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Informacja o zmianach 

 

Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 w związku z 

podjęciem w dniu 18 czerwca 2019 r. przez Radę Miasta Biała Podlaska uchwały Nr 

VII/73/19 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

Biała Podlaska na lata 2016-2025. 

 w związku z usunięciem przedsięwzięcia nr 1 z listy podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w tabeli nr 50, połączeniem przedsięwzięć nr 5 i nr 15 (numeracja przed 

wprowadzeniem zmian) w jedno przedsięwzięcie pod nazwą „Remont i przebudowa 

budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację 

usług społecznych” (aktualnie przedsięwzięcie nr 4) oraz dodaniem nowego 

przedsięwzięcia dopuszczalnego aktualnie nr 15 „Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz 

modernizacja i rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami 

Sidorską, Kościuszki i Al. Tysiąclecia”. Wprowadzono również zmiany w zapisach 

następujących rozdziałów: 7. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, 8.1. 

Lista podstawowych i dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 8.2. Powiązanie 

projektów infrastrukturalnych z projektami społecznymi, 9. Ramowy harmonogram oraz 

szacunkowe ramy finansowe    Gminnego Programu Rewitalizacji, 10.1.2. 

Komplementarność problemowa, 11. Opis powiązań Gminnego Programu Rewitalizacji z 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi miasta Biała Podlaska 

 usunięto przedsięwzięcie nr 1 z listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 

tabeli nr 50, w związku z tym nastąpiła zmiana numeracji przedsięwzięć w niniejszej 

tabeli i dalszej części dokumentu 

 w tabeli nr 49 zmieniono zapisy w kolumnie „Nazwa przedsięwzięcia” 

 w tabeli nr 50 wprowadzono zmiany w kolumnach: „Lp.”, „Lokalizacja”, „Szacunkowa 

wartość”, „Prognozowane produkty i rezultaty”. Ponadto podstawowe przedsięwzięcie 

rewitalizacyjne nr 15 i nr 5 (numeracja przed wprowadzeniem zmian) połączono w jedno 

przedsięwzięcie pod nazwą „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji 

miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” (aktualnie 

przedsięwzięcie nr 4) 

 w tabeli nr 51 dodano przedsięwzięcie nr 15 „Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz 

modernizacja i rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami 

Sidorską, Kościuszki i Al. Tysiąclecia”. Wprowadzono również zmiany w kolumnach: „Lp.”, 

„Szacunkowa wartość” i „Prognozowane produkty i rezultaty” 

 w tabeli nr 52 wprowadzono zmiany w kolumnach: „Lp.”, „Nazwa przedsięwzięcia”, 

„Termin realizacji”, Wartość przedsięwzięcia” i „Źródło finansowania”, usunięto 

przedsięwzięcie nr 1 „Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w Białej 

Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych”. Ponadto 

podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 15 i nr 5 (numeracja przed 

wprowadzeniem zmian) połączono w jedno przedsięwzięcie pod nazwą „Remont i 

przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem 

na realizację usług społecznych” (aktualnie przedsięwzięcie nr 4) oraz dodano nowe 

przedsięwzięcie nr 15 „Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i rozbudowa 



infrastruktury osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. 

Tysiąclecia”. Dostosowano numerację przedsięwzięć zgodnie z tabelą 51 w części tabeli 

dotyczącej przedsięwzięć dopuszczalnych 

 w tabeli nr 53 wprowadzono zmiany w kolumnach” „Lp.”, „Nazwa przedsięwzięcia”, 

„Szacunkowe środki finansowe z podziałem na źródła”, „Razem”. Usunięto przedsięwzięcie 

nr 1 „Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w Białej Podlaskiej poprzez 

kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych” i nr 15 „Odnowa zdegradowanych 

budynków i przestrzeni na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu 

wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych” 

 w tabeli nr 54 wprowadzono zmiany w kolumnach: „Lp.”, „Nazwa przedsięwzięcia”, 

„Przedsięwzięcia komplementarne”, „Oddziaływanie przedsięwzięcia” i „Beneficjenci”. 

Usunięto przedsięwzięcie nr 1 i nr 15 (numeracja przed wprowadzeniem zmian) oraz 

dodano nowe przedsięwzięcie nr 15 (aktualna numeracja) 

 w tabeli nr 59 wprowadzono zmiany w kolumnach: „Nazwa wskaźnika”, „Miernik 

wskaźnika”, „Szacunkowy termin realizacji” i „Suma” 

 zaktualizowano rycinę 47 – Lokalizacja przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji 

 

Załączniki 1-3 

w załączniku nr 1 

po pkt. 5 dodano pkt. 6. Konsultacje społeczne zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji - 

zawierający opis konsultacji społecznych. 

w załączniku nr 2 

dodano fiszkę przedsięwzięcia rewitalizacyjnego zgłaszanego do zmiany Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 

w załączniku nr 3 

usunięto przedsięwzięcia nr 1 z listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w tabeli nr 

50, połączono przedsięwzięcia nr 5 i nr 15 (numeracja przed wprowadzeniem zmian) w jedno 

przedsięwzięcie pod nazwą „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta 

Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” (aktualnie przedsięwzięcie nr 

4) oraz dodano nowe przedsięwzięcia dopuszczalne aktualnie nr 15 „Przebudowa ulicy 

Sikorskiego oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego pomiędzy 

ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. Tysiąclecia”. Ponadto wprowadzono zmiany w okres realizacji 

przedsięwzięć oraz dostosowano numerację przedsięwzięć. 

w załączniku nr 4 

dostosowano numerację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w związku z wyżej wskazanymi 

zmianami w tabeli nr 50 i nr 51 
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Tabela 1. Cele operacyjne i kierunki działań przyjęte dla celów strategicznych w powiązaniu z planowanymi przedsięwzięciami podstawowymi 
i dopuszczalnymi 

Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działań Nazwa przedsięwzięcia 
1
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1.1 Wsparcie rodzin i osób                          
z problemami społecznymi 

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród 
rodzin z problemami patologicznymi 

Po zmianie 
Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji 
miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług 
społecznych; Centrum Interwencji Kryzysowej w Białej 
Podlaskiej. 
 
Przed zmianą 
Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu wprowadzenia 
funkcji 
społecznych i gospodarczych; Remont i przebudowa budynków 
na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z 
przeznaczeniem na realizację usług społecznych oraz 
prowadzenie działalności gospodarczej; Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Białej Podlaskiej 

Wzmocnienie działań profilaktycznych 
wspierających rodzinę 

Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla 
mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska. 

1.2. Rozwój kompetencji osób 
zagrożonych marginalizacją 
zawodową 

Rozwinięcie systemu szkoleń, kursów           
i doradztwa zawodowego 

Od szkolenia do zatrudnienia – YEI; Włącz się! Kompleksowe 
działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej                  
w mieście Biała Podlaska; Aktywna postawa to rozwój! 

Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie 
osób bezrobotnych 

Od szkolenia do zatrudnienia – YEI; Włącz się! Kompleksowe 
działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej    
w mieście Biała Podlaska; Aktywna postawa to rozwój! 

1.3. Zachowanie i promowanie 
dziedzictwa kulturowego 

Odnowa obiektów i przestrzeni publicznych         
o znaczeniu historycznym i architektonicznym 

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego 
Radziwiłłów w Białej Podlaskiej; Remont budowlano – 
konserwatorski poreformackiego Zespołu Klasztornego Braci 
Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej,  Rewitalizacja 
budynku Starego Sądu szansą na rozwój potencjału 
gospodarczego i społecznego Białej Podlaskiej. 

Pielęgnowanie kultury i tradycji  Południowego 
Podlasia 

Znaki wiary na Podlasiu; Letnia Akademia Folkloru; Ocalić od 
zapomnienia – Pamięć bogatsza od fotografii. 
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2.1. Wspieranie zdegradowanych 
obszarów o szczególnym znaczeniu 
gospodarczym 

Zwiększenie dostępu do terenów inwestycyjnych 

Po zmianie 
Remediacja i rekultywacja zdegradowanych nieruchomości na 
terenie SAS  
 
Przed zmianą 
Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w 
Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie 
terenów inwestycyjnych 

Nadanie nowych funkcji terenom 
poprzemysłowym 

Remediacja i rekultywacja zdegradowanych nieruchomości 
na terenie SAS.  

2.2 Stworzenie mechanizmów wsparcia 
dla przyszłych przedsiębiorców 

Promowanie przedsiębiorczości indywidualnej 
poprzez wsparcie finansowe osób chcących 
uruchomić działalność gospodarczą 

Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób 
planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
na terenie MOF Biała Podlaska; Od pomysłu do działania; 
Pracuję u siebie; Własna firma moją szansą; Własna firma 
szansą na sukces. 

