki okienno-drzwiowej; 
7. budowę przyłącza kanalizacji deszczowej; 
8. zmianę lokalizacji części przyłącza gazowego wraz ze skrzynką pomiarową oraz 

zmianę lokalizacji istniejącego hydrantu pożarowego i budowę projektowanego 
hydrantu pożarowego; 



Projekty podstawowe 

PROJEKT 14.  

Zakres rzeczowy 
projektu 

9. wykonanie instalacji wewnętrznych (centralnego ogrzewania, wodno- 
-kanalizacyjną, centralnej wody użytkowej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej) z 
opomiarowaniem każdego lokalu oddzielnie dla wszystkich mediów; 

10. modernizację kotłowni wraz z projektem kolektorów słonecznych dla potrzeb 
przygotowania centralnej wody użytkowej; 

11. wyposażenie w instalacje i sprzęt przeciwpożarowy; 
12. modernizację ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych budynku. 
Istniejący budynek zostanie przebudowany w sposób umożliwiający wykonanie mieszkań 
socjalnych dla ok. 236 osób. W wyniku realizacji projektu powstanie 67 mieszkań socjalnych o 
łącznej powierzchni użytkowej 2 282,21 m2. 
Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych poprzez powstanie 
mieszkań socjalnych w zdegradowanym budynku. 

Cele rewitalizacji, 
które realizuje projekt 

Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie partnerstwa mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w 
rozwój obszaru rewitalizacji 
Kierunek działania 1.3. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz 
włączanie społeczne osób wykluczonych 
Cel rewitalizacji 2. Stworzenie przestrzeni prozdrowotnej 
Kierunek działania 2.1. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 
Kierunek działania 2.2. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 

Możliwe źródło 
finansowania 

EFRR, budżet gminy 



Charakterystyka uzupełniających 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

1. Uruchomienie usług prozdrowotnych niedostępnych na terenie 
województwa świętokrzyskiego 

2. Rozwój działalności obiektów świadczących usługi rozrywkowe, 
rekreacyjne i/lub edukacyjne dla młodzieży 

3. Rozwój usług uzdrowiskowych w zakresie specjalizacji sportowej 
4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i wychowania przedszkolnego 
5. Tworzenie infrastruktury społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej  
6. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 

zagrożonych ubóstwem poprzez integrację społeczną, aktywizację 
zawodową i kompleksowe wsparcie rodzin 

7. Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia aktywności 
społecznej i gospodarczej mieszkańców 

 



Charakterystyka uzupełniających 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

8. Organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców 
9. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
10. Uporządkowanie gospodarki odpadami 
11. Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych, skwerów, 

placów itp. w obszarach zamieszkałych oraz prowadzenia 
aktywności gospodarczej 

12. Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  
13. Adaptacja obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji społecznych 

i gospodarczych 
14. Organizacja ponadregionalnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych 
15. Budowa, remont, modernizacja obiektów noclegowych, 

świadczących usługi zdrowotne i prozdrowotne oraz kompleksów 
rekreacyjnych 

 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


