
Lokalny Program 
Rewitalizacji

Gminy Wola Uhruska
na lata 2017-2023

Gmina Wola Uhruska zaprasza do zapoznania się 
z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023. 

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest to kompleksowy proces zmierzający 
do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki. 
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7) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy 
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej;

8) Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej do 
utworzenia w nim Dziennego Domu „Senior+”, Gminnego 
Domu Kultury, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i 
Punktu Rehabilitacji Ambulatoryjnej;

9) Utworzenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego 
poprzez remont i przebudowę Zespołu  Pałacowo – 
Dworskiego w Uhrusku;

10) Adaptacja budynku mieszkalnego po byłym PKP na 
mieszkania socjalne;

11) Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na 
bazie budynku po Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej;

12) Aktywne włączenie osób wykluczonych lub zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

13) Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem 
nadwagi, otyłości, wad postawy oraz zaburzeniami 
rozwoju układu ruchu;

14) Projekt Nadbużańskie laboratorium wiedzy;
15) Termomodernizacja i remont budynku przemysłowego 

A15 w Przedsiębiorstwie Usługowo – Wytwórczym w Woli 
Uhruskiej;

16) Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie gminy Wola Uhruska;

17) „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” - zwiększenie 
możliwości zatrudnienia osób młodych do 24 roku życia 
bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie 
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 
NEET).

Dodatkowo wpisane zostały projekty uzupełniające:
1) Renowacja nagrobków na zabytkowym cmentarzu             

w Uhrusku;
2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

profilaktyka zdrowotna w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej;
3) Organizacja pikników i zajęć sportowo- rekreacyjnych;
4) Aktywizacja turystyki poprzez poprawę infrastruktury        

w części obszaru Natura 2000 Poleskiej Doliny Bugu;
5) Działania informacyjne zachęcające rolników do  

rolnictwa ekologicznego i uprawy roślin energetycznych 
związanych z OZE;

6) Zachęcanie rolników do modernizacji gospodarstw            
w kierunku wielofunkcyjnym (np. agroturystyka).

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-
2023 (dla osób nie posiadających dostępu do komputera 
przygotowaliśmy możliwość zapoznania się z dokumentem 
w Urzędzie Gminy oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej) 
oraz do zgłaszania ewentualnych uwag w terminie do 
26.09.2017 r.

Zapraszamy na 
spotkanie podsumowujące prace nad 

Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy 
Wola Uhruska na lata 2017-2023, 

które odbędzie się 
w dniu 26.09.2017 r. o godz. 10.00 

w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Wola Uhruska 

w połączeniu z posiedzeniem stałych 
Komisji Rady Gminy Wola Uhruska.



Obszar zdegradowany   jest to przestrzeń gdzie koncentrują 
się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) 
oraz problemy wpływające na pogorszenie się jakości życia 
mieszkańców. 

Obszar rewitalizacji – jest to obszar obejmujący całość lub 
część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną 
koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na 
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego zamierza się 
prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być 
podzielony na podobszary, w tym nieposiadające wspólnych 
granic.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Wola Uhruska na lata 2017-2023 jest efektem prac zarówno 
zespołu pracowników Urzędu Gminy Wola Uhruska i jednostek 
organizacyjnych Gminy jak i przedstawicieli firmy Lubelska 
Akademia Rozwoju Piotr Majchrzak, z którą dzięki 
dofinansowaniu z  Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (konkurs dotacji 
na wsparcie gmin wiejskich z województwa lubelskiego w 
zakresie przygotowania lub aktualizacji programów 
rewitalizacji) Gmina podpisała stosowną umowę. Ponadto 
proces opracowania Programu obejmował konsultacje 
społeczne w postaci badań ankietowych wśród mieszkańców 
gminy, trzech spotkań konsultacyjnych (21 i 28 sierpnia br.) 
oraz informacji zamieszczanych na stronie internetowej 
www.wolauhruska.pl.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola 
Uhruska na lata 2017-2023 zawiera część diagnostyczną 
obejmującą analizę sytuacji przestrzenno-funkcjonalnej, 
demograficznej, środowiskowej, kulturowej, gospodarczej i 
infrastrukturalnej oraz część programową obejmującą 
wyznaczenie i charakterystykę obszarów zdegradowanych, 
cele rewitalizacji, działania i projekty rewitalizacyjne, 
system wdrażania, monitorowania i ewaluacji Programu.