Tworzenie warunków dla rozwoju działalności 
gospodarczej w szczególności handlu 

Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo – warzywnego                  
i produktów lokalnych – targowiska przy Al. Tysiąclecia w 
Białej Podlaskiej; Rozbudowa Piekarni – Ciastkarni; Sklep 
motoryzacyjny oraz warsztat obsługi samochodów; 
Rozbudowa i modernizacja oraz remont budynku hurtowni 
ogólnospożywczej; Utworzenie zaplecza magazynowego    
i technicznego hurtowni ogólnospożywczej.     
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3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz   
z poprawą infrastruktury technicznej 

Rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych 
zdegradowanych obszarów miasta 

Sport łączy pokolenia; Twórzmy zieleń. 

Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich 
we współpracy z lokalną społecznością 

Przebudowa Skweru przy Placu Wojska Polskiego;  Plac zabaw 
i fitness ul. Krucza i ul. Wyzwolenia; Międzypokoleniowa 
przestrzeń zabawowa „Plac Zamkowa”. 

3.2. Stworzenie nowych miejsc               
o funkcjach społeczno-kulturalno-
edukacyjnych 

Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele 
społeczne 

Po zmianie 
Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji 
miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług 
społecznych; Rewitalizacja budynku Starego Sądu szansą na 
rozwój potencjału gospodarczego i społecznego Białej 
Podlaskiej; Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego pomiędzy 
ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. Tysiąclecia. 
 
Przed zmianą 
Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu wprowadzenia 
funkcji społecznych i gospodarczych; Rewitalizacja budynku 
Starego Sądu szansą na rozwój potencjału gospodarczego i 
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społecznego Białej Podlaskiej. 
Poprawa stanu technicznego budynków 
użyteczności publicznej 

Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury. 

Tworzenia i rozwijanie miejsc opieki nad 
dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi  i 
chorymi 

Po zmianie 
Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Etap I – Budowa 
Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z 
Autyzmem; Remont i przebudowa budynków na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na 
realizację usług społecznych. 
 
Przed zmianą 
Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Etap I – Budowa 
Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z 
Autyzmem; Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni 
na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu 
wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych. 

3.3. Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej oraz poprawa 
jakości środowiska naturalnego 

Zwiększenie powiązań komunikacyjnych, w tym 
rozwój transportu publicznego 

Centrum Obsługi Pasażerów z funkcją poczekalni, obsługi 
podróżnych oraz handlowo - usługowo – gastronomiczną. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 2. Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w Gminnym Programie 
Rewitalizacji miasta Biała Podlaska 

Lp. 
Podob 
szar* 

Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący Zakres realizowanych zadań Lokalizacja 
Szacunkowa 
wartość 

Prognozowane produkty  
i rezultaty 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej 
Cel operacyjny 2.1. Wspieranie zdegradowanych obszarów o szczególnym znaczeniu gospodarczym 
Kierunek działań: Zwiększenie dostępu do terenów inwestycyjnych 
Po zmianie 
Usunięto przedsięwzięcie nr 1 z listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
1. Przed 

zmianą 
OzT-L 

Przed zmianą 
Rewitalizacja zdegradowanych 
terenów powojskowych w Białej 
Podlaskiej poprzez kompleksowe 
przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 

Przed zmianą 
Gmina Miejska 
Biała Podlaska 

Przed zmianą 
Budowa magistralnej sieci ciepłowniczej. Budowa 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przejściem 
pod torami kolejowymi. Budowa drogi 
wewnętrznej o szerokości 7 m i długości ok. 1330 
m, posiadającej oświetlenie i kanalizację 
deszczową. Zagospodarowanie otoczenia. 

Przed zmianą 
Obszar 
rewitalizacji 
„Osiedle za 
Torami - 
Lotnisko”, 
Teren 
działki nr 
2005/145 
(lotnisko - 
podstrefa 
Pomorskiej 
SSE) 
i 2005/105 w 
obrębie 4; 
działki 
2053/6, 
2053/8, 
2053/9, 
2052/1, 
1855/2, 
2052/3, 
2053/1, 
2054/1, 
2054/2, 
2054/5, 
2054/6, 
2054/7, 
2055/4, 
2055/5, 
2056/4, 2056/ 
, 
2057/7, 
2057/8, 
2058/7, 
2058/8, 
2059/5, 
2059/6, 

Przed zmianą 
10 093 818,00 

Przed zmianą 
pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi – 19,5 ha 
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2060/7, 
2060/8, 
2061/7, 
2061/8, 
2062/6, 
2062/7, 
2063/4, 
2063/5, 
2064/1, 
2065/1, 
2066/1, 
2067/1, 
2068/1 , 
2069/1, 
2070/1, 
2071/1, 
2072/1, 
2940/44, w 
obrębie 3 
(prawdopodob
n 
y przebieg 
infrastruktury 
liniowej – sieci 
technicznych) 

Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Bezrobocie wiąże się bezpośrednio z niską jakością życia, wpływa negatywnie na atrakcyjność miasta, zmusza do emigracji zarobkowej i często prowadzi do licznych problemów społecznych. Niewątpliwie 
realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzrost ilości inwestycji w Białej Podlaskiej. Docelowo cały obszar zostanie zagospodarowany przez inwestujące firmy. Głównym, bardzo istotnym efektem będzie 
utworzenie nowych miejsc pracy i związany z tym spadek stopy bezrobocia w mieście. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna dla inwestycji. 
Realizacja projektu podniesie atrakcyjność i konkurencyjność regionu, wesprze potencjał MŚP i zniweluje ograniczenia związane z niedostatecznym dostępem do terenów inwestycyjnych. Bezpośrednim 
beneficjentem będzie sektor MŚP, pośrednim mieszkańcy poszukujący zatrudnienia. 
Uzasadnienie ujęcia projektu na liście podstawowej: 
• budowa społecznie oczekiwanej infrastruktury technicznej związanej z przystosowaniem terenów powojskowych do przyszłych inwestycji; 
• zachęcenie potencjalnych przedsiębiorców do inwestycji, zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji; 
• stworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji; 
• ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji poprzez zwiększenie liczby prowadzonych działalności gospodarczych w obszarze rewitalizacji (rozwój gospodarczy); 
• podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym osób bezrobotnych; 
• nadanie nowych funkcji gospodarczych zdegradowanym terenom powojskowym. 
Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji 
3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej 
Kierunek działań: Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich we współpracy z lokalną społecznością 
Po 
zmianie 
1. 
 
Przed 
zmianą 
2. 

C Przebudowa Skweru przy Placu 
Wojska Polskiego 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska 

Nowe zagospodarowanie skweru przy Placu 
Wojska Polskiego. Projekt przewiduje układ 
nowych alejek (ścieżek), zakup małej architektury, 
montaż nowego oświetlenia, ustawienie pomnika 
upamiętniającego Marię i Lecha Kaczyńskich, 
nowe nasadzenia zieleni oraz likwidację budynku 
szaletu miejskiego. 

Skwer przy 
Placu Wojska 
Polskiego, 
obręb 1, 
działka nr 
1654 

Po zmianie 
366 307,76 
 
Przed zmianą 
366 307,00 

pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi – 5913m2 
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Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Działka w obrębie, której zaplanowano inwestycję, stanowi skwer przyległy do placu i budynku dworca autobusowego od strony wschodniej, zaś od strony zachodniej ograniczony jest zabudową mieszkaniowo – 
usługową. Od strony północnej i południowej znajdują się dwa ciągi komunikacyjne – ul. Brzeska i ul. Nowa. Obecnie wygląd skweru przy Placu Wojska Polskiego jest zaniedbany, nieuporządkowany. Alejki gruntowe 
są w złym stanie, a elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci są zniszczone. W południowo – zachodniej części terenu znajduje się podziemny szalet miejski. Elewacje budynku wystają na wysokość 
ok.1,00m nad poziom terenu i są zniszczone, co pogarsza, jakość tego terenu. Skwer jest zadrzewiony w sposób przypadkowy. Zły stan niektórych drzew oraz przypadkowe zlokalizowanie (drzewa posadzone są 
chaotycznie), występuje dużo samosiejek, które pojawiają się wśród drzew o pokroju naturalnym, drzew szczepionych o kulistym pokroju korony. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uporządkowania terenu 
oraz przywrócenia mu funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. 
Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji 
3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej 
Kierunek działań: Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich we współpracy z lokalną społecznością 
Po 
zmianie 
2. 
 
Przed 
zmianą 
3 

OzT-L Plac zabaw i fitness – ul. Krucza 
i ul. Wyzwolenia 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska 

Budowa obszernego i wielofunkcyjnego placu 
zabaw dla dzieci oraz siłowni fitness dla dorosłych. 
Ponadto projekt ten przewiduje ogrodzenie placu 
zabaw i fitness, montaż stanowisk na rowery oraz 
piłkochwytów 
od strony istniejącego już boiska do piłki nożnej.    

ul. 
Wyzwolenia, 
ul. Krucza, 
obręb 4, 
działka nr 
2219/2, 2221, 
2224/2  

144 000,00 pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi – 1676,92 
m2 (w tym pow. placu zabaw 
816,34m2, pow. strefy fitness 
142,14m2, pow. zieleni  
718.44m2) 

Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Obecnie teren ten jest niezagospodarowany, nieogrodzony i zdegradowany, na obszarze funkcjonują boiska do piłki nożnej oraz siatkówki plażowej o nawierzchni trawiastej. W podobszarze rewitalizacji  Osiedle za 
Torami – Lotnisko brakuje uporządkowanych, bezpiecznych miejsc do zabaw i ćwiczeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wypełni tę lukę. Dodatkowo poprawie ulegnie  jakość 
przestrzeni miejskiej. 
Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji 
3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej 
Kierunek działań: Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich we współpracy z lokalną społecznością 
Po 
zmianie 
3. 
 
Przed 
zmianą 
4. 

C Międzypokoleniowa przestrzeń 
zabawowa „Plac Zamkowa” 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska 

Zagospodarowanie nieużytkowanej przestrzeni 
publicznej na plac zabaw w kształcie czworoboku 
z urządzeniami rekreacyjnymi i sprawnościowymi 
dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej. 

ul. Zamkowa 
5–7, obręb 1, 
działka nr 
1399/20 

79 000,00 pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi - 411,34m2, 
(w tym pow. zieleni w ramach 
placu zabaw wyniesie 
155,64m2, pow. urządzeń 
wraz ze strefą bezpieczną 
255,70m2) 

Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Wydzielony pod budowę placu zabaw teren jest nieutwardzony, częściowo z nawierzchnią trawiastą, zielenią wysoką od strony zabudowy wielorodzinnej (m.in. wierzby, brzozy, lipy) i niską - w postaci żywopłotu od 
strony zachodniej. W miejscu projektowanym do realizacji placu zabaw, kiedyś znajdowały się urządzenie rekreacyjne oraz mała architektura. Obecnie teren zielony jest niezagospodarowany i nieużytkowany. 
Bezpośrednie otoczenie projektowanego placu zabaw stanowią utwardzone chodniki. Brakuje również infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Przywrócenie mu dawnych funkcji wpływie pozytywnie na podniesienie 
jakości przestrzeni miejskiej oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród rodziców. Plac zabaw i siłownia terenowa przyczynią się również do stworzenia nowej przestrzeni publicznej, zachęcającej do aktywności 
fizycznej i wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji 
3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych 
Kierunek działań: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
Po 
zmianie 
4. 
 
Przed 
zmianą 
5. 

Po 
zmianie 
C 
W-D 
OzT-L 
 
Przed 

Po zmianie 
Remont i przebudowa budynków 
na obszarze rewitalizacji miasta 
Biała Podlaska z przeznaczeniem 
na realizację usług społecznych  
 
Przed zmianą 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska 

Po zmianie 
Działania dotyczące budynków: 
- budynek przy ul. Łomaskiej 2d -  remont i 
przebudowa budynku, zagospodarowanie 
otoczenia, zakup wyposażenia na potrzeby 
funkcjonowania przedszkola samorządowego. 
- budynek przy ul. Kolejowej 21 - rozbudowa, 

Po zmianie 
podobszar 
rewitalizacji 
Centrum, 1 Obręb, 
działki nr: 1412/1, 
1412/2 1411/4, 
1420, 1478 (ul. 

Po zmianie 
20 674 364,00 
 
Przed 
zmianą 
13 393 094,00 

Po zmianie 
l. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych obiektów  
- 5 
budynki publiczne lub 
komercyjne wybudowane lub 
wyremontowane na 
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zmianą 
C W 
-D 
 

Remont i przebudowa budynków 
na obszarze rewitalizacji miasta 
Biała Podlaska z przeznaczeniem 
na realizację usług społecznych 
oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej 

nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania na budynek mieszkalny 
jednorodzinny (rodzinny dom dziecka) wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną, 
zagospodarowanie otoczenia,  
- ul. Krótka 1 - rozbiórka istniejącego budynku i 
odbudowa z przeznaczeniem na realizację usług 
społecznych i działalność Bialskiego Centrum 
Kultury.,, 
- ul. Piłsudskiego 3, pomieszczenia piwnic - remont 
i przebudowa na potrzeby organizacji spotkań, 
działań z zakresu kultury, włączenia społecznego. 
Działania dotyczące przestrzeni publicznej: 
- modernizacja infrastruktury miejskich działek 
wewnątrz obszaru poprzemysłowego (tzw SAS), w 
tym wewnętrznego układu drogowego j z 
zagospodarowaniem przylegających powierzchni 
(mała architektura, zieleń, sieci techniczne).  
- modernizacja infrastruktury placu targowego u 
zbiegu ulic Przechodniej i Wąskiej, modernizacja 
budynku handlowego, położonego przy 
targowisku i zaadaptowanie na cele pełnienia 
funkcji zaplecza targowiska i miejsca prowadzenia 
handlu w sezonie zimowym,  
- rewitalizacja i udostępnienie nowej przestrzeni  
publicznej pomiędzy ul. Wyzwolenia, 
Drzewieckiego i Kruczej, w tym uporządkowanie i 
zagospodarowanie małą architekturą (np. 
zadaszenia, ławki, urządzenia rekreacyjne, grill 
itp.) i zielenią, budowa alejek spacerowych, 
wprowadzenie sieci technicznych, a także 
wykonanie infrastruktury boisk do siatkówki i 
piłki nożnej (sztuczna murawa), 
- wprowadzenie i uzupełnienie w przestrzeni 
miejskiej elementów małej architektury  takich jak 
ławki, kosze na śmieci, meble miejskie, stojaki 
rowerowe w różnych miejscach obszaru 
rewitalizacji, 
 
Przed zmianą 
Zakup nieruchomości przy ul. Łomaska 4, roboty 
budowlane - gruntowna modernizacja i adaptacja 
budynku na potrzeby działalności Centrum 
Wspierania Rodziny i przedszkola oraz 
zagospodarowanie otoczenia, modernizacja 
układu komunikacyjnego terenów 
poprzemysłowych (tzw. SAS), zakup wyposażenia 
na potrzeby realizacji usług społecznych. Roboty 

Krótka 1 – budynek 
wraz z przyłączami); 
działka nr 3310 (ul. 
Piłsudskiego 3 – 
budynek); działki nr: 
3448, 1546/3, 
1545/11, 1545/13, 
1545/15, 1548/4, 
1549/25, 1549/24;  
1549/1 oraz 
ewentualnie / 
częściowo działki nr 
1562 i 1495 w celu 
nawiązania do dróg i 
infrastruktury 
technicznej 
(targowisko miejskie 
przy ul. Wąskiej i ul. 
Przechodniej oraz 
sąsiadująca 
przestrzeń); działki 
nr: 2222/2, 2221, 
2212/4, 2223, 2224, 
1478, 1479, 1726, 
3466, 3467, 2322/4, 
3461 (mała 
architektura w 
podobszarze). 
podobszar 
rewitalizacji Wola-
Dworzec, 3 Obręb, 
działka nr 1068 (ul. 
Kolejowa 21 – 
budynek z 
otoczeniem); działka 
nr 999/20 (ul. 
Łomaska 2d – 
budynek z 
otoczeniem); działki 
nr: 999/16, 3192/4, 
3196, 3197/2, 3294, 
1007 (przestrzeń 
publiczna - 
wewnętrzny układ 
komunikacyjny 
obszaru pomiędzy 
rzeką Krzną, ulicami 
Łomaską, Sidorską–

obszarach miejskich (m2) co 
najmniej 950 
l. obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych - 2 
pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi – 8000m2 
otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowana na obszarach 
miejskich (CI 38) (m2) co 
najmniej 0,5 
l. osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury, 
obiektów i obszarów 
poddanych rewitalizacji – 120 
 
Przed zmianą 
l. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych obiektów 
– 
2; 
l. obiektów dostosowanych 
do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych – 2; 
pow. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych obiektów 
– 
481m2; 
l. osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury, 
obiektów i obszarów 
poddanych 
rewitalizacji – 520 (w tym 
120 
osób będą stanowiły dzieci); 
l. podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność na 
obszarze rewitalizacji – 7 
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budowlane budynku przy ul. Brzeskiej 41, w tym 
gruntowna modernizacja i adaptacja budynku na 
potrzeby realizacji usług społecznych i 
komercyjnych. 