– Celem głównym Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Wola Uhruska na lata 2017-2023 jest: 

Wzrost poziomu życia mieszkańców oraz poprawa 
atrakcyjności obszaru rewitalizacji  poprzez nadanie 
mu nowych funkcji i odbudowanie istniejących oraz 

kompleksową odnowę społeczną, przestrzenną
i gospodarczą z zachowaniem dbałości o środowisko 

naturalne.

W ramach prac sformułowano następujące trzy cele 
operacyjne:
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1. Stworzenie warunków 
rozwoju gospodarczego, 

poprawa sytuacji na rynku 
pracy oraz wzrost 

przedsiębiorczości mieszkańców 
gminy Wola Uhruska.

2. Ograniczenie zjawisk 
związanych z wykluczeniem 
społecznym oraz patologiami 
występującymi na obszarze 

rewitalizacji

3. Poprawa atrakcyjności i 
funkcjonalności infrastruktury 

technicznej i przestrzeni 
publicznych

Dla każdego celu operacyjnego przypisano cele 
szczegółowe:

Cel 1:  Stworzenie warunków rozwoju gospodarczego, 
poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wzrost 
przedsiębiorczości mieszkańców gminy Wola Uhruska.

1.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej, uporządkowanie 
oraz zagospodarowanie przestrzeni centrum gminy.

1.2. Poprawa funkcji reprezentacyjnych oraz przystosowanie do 
pełnienia funkcji turystycznych.

1.3. Dostosowanie infrastruktury technicznej i społecznej do 
potrzeb mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych.

1.4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej w zakresie estetyki, 
bezpieczeństwa oraz wyposażenia.

1.5. Ochrona środowiska naturalnego oraz zachowanie walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych.

Cel 2:   Ograniczenie zjawisk związanych z wykluczeniem 
społecznym oraz patologiami występującymi na obszarze 

rewitalizacji.
2.1 Podniesienie poziomu integracji społecznej poprzez 

rozwijanie oferty aktywnych form spędzania czasu dla 
różnych grup mieszkańców.

2.2 Zmniejszenie oddziaływania problemów związanych z 
bezrobociem i ubóstwem na terenie gminy.

2.3 Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym 
i kulturalnym.

2.4 Rozwijanie oferty zajęć podnoszących kwalifikacje 
zawodowe wśród marginalizowanych grup społecznych.

2.5 Pobudzanie aktywności osób starszych, niepełnosprawnych 
oraz wykluczonych.

Cel 3:   Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności 
infrastruktury technicznej i przestrzeni publicznych.

3.1 Działanie na rzecz podejmowania i rozwijania działalności 
gospodarczej.

3.2 Pobudzanie aktywności przedsiębiorczych wśród 
mieszkańców gminy Wola Uhruska.

W ramach prac oraz konsultacji społecznych do Programu 
wpisane zostały następujące propozycje projektów 
rewitalizacyjnych:
1) Zagospodarowanie terenów wokół SM „Nadbużanka” w 

Woli Uhruskiej;
2) Termomodernizacja budynku biurowo-mieszkalnego przy 

ul. Górnej 4 w Woli Uhruskiej;
3) Termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla 

mieszkaniowego przy GD Uhrusk;
4) Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Woli 

Uhruskiej;
5) Rekultywacja obiektu po oczyszczalni ścieków i stawu 

wodnego oraz przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej 
wewnątrz osiedla mieszkaniowego byłego RZD Uhrusk;

6) Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 
centrum wsi Wola Uhruska. 

Projekt ten obejmuje: remont kapitalny budynku po byłym 
dworcu kolejowym z adaptacją budynku na dom pracy twórczej; 
Remont wieży ciśnień z przeznaczeniem na lokalizację pamiątek 
dotyczących linii kolejowej oraz Międzynarodowych Plenerów 
Plastycznych "Kresy 92"; Zagospodarowanie parku i otoczenia 
dworca PKP; Zagospodarowanie gminnego targowiska;