Kolejową – tzw. SAS) 
oraz ewentualnie / 
częściowo działki nr: 
377 (ulica Łomaska), 
1022 (ulica Sidorska), 
1023 (ulica Kolejowa) 
w związku z 
połączeniem drogi 
wewnątrz SAS z 
układem dróg 
publicznych; działki 
nr: 1021/19, 1022, 
1113/2, 1112 (mała 
architektura w 
podobszarze). 
podobszar 
rewitalizacji Osiedle 
za Torami-Lotnisko, 
4 Obręb, działki nr: 
2219/2, 2221, 
2220/2, 2219/1, 
2220/1, 2222/1, 
2224/4, 2225/4, 
2226/6, 2227/4, 
2228/4, 2229/3, 
2230/3, 2232/1, 
2232/2, 2232/3, 
2233/1, 2233/2, 
2233/3, 2218, 2231 
oraz ewentualnie / 
częściowo działki nr: 
1010, 2700, 2462 i 
849 w celu 
nawiązania do dróg i 
infrastruktury 
technicznej 
(przestrzeń publiczna 
między ulicami 
Wyzwolenia, Kruczą, 
Drzewieckiego, 
Witoszyńskiego). 
 
Przed zmianą 
ul. Brzeska 41 
obręb 1, działka 
nr 2260/4 
ul. Łomaska 4 
obręb 3, działka 
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nr 1000, 999/16; 
3192/4; 3196; 
3197/2; 3294; 
1007 

Po zmianie 
Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Podobszar rewitalizacji „Centrum”, 1 Obręb geodezyjny 
Podobszar charakteryzuje się wysokim stopniem ubóstwa i wykluczenia (13,9% mieszkańców podobszaru w roku 2015 korzystało z pomocy społecznej). Wyróżnia się również niskim standardem użytkowym i 
technicznym zabudowy i brakiem dobrze urządzonych przestrzeni publicznych. Pośród problemów wymienionych przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach przygotowania 
GPR znalazły się słaba aktywność organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.  
Podobszar rewitalizacji „Wola – Dworzec”, 3 Obręb geodezyjny 
Podobszar charakteryzuje się wysokim stopniem ubóstwa i wykluczenia (14,4% mieszkańców podobszaru w roku 2015 korzystało z pomocy społecznej). Wyróżnia się również złym stanem przestrzeni publicznych. 
Pośród problemów wymienionych przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach przygotowania GPR znalazła się słaba integracja społeczna.  
Podobszar rewitalizacji „Lotnisko – Osiedle za Torami”, 4 Obręb geodezyjny 
Podobszar charakteryzuje się wysokim stopniem ubóstwa i wykluczenia (15,3% mieszkańców podobszaru w roku 2015 korzystało z pomocy społecznej). Wyróżnia się również pogarszającym się stanem przestrzeni 
publicznej. Pośród problemów wymienionych przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach przygotowania GPR znalazły się brak miejsc służących rekreacji, brak perspektyw 
spędzania wolnego czasu, brak terenów publicznych, parków. 
 
Dzięki realizacji projektu miasto uzyska przestrzeń do funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny, projekt dostarczy również środków i przestrzeni do świadczenia usług społecznych i realizacji nie inwestycyjnych 
projektów z zakresu rewitalizacji, nakierowanych na m.in. integrację społeczną, przez co przyczyni się do wydobywania zdegradowanych obszarów Białej Podlaskiej z sytuacji kryzysowej. Jego realizacja wpłynie 
dodatnio na aktywność społeczną wszystkich mieszkańców miasta Biała Podlaska. Ponadto poprawie ulegnie jakość przestrzeni publicznych, co uczyni obszar rewitalizacji bardziej atrakcyjnym i sprzyjać będzie 
aktywności gospodarczej. Projekt obejmuje działania prowadzące do zwiększenia atrakcyjności obszaru rewitalizacji, zarówno jako miejsca zamieszkania jak i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarobkowania.  
W ramach projektu, obok modernizacji obiektów kubaturowych, utworzeniu nowej i rewitalizacji istniejącej przestrzeni publicznej przy ul. Wyzwolenia, rewitalizacji rynku przy ul. Wąskiej i modernizacji drogi 
wewnętrznej, przebiegającej w zdegradowanym obszarze SAS, przewiduje się otwarcie dodatkowych przejść pieszych, łączących ten obszar z doliną rzeki i ułatwiających komunikację pomiędzy objętym projektem 
miejscem – skupiskiem usług, a obszarem o potencjale przyrodniczym. Pozwoli to z jednej strony zwiększyć atrakcyjność doliny rzeki, z drugiej strony otworzy działającym na rewitalizowanym obszarze 
przedsiębiorcom możliwość wzbogacenia oferty. 
 
Przed zmianą 
Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Aktualnie teren poprzemysłowy w Białej Podlaskiej pomiędzy ul. Łomaską, ul. Sidorską i rzeką Krzną (podobszar „Wola – Dworzec”) charakteryzuje się bardzo złym stanem infrastruktury komunikacyjnej i brakami w 
zakresie innych sieci technicznych (oświetlenie, odwodnienie), zieleni i małej architektury. Na obszarze działają przedsiębiorstwa, jednak ich funkcjonowanie jest utrudnione z wyżej opisanego powodu, ponadto 
znajduje się tam wiele zaniedbanych, nieużytkowanych działek, które mogłyby zostać zagospodarowane pod działalność gospodarczą pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. Na tym obszarze 
znajduje się nieużytkowany budynek usługowy (ul. Łomaska 4), który po odnowieniu może stanowić odpowiedź na potrzeby związane z brakiem miejsca na realizację usług społecznych na podobszarze rewitalizacji 
(działalność Centrum Wspierania Rodziny i Usług Społecznych) oraz stanowić docelową lokalizację przedszkola samorządowego, które aktualnie dzieli siedzibę z oddziałem martyrologicznym Muzeum Południowego 
Podlasia. Złym stanem technicznym charakteryzuje się również budynek usługowy przy ul. Brzeskiej 41 (podobszar „Centrum”), wielkogabarytowy biurowiec w reprezentacyjnej części Białej Podlaskiej. Gruntowna 
odnowa i adaptacja pozwoli wprowadzić tam usługi społeczne i dostarczyć nowych powierzchni pod usługi społeczne i komercyjne. 
Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji 
3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych 
Kierunek działań: Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej 
Po 
zmianie 
5. 
 
Przed 
zmianą 
6. 

C Rozbudowa i modernizacja 
Bialskiego Centrum Kultury 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska 

Modernizacja, rozbudowa i adaptacja należącego 
do gminy miejskiej budynku z otoczeniem oraz 
remont, konserwacja i adaptacja zabytkowego 
budynku kordegardy, funkcjonalnie połączonego 
z zespołem zamkowo-parkowym Radziwiłłów 
i siedzibę Galerii Podlaskiej, a także zakupy 
sprzętu i wyposażenia na potrzeby działalności 
BCK. Planuje się gruntowną przebudowę (w tym 

Ul. Brzeska 41, 
obręb 1, 
działka nr 
2260/4, 
częściowo 
poza obszarem 
rewitalizacji, 
na obszarze 

Po zmianie 
18 409 080,00 
 
Przed zmianą 
18 383 796,00 

l. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych obiektów 
– 2;  
l. obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – 2,  
l. osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury, 
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wymianę instalacji wewnętrznych), dobudowę 
nowego skrzydła (zwiększeniu ulegnie 
powierzchnia i kubatura) i adaptację na potrzeby 
działalności kulturalnej. Na dolnej kondygnacji 
planowane jest utworzenie galerii 
wystawienniczej i małej sali koncertowej na 100 
osób. Na górnej kondygnacji istniejącego budynku 
powstanie sala edukacji baletowej, plastycznej 
i muzycznej (montaż systemu przesuwnych ścian 
i zakupy wyposażenia). Budynek zostanie 
rozbudowany w kierunku zachodnim – w nowej 
części powstanie sala widowiskowo – teatralna 
(scena 11x16m z kominem scenicznym, 
oświetleniem, nagłośnieniem, osprzętem pracy 
scenicznej, ekranami, windą techniczną, systemem 
toalet i garderobami z natryskami 
(6 pomieszczeń) wraz z widownią na około 400 
widzów (wyposażenie). Zaplecze techniczne 
stanowić będą pracownie krawiecka, 
rekwizytornia i stolarnia. Przewiduje się 
zagospodarowanie zieleni oraz modernizacje 
ciągów pieszych i miejsc postojowych w otoczeniu 
budynku, budowę małej architektury. 
W budynku galerii przewiduje się prace 
konserwatorskie i remontowe zewnętrznej części 
obiektu, remont i przebudowę wnętrza (w tym 
wymianę instalacji), dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
modernizację otoczenia (ciągi piesze i zieleń). 
Ponadto planuje się zakupy sprzętu i wyposażenia 
na potrzeby ekspozycji w obiekcie galerii. 

zdegradowany
m 
„Warszawska” 
(budynek 
kordegardy ul. 
Warszawska 
12 – obręb 1, 
działka nr 
2113/1) 

obiektów i obszarów 
poddanych rewitalizacji 
(wzrost o 7000 względem do 
2015 r.) 

Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia:  
Poprawa stanu technicznego budynków, w tym stworzenie sali koncertowej przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej, skierowanej do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy aktualnie cechują się niskim stopniem 
zaangażowania w kulturę. Dzieci, młodzież i inne osoby z obszaru rewitalizacji będą mogły korzystać z utworzonych i wyposażonych pracowni i kółek zainteresowań, co może zaowocować podjęciem działalności kulturalnej czy 
artystycznej w przyszłości (znalezieniem zatrudnienia w przemyśle kultury) oraz wykształceniem umiejętności animacji społecznej. Wywrze to pozytywny wpływ na rozwój jednostki i jej otoczenia. Utworzenie teatru zwiększy 
możliwość obcowania mieszkańców z kulturą wysoką. Unowocześnienie oferty Bialskiego Centrum Kultury przyczyni się również do popularyzacji jednostki kultury, a pośrednio – promocji miasta i regionu. Zagospodarowanie 
terenu wokół budynków wpłynie na poprawę jakości przestrzeni miejskiej, w tym ciągów pieszych i miejsc postojowych, których obecnie brakuje, w związku z tym osoby odwiedzające BCK mają utrudniony dostęp do budynków. 
Zmodernizowane budynki zostaną również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, które należą do grup osób szczególnie zagrożonych marginalizacją społeczną. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim wzrost 
poziomu zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie: wspomagania funkcji edukacyjnej szkół i placówek, zapewnienia mieszkańcom interaktywnego kontaktu z kulturą, a także w realizacji projektów kulturalnych i 
rozrywkowych. Realizacja przedsięwzięcia wiąże się również ze zdiagnozowanym problemem związanym z brakiem obiektów służącym celom kulturalnym.  
Uzasadnienie ujęcia projektu na liście podstawowej:   
• modernizacja i rozbudowa społecznie oczekiwanej infrastruktury kulturalnej;   
• zapewnienie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym atrakcyjnego miejsca związanego z kulturą i zapobieganie tym samym możliwości występowania zjawisk patologicznych, szczególnie w młodszym pokoleniu, 
zamieszkującym obszar rewitalizacji;   
•      poszerzenie oferty kształcenia uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 
• stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez aktywny udział w zajęciach, warsztatach, spotkaniach i wystawach organizowanych przez Bialskie Centrum Kultury; 
•  ożywienie obszaru zdegradowanego; 
• podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji; 
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• poprawa dostępności do usług kultury, edukacji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.2. Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową 
Kierunek działań: Rozwinięcie systemu szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego 
Po 
zmianie 
6. 
 
Przed 
zmianą 
7. 

C 
W-D 
OzT-L 

Od szkolenia do zatrudnienia – 
YEI 

Komenda Główna 
Ochotniczych Hufców 
Pracy 

Organizacja  kursów językowych, komputerowych 
oraz grup wsparcia psychologicznego – treningi 
i warsztaty i indywidualne wsparcie psychologiczne, 
zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród 
młodzieży, a także zajęć z doradcą zawodowym dla 
młodzieży w wieku 15-17. 
Organizacja kursów zawodowych i kursów prawa  
jazdy kat. B, warsztatów z zakresu kreowania 
wizerunku, warsztatów przygotowujących do 
usamodzielnienia się – zajęcia w trzech modułach (I 
warsztaty z tworzenia  i  zarządzania domowym 
budżetem, II kontakty z instytucjami i urzędami 
publicznymi, III prawo pracy, podatki), wyposażenie 
stanowiska pracy u pracodawcy w związku z 
odbywanym przez uczestnika stażem, stypendium 
stażowe, stypendium szkoleniowe. Refundacja 
kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dla 
osób w wieku 18-24 lat. 

Obszar 
rewitalizacji 

300 000,00 l. osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem – 20; 
l. osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu – 10 

Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Analiza problemów społecznych obszaru rewitalizacji wykazała występowanie skumulowanych negatywnych czynników powodujących występowanie zjawiska wykluczenia społecznego. Zaliczyć do nich należy 
wysoki poziom przestępczości, alkoholizm, przemoc w rodzinie i ubóstwo, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Na terenie całego miasta, w tym również 
na obszarze rewitalizacji spotkać można przypadki uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy czy niekorzystnych postaw społecznych. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia ma na celu udzielenie 
wsparcia, skierowanego do dwóch grup osób młodych. Pierwszej grupie – osobom w wieku 15-17 lat, znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły 
podstawowej lub gimnazjum, zaniedbujące obowiązek szkolny – wykazujące słabe wyniki w nauce i dużą absencję na zajęciach szkolnych, a przez to zagrożone wykluczeniem społecznym. Drugiej grupie – osobom w 
wieku 18-24 lata, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje 
zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających 
wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy. Udzielone wsparcie, w obu grupach, będzie prowadziło do podjęcia nauki lub szkolenia, nabycia kwalifikacji oraz nabycia elementarnych kompetencji 
społecznych. 
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.2. Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową 
Kierunek działań: Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie osób bezrobotnych 
Po 
zmianie 
7. 
 
Przed 
zmianą 
8. 

C 
W-D 
OzT-L 

Od pomysłu do działania OIC POLAND Projekt skierowany jest do osób fizycznych w 
wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, tj. 6 
powiatów: łukowskiego, radzyńskiego, 
parczewskiego, włodawskiego, bialskiego i 
powiatu Biała Podlaska, pozostających bez pracy 
(w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako 
bezrobotne), zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. Ww. 
osoby należą co najmniej do jednej z 
następujących grup: a) kobiety – min. 60%, b) 
osoby niepełnosprawne - min. 5%, c) osoby 
długotrwale bezrobotne - min. 15%. Ponadto 

Obszar 
rewitalizacji 

4 256 840,00 l. osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem–20 (z obszaru 
miasta Biała Podlaska) 
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wśród uczestników projektu min. 5% będą 
stanowiły osoby odchodzące z rolnictwa planujące 
rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności 
gospodarczej, które znajdują się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy. Warunkiem 
koniecznym jest przejście reorientowanych osób z 
systemu ubezpieczeń społecznych rolników 
(KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS). 

Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.2. Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową 
Kierunek działań: Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie osób bezrobotnych 
Po 
zmianie 
8. 
 
Przed 
zmianą 
9. 

C 
W-D 
OzT-L 

Pracuję u siebie FRL Organizacja szkoleń z zakresu zakładania i 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
udzielenie wsparcia finansowego w postaci 
bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 

Obszar 
rewitalizacji 

4 923 369,65 l. osób objęta wsparciem w 
zakresie szkoleń - 20;  
l.  osób objęta wsparciem w 
zakresie wsparcia 
finansowego –25 (z obszaru 
miasta Biała Podlaska) 

Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.2. Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową 
Kierunek działań: Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie osób bezrobotnych 
Po 
zmianie 
9. 
 
Przed 
zmianą 
10. 

C 
W-D 
OzT-L 

Własna firma moją szansą FHU JAR–MAR Projekt jest skierowany do osób w wieku 30 lat i 
więcej pozostających bez pracy, zamierzających 
rozpocząć prowadzenie własnej firmy, z 
wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, 
CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

Obszar 
rewitalizacji 

1 952 700,00 l. osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem–20 (z obszaru 
miasta Biała Podlaska) 

Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.2. Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową 
Kierunek działań: Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie osób bezrobotnych 
Po 
zmianie 
10. 
 
Przed 
zmianą 
11. 

C 
W-D 
OzT-L 

Własna firma szansą na sukces Centrum Promocji 
Biznesu w partnerstwie 
z Korporacją VIP 

Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 
70 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo 
przez otwarcie własnej działalności gospodarczej 
do 31 grudnia 2018 r. 

Obszar 
rewitalizacji 

4 163 077,74 l. osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem–20 (z obszaru 
miasta Biała Podlaska) 

Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięć nr 8 – 11: 
Obszar rewitalizacji zamieszkuje 37,7% osób bezrobotnych w całym mieście Biała Podlaska. Bezrobocie przyczynia się do obniżenia jakości życia i generuje występowanie problemów społecznych, w tym 
wzrastającego ubóstwa, które z kolei wiąże się z wykluczeniem i marginalizacją osób bezrobotnych. Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zostaną objęte 
wsparciem w postaci szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowywania biznesplanu, a także wsparciem finansowym, zarówno na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, jak i na początkowym etapie funkcjonowania firmy. Przewidziane wsparcie jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie wśród mieszkańców obszaru objętego programem rewitalizacji na pomoc w 
zakresie zdobycia pracy lub pomocy w zakresie rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Realizacja przedsięwzięć wpłynie na wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz na wzrost poziomu zatrudnienia i związany z tym spadek stopy bezrobocia w mieście. 
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.3. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego 
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Kierunek działań: Odnowa obiektów i przestrzeni publicznych o znaczeniu historycznym  i architektonicznym 
Po 
zmianie 
11. 
 
Przed 
zmianą 
12. 

Poza 
obszare
m 
rewitaliz
acji 

Rewaloryzacja i modernizacja 
Zespołu Zamkowo-Parkowego 
Radziwiłłów w Białej Podlaskiej 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska 

Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy 
zabytkowych budynkach i ich otoczeniu (1 obiekt 
wpisany do rejestru zabytków pod nr A/134– 
Zespół Zamkowo – Parkowy Radziwiłłów w Białej 
Podlaskiej), w tym: przebudowę układu 
komunikacyjnego Zespołu Zamkowo-Parkowego z 
nawiązaniem do miejskiego układu 
komunikacyjnego (przebudowa ciągów jezdnych i 
pieszych wewnątrz założenia oraz budowa drogi 
przeciwpożarowej, restauracja bramy koszarskiej i 
mostu koszarskiego, odtworzenie części 
fortyfikacji ziemnych, uczytelnienie rawelinu oraz 
skarp fosy), budowę parkingu przy zespole 
zamkowo – parkowym wraz z wykupem gruntów, 
modernizację amfiteatru (budowa zadaszenia, 
poprawa warunków akustycznych), prace 
konserwatorskie, adaptacja i remont budynków 
wykorzystywanych przez Muzeum Południowego 
Podlasia: wieży głównej z szyją, budynku oficyny 
zachodniej z wieżyczką zachodnią, kaplicy 
i wieżyczki wschodniej, w tym konserwacja 
zabytkowych zdobień w wieżyczce zachodniej 
i wschodniej, zakup wyposażenia i sprzętu (w tym 
multimedialnego) oraz oprogramowania 
na potrzeby ekspozycji muzealnych Muzeum 
Południowego Podlasia, prace konserwatorskie 
zabytków ruchomych – zbiorów MPP, przebudowa 
i budowa sieci technicznych 
na terenie założenia, budowa monitoringu 
wizyjnego na terenie obiektu, roboty zewnętrzne 
oficyny zajmowanej przez Szkołę Muzyczną 
(elewacja, stolarka), podświetlenie zabytkowych 
obiektów na terenie założenia, nadzory. 

ul. 
Warszawska 
12, obręb 1, 
działka nr 
2113/1, 
parking na 
działkach 
2089/1; 
2089/3; 
2090/1; 
2091/8; 
2090/2; 
2091/9; 
2112/2; 
2112/1; 
2111/5; 
2091/1; 
2111/9; 
2112/4; 
1949/1; 2063; 
2112/3; 
2091/7. 

Po zmianie 
20 865 112,42 
 
Przed zmianą 
21 500 000,00 
 

l. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych 
obiektów – 4;  
l. obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – 3,  
l. osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury, 
obiektów i obszarów 
poddanych rewitalizacji 
55204 (wzrost o 8 250 osób 
względem do 2015 r. 

Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Przedsięwzięcie nr 12 zlokalizowane jest poza obszarem rewitalizacji, na obszarze zdegradowanym (Warszawska) ze względu na położenie Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej - zabytku 
nieruchomego, wpisanego do rejestru. Obiekt ten jest położony w ścisłym sąsiedztwie z podobszarem rewitalizacji Centrum (teren Parku Radziwiłłów graniczy z podobszarem od strony zachodniej).  W związku z tym 
realizacja niniejszego przedsięwzięcia będzie istotnie oddziaływać na obszar rewitalizacji, pod względem zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacyjnych m.in. podniesienia oferty kulturowej dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Jednocześnie cele przedsięwzięcia ściśle korelują z celem strategicznym przyjętym w dokumencie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska w zakresie rozwoju ogólnodostępnych dóbr 
kultury i rozbudowy instytucji kulturowych. Swym oddziaływaniem przedsięwzięcie to obejmie nie tylko mieszkańców obszaru zdegradowanego Warszawska, ale również mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i 
całego miasta. Zakłada się, że zapewnienie dostępu do zabytkowego założenia i unowocześnienie oferty Muzeum Południowego Podlasia przyczynią się do popularyzacji całego obiektu i jednostki kultury, a pośrednio – 
promocji miasta i regionu 
Na terenie założenia funkcjonują 4 obiekty zasobów kultury, zajmowane przez instytucje kultury i szkolnictwa artystycznego: 
1. Budynek wieży głównej, oficyna zachodnia, kaplica i wieżyczka wschodnia wykorzystywane przez Muzeum Południowego Podlasia – projekt obejmuje przebudowę, adaptację i doposażenie obiektów muzeum, w tym 
budowę windy dla osób z niepełnosprawnościami  oraz przebudowę otoczenia obiektów (poprawa dostępności). 
2. Obiekt amfiteatru użytkowany przez Bialskie Centrum Kultury – projekt obejmuje roboty budowlane amfiteatru oraz przebudowę otoczenia obiektów (poprawa dostępności). 
3. Oficyny północno – wschodnia i północno – zachodnia, wykorzystywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej – projekt obejmuje przebudowę otoczenia obiektów (poprawa dostępności). 
4. Budynek oficyny północno- zachodniej wykorzystywany przez Zespół Szkół muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej – projekt obejmuje roboty zewnętrzne budynku oraz przebudowę 
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otoczenia obiektów (poprawa dostępności). Na chwilę obecną nie można określić dokładnie liczby zabytków ruchomych objętych projektem (poddanych konserwacji), konieczne jest opracowanie nowego projektu 
aranżacji ekspozycji i kosztorysu konserwatorskiego. Minimalna liczba to 2 obiekty – dekoracje posiadające osobne wpisy do rejestru jako ruchomalia. Zakłada się, że do potrzeb osób niepełnosprawnych zostaną 
dostosowane co najmniej 3 obiekty – siedziba muzeum, amfiteatr oraz wewnętrzny układ drogowy wraz z parkingiem. 
Uzasadnienie ujęcia projektu na liście podstawowej:   
Obiekt jako całość stanowi ważne miejsce wypoczynku i spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta, a zwłaszcza jego centrum, wchodzącego w skald obszaru rewitalizacji. Jest on również siedzibą instytucji 
kultury, w tym Szkoły Muzycznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Południowego Podlasia, których oferta adresowana jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Projekt obejmuje doposażenie Muzeum i 
unowocześnienie jego oferty (dostosowanie do aktualnych standardów w muzealnictwie m.in. poprzez rozwój prezentacji multimedialnych). Przedsięwzięcie obejmuje także modernizacje amfiteatru – docelowego 
miejsca organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, w które zaangażowani będą mieszkańcy obszaru dotkniętego kryzysem. 
• modernizacja i rozbudowa społecznie oczekiwanej infrastruktury kulturalno-rekreacyjno-wypoczynkowej o oddziaływaniu na obszar rewitalizacji;   
• zapewnienie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym atrakcyjnego miejsca związanego z kulturą i rekreacją oraz zapobieganie tym samym możliwości występowania zjawisk patologicznych, szczególnie w 
młodszym pokoleniu;   
• stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji; 
• ożywienie obszaru zdegradowanego; 
• podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym osób niepełnosprawnych poprzez poprawę dostępności do usług kultury i rekreacji; 
• poprawa stanu technicznego zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków; 
• popularyzacja kultury zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.3. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego 
Kierunek działań: Pielęgnowanie kultury i tradycji  Południowego Podlasia 
Po 
zmianie 
12. 
 
Przed 
zmianą 
13. 

C Znaki wiary na Podlasiu Bialskie Centrum 
Kultury 

Przygotowanie kompleksowej oferty poszerzenia 
kształcenia uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Białej 
Podlaskiej w zakresie przedmiotów artystycznych:  
fotografii i malarstwa poprzez organizację ścieżki 
edukacji kulturalnej bazującej na znakach wiary 
regionu Podlasia. Projekt zakłada przygotowanie 
warsztatów fotograficznych i malarskich na tych 
obszarach, gdzie można zauważyć znaki wiary 
oraz utrwalenie ich przez przygotowanie zdjęć i 
prac plastycznych, organizację wystawy, a 
następnie wydanie albumu zawierającego 
subiektywny obraz znaków wiary na Podlasiu 
zaobserwowany oczami młodych ludzi - 
uczestników projektu. 

Obszar 
rewitalizacji 

34 000,00 l. osób korzystających 
ze wspartej infrastruktury, 
obiektów i obszarów 
poddanych rewitalizacji – 30 
os. 

Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Przedsięwzięcie to ma celu ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych, tj. niskiego poziomu edukacji i niskiego poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, zmniejszenie marginalizacji osób 
szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne: dzieci, młodzieży, w tym uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.3. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego 
Kierunek działań: Pielęgnowanie kultury i tradycji  Południowego Podlasia 
Po 
zmianie 
13. 
 
Przed 
zmianą 
14. 

C Letnia Akademia Folkloru Bialskie Centrum 
Kultury 

Projekt zakłada animację kulturową: cykl 
warsztatów, pokazów, dawnych gier, tradycji oraz 
tańców i zabaw regionalnych nawiązujących 
do kultury Południowego Podlasia dla wszystkich 
grup wiekowych mieszkańców Białej Podlaskiej. 
Wszystkie działania będą odbywać się w 
przestrzeni miejskiej, a finałem projektu będzie 

ul. 
Warszawska 

Po zmianie 
22 505,14 
 
Przed zmianą 
17 000,00 

l. osób korzystających 
ze wspartej infrastruktury, 
obiektów i obszarów 
poddanych rewitalizacji – 
1000 os. 
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etnoperformance oraz seria koncertów zespołów 
ludowych odbywająca się w miejskim amfiteatrze 
pod hasłem "Jarmark u Radziwiłła". 

Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Dzięki przedsięwzięciu wzmocni się potencjał rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją oraz ich szanse na wyjście z sytuacji kryzysowej (społecznie). Dodatkowo u dzieci i młodzieży, objętej projektem 
rozwiną się umiejętności społeczne, polegające na nauce współpracy i kreatywności. Przedsięwzięcie przyczyni się zwiększenia włączenia społecznego dzieci i młodzieży, zagrożonych marginalizacją w społeczności 
m.in. z powodu ubóstwa.   
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.1. Wsparcie rodzin i osób z problemami społecznymi 
Kierunek działań: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród rodzin z problemami patologicznymi 
Po zmianie 
Podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 15 i nr 5 (numeracja przed wprowadzeniem zmian) połączono w jedno przedsięwzięcie pod nazwą „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta 
Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” (aktualnie przedsięwzięcie nr 4) 
Przed 
zmianą 
15. 

Przed 
zmianą 
C  
W-D 

Przed zmianą 
Odnowa zdegradowanych 
budynków i przestrzeni na 
obszarze rewitalizacji miasta 
Biała Podlaska w celu 
wprowadzenia funkcji 
społecznych i gospodarczych 

Przed zmianą 
Gmina Miejska Biała 
Podlaska 

Przed zmianą 
W ramach przedsięwzięcia planuje się: 1) roboty 
budowlane wewnętrzne i zewnętrzne budynku 
przy ul. Kolejowej 21, zagospodarowanie 
otoczenia, budowa i modernizacja sieci 
technicznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby 
funkcjonowania rodzinnego domu dziecka. 
Aktualnie istnieje potrzeba zorganizowania 
placówki dla ośmiorga dzieci z terenu miasta, 2) 
zastąpienie zdegradowanego budynku przy ul. 
Krótkiej 1 nowym budynkiem, w którym 
prowadzone będą usługi społeczne i komercyjne, 
budowa parkingu przy obiekcie oraz nabycie 
nieruchomości i budowa odcinka ul. Pocztowej o 
długości około 60m, zagospodarowanie otoczenia. 
W budynku przy ul. Krótkiej funkcjonować będzie 
Centrum Wsparcia Rodzin i Usług Społecznych. 

Przed zmianą 
ul. Kolejowa 
21, obręb 3, 
działka nr 
1068 
ul. Krótka 1, 
obręb 1, 
działki nr 
1418; 1419; 
1420; 1412/1; 
1412/2; 
1411/2; 
1410/4, 
1410/3, 
1411/1;1410/
1; 1409/2, 
1409/1, 1408, 
3310, 
3252/2 

Przed zmianą 
6 504 000,00 

Przed zmianą 
l. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych obiektów 
–2; 
l. osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury, 
obiektów i obszarów 
poddanych rewitalizacji - 8 
pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi – 4526 m2 

Po zmianie 
- 
 
Przed zmianą 
Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Na podobszarze „Centrum” znajdują się zdegradowane, nieużytkowane budynki oraz zaniedbane przestrzenie, natomiast brakuje miejsca do realizacji usług społecznych, funkcjonowania organizacji pozarządowych, 
występuje również zapotrzebowanie na przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej. Rozbiórka i odbudowa obiektu przy ul. Krótkiej 1, zagospodarowanie jego otoczenia oraz zapewnienie komunikacji 
poprzez budowę krótkiego odcinka drogi na nieużytkowanych, zaśmieconych nieruchomościach w pobliżu budynku dostarczy infrastruktury do realizacji usług społecznych (Centrum Wspierania Rodziny i Usług 
Społecznych – projekt nr 18) oraz otworzy nową przestrzeń dla przedsięwzięć komercyjnych.  Na terenie miasta występuje potrzeba utworzenia rodzinnego domu dziecka. Zaniedbany obiekt usługowy (ul. Kolejowa 
21 – podobszar „Wola – Dworzec”) może posłużyć placówce pod warunkiem przeprowadzenia modernizacji i adaptacji na potrzeby zamieszkania rodziców i dzieci. 
Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji 
3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej 
Kierunek działań: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
Po  
zmianie 

C Rewitalizacja budynku Starego 
Sądu szansą na rozwój potencjału 

OLBENZ Sp. z o.o. Przedsięwzięcie polegać będzie na kompleksowej 
rewitalizacji budynku Starego Sądu w Białej 

Ul. Prosta 15, 
obręb 1, 

Po zmianie 
7 995 000,00 

l. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych obiektów –1;  
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14. 
 
Przed 
zmianą 
16. 

gospodarczego i społecznego 
Białej Podlaskiej 

Podlaskiej poprzez nadanie mu funkcji społeczno-
gospodarczych oraz kulturalno-edukacyjnych. 
Zakres planowanych działań obejmuje                    w 
szczególności: przeprowadzenie robót 
budowlanych, mających na celu odrestaurowanie 
budynku, wykonanie instalacji wewnętrznych, 
wykonanie systemu wentylacji, zakup 
klimatyzatorów, wykonanie podłóg i balustrad, 
malowanie ścian, sufitów i stolarki okiennej, 
odtworzenie elementów i detali zabytkowych 
obiektu, wykonanie i przebudowanie rozwiązań 
komunikacyjnych w celu udostępnienia budynku 
dla osób niepełnosprawnych, w tym zakup                   
i zainstalowanie dźwigu osobowego, konserwacja 
pokrycia dachowego oraz elewacji zewnętrznych, 
zakup elementów konstrukcji i instalacji na 
potrzeby galerii i wystawy, zakup kopiarek, 
niezbędnego sprzętu komputerowego, 
konferencyjnego i nagłaśniającego, zakup 
wyposażenia na potrzeby realizacji usług 
szkoleniowych i edukacyjnych, zakup 
umeblowania i sprzętu AGD do pomieszczenia 
socjalnego, oznakowanie obiektu, promocja 
projektu, organizacja szkoleń, wystaw i spotkań 
biznesowych. 

działka nr 
1627/1 

 
Przed zmianą 
5 000 000,00 

l. obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – 1, 
l. podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność na 
obszarze rewitalizacji – 2; 
l. nowoutworzonych etatów – 2; 
l. osób objęta wsparciem w 
zakresie szkoleń – 10; 
l. osób korzystających 
ze wspartej infrastruktury, 
obiektów i obszarów poddanych 
rewitalizacji – 500 os. 
 

Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Przedsięwzięcie będzie wspierało lokalną społeczność w obszarze stymulowania społecznej aktywności oraz aktywizacji gospodarczej. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększania kompetencji osób zagrożonych 
marginalizacją zawodową. Zapewni wsparcie  podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw socjalnych w obszarze działalności gastronomicznej lub innego rodzaju usług. Dzięki temu projekt będzie się 
bezpośrednio przyczyniał do zwiększenia aktywności zawodowej w grupie osób bezrobotnych. 

* podobszary rewitalizacji: C – Centrum; W – D – Wola – Dworzec, OzT – L – Osiedle za Torami – Lotnisko  
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3. Przedsięwzięcia dopuszczalne, realizujące cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała 
Podlaska 

Lp. Podob 
szar* 

Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący Zakres realizowanych zadań Lokalizacja Szacunkowa 
wartość 

Prognozowane produkty  
i rezultaty 

Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji 
3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej 
Kierunek działań: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
Po zmianie 
Dodano nowe dopuszczalne przedsięwzięcie rewitalizacyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Sidorską, Kościuszki i 
Al. Tysiąclecia” 
 
Przed zmianą 
- 
Po 
zmianie 
15. 
 
Przed 
zmianą 
- 

Po 
zmianie 
W-D 
 
Przed 
zmianą 
- 

Po zmianie 
Przebudowa ulicy Sikorskiego 
oraz modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury osiedla 
mieszkaniowego pomiędzy 
ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. 
Tysiąclecia 
 
Przed zmianą 
- 

Po zmianie 
Gmina Miejska Biała 
Podlaska, Zakład 
Gospodarki 
Lokalowej Sp. z o.o. w 
Białej Podlaskiej, 
wspólnoty 
mieszkaniowe 
 
Przed zmianą 
- 

Po zmianie 
Przebudowa ul. Sikorskiego (odcinka długości 
209mb), zjazdów z ulicy na terenie osiedla 
(odcinki łącznej długości 228mb), budowa 
oświetlenia i monitoringu, modernizacja i budowa 
chodników, urządzenie miejsc postojowych, 
zieleni i uzupełnienie małej architektury w strefie 
zamieszkania. 
 
Przed zmianą 
- 

Po zmianie 
Ul, Sikorskiego, 
obręb 3, działki 
nr: 1022, 
1095/2, 
1091/48, 
1114/2, 
1091/16, 
1091/15, 
1091/44, 
1091/73, 
1091/72, 
1091/60, 
1091/59 
 
Przed zmianą 
- 

Po zmianie 
1 800 000,00 zł 
 
Przed zmianą 
- 

Po zmianie 
l. wspartych obiektów 
infrastruktury, zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 
1 szt. 
pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi - 0,38 ha  
 
Przed zmianą 
- 
 
 

Główny problem i oddziaływanie przedsięwzięcia: 
Głównym problemem jest niska dostępność terenu wynikająca z bardzo złego stanu ciągów komunikacyjnych. Z powodu ubytków nawierzchni dochodzi do uszkodzeń pojazdów, utrudnienia odczuwają również piesi, 
zwłaszcza osoby starsze i niepełnosprawne, np. z powodu wód opadowych zbierających się w czasie roztopów, ale również z powodu niedostosowania infrastruktury do ich potrzeb.. Bardzo dużym problemem 
mieszkańców jest brak bezpieczeństwa  - źle i bardzo słabo oświetlony teren pomiędzy blokami . Na terenie znajdują się również źle zabezpieczone schrony, które w chwili obecnej są popękane i zardzewiałe co także 
stanowi zagrożenie dla zdrowia ( w momencie skaleczenia się o nie lub potknięcia). Kolejny problem to braki w zakresie infrastruktury osiedlowej (małej architektury) jak miejsca do odpoczynku czy plac zabaw oraz 
braki w zakresie zagospodarowania zieleni. 
Realizacja zadania poprawi atrakcyjność tego miejsca zamieszkania, w tym jego dostępność oraz poziom bezpieczeństwa. 
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.1. Wsparcie rodzin i osób z problemami społecznymi 
Kierunek działań: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród rodzin z problemami patologicznymi 
Po 
zmianie 
16. 
 
Przed 
zmianą 
17 

C Centrum Interwencji Kryzysowej 
w Białej Podlaskiej 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Białej Podlaskiej 
Partnerzy: 
Komenda Miejska 
Policja, 
Stowarzyszenie Bona 

Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
zapewniającego osobom dotkniętym przemocą, 
będącym w sytuacji kryzysowej całodobowego, 
tymczasowego schronienia (2 lokale mieszkalne). 
Pomoc finansowa, rzeczowa, usługowa, praca 
socjalna. 
Prowadzenie zajęć edukacyjnych, poradnictwa 

ul. Moniuszki 300 000,00 l. rodzin objęta wsparciem - 50 
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Fides przy 
współpracy z 
Centrum Pomocy 
Interdyscyplinarnej, 
Miejski Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

medycznego, psychologicznego, prawnego, 
socjalnego, rodzinnego, terapia indywidualna 
i rodzinna, realizacja programów 
terapeutycznych.  
 

Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.1. Wsparcie rodzin i osób z problemami społecznymi 
Kierunek działań: Wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodzinę 
Po 
zmianie 
17. 
 
Przed 
zmianą 
18. 

W-D Centrum Wsparcia Rodziny 
i Usług Społecznych dla 
mieszkańców Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska/Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Białej Podlaskiej 

Utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego 
w ramach Centrum Wsparcia Rodziny i Usług 
Społecznych. 
Zakup wyposażenia, tj. meble, sprzęt do pracy 
administracyjno-biurowej, materiały pomocnicze 
dla specjalistów, niezbędne artykuły papierniczo-
piśmiennicze. 
Organizacja dyżurów specjalistów tj.: prawnika, 
pracownika socjalnego, psychologa, asystenta 
rodziny, mediatora, koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej. Organizacja szkoleń 
specjalistycznych/warsztatów i wsparcia 
grupowego. 
Opieka asystenta rodziny i partnerstwo rodzinne. 
Utworzenie grup wsparcia dla rodziców 
zastępczych prowadzących zawodowe, 
niezawodowe i spokrewnione rodziny zastępcze 
i dla wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej. 
Nawiązanie współpracy z instytucjami i 
organizacjami świadczącymi specjalistyczne 
poradnictwo.  
Stworzenie kącika zabaw dla dzieci i zapewnienie 
opieki na czas pracy rodzica z asystentem. 

Obręb 3, działka 
nr 999/3 

Po zmianie 
1 617 621,95 
 
Przed zmianą 
1 628 600,00 

l. umów cywilno-prawnych ze 
specjalistami – 8; 
 l. osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem – 300, 
l. zatrudnionych asystentów 
rodziny – 3; 
 l. rodzin objętych wsparciem 
asystenta rodziny – 45; 
 l. rodzin zastępczych objętych 
wsparciem - 56 

Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.2. Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową 
Kierunek działań: Rozwinięcie systemu szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego 
Po 
zmianie 
18. 
 
Przed 
zmianą 
19. 

C Włącz się! Kompleksowe działania 
aktywizacji i integracji społeczno-
zawodowej w mieście Biała 
Podlaska 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska/Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie 
osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej (w tym organizacja prac 
społecznie użytecznych w ramach porozumienia z 
PUP) poprzez: 
- doradztwo psychologiczne indywidualne i 
grupowe.  
- doradztwo zawodowe - spotkania grupowe  
- pracę socjalną - zawarcie kontraktów socjalnych 
z uczestnikami.  
- staże zawodowe - organizację trzymiesięcznych 

ul. Piłsudskiego 
3, obręb 1, 
działka nr 3310  

Po zmianie 
1 914 581,33 
 
Przed zmianą 
816 124,00 

l. osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem – 60; 
 l. osób niepełnosprawnych 
objętych wsparciem – 6; 
l. osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, 
które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu – 20; 
l. osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
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staży u pracodawców. 
- PAI - realizacja na podstawie porozumienia z 
PUP. W ramach PAI działania: blok I - Aktywizacja 
oraz blok II - Integracja. Ponadto przewidziane są 
świadczenia pieniężne udzielane zgodnie z 
ustawa o pomocy społecznej. 

pracujących po opuszczeniu 
programu – 8 

Po 
zmianie 
19. 
 
Przed 
zmianą 
20. 

C 
W-D 
OzT-L 

Aktywna postawa to rozwój! Terra Szkolenia 
i Doradztwo 
Przemysław 
Omieczyński 

Podniesienie aktywności społeczno-edukacyjno-
zawodowej oraz zwiększenie zatrudnienia wśród 
48 (min.29 kobiet) zarejestrowanych UP poprzez 
realizację następujących zadań: opracowanie 
 Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, organizacja 
indywidualnych spotkań z psychologiem, 
warsztatów umiejętności psychospołecznych, 
szkoleń zawodowych z modułem komputerowym, 
pośrednictwem pracy, spotkań z pośrednikiem 
pracy, opracowywanie CV, listu motywującego, 
próbne rozmowy kwalifikacyjne, organizacja 3 
miesięcznego stażu zawodowego. 

Całe miasto Biała 
Podlaska 

Po zmianie 
859 594,00 
 
Przed zmianą 
866 520,00 

l. osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem – 29 kobiet; 
l. osób niepełnosprawnych 
objętych wsparciem – 3; 
l. osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, 
które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu – 16; 
l. osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
pracujących po opuszczeniu 
programu – 12 

Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.3. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego 
Kierunek działań: Pielęgnowanie kultury i tradycji  Południowego Podlasia 
Po 
zmianie 
20. 
 
Przed 
zmianą 
21. 

OzT-L Ocalić od zapomnienia – Pamięć 
bogatsza od fotografii 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska Partnerzy: 
Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Marii 
Konopnickiej w Białej 
Podlaskiej 

Systematyczne spotkania z mieszkańcami 
połączone z prezentacją multimedialną 
obrazującą archiwalne i obecne zdjęcia miejsc 
i instytucji usytuowanych na terenach 
rewitalizowanych. Dyskusje tematyczne 
dotyczące konkretnych obiektów usytuowanych 
na terenach rewitalizowanych – uzupełnianie 
dostępnych i znanych informacji o ciekawostki i 
wspomnienia dotyczące miejsc, ludzi i wydarzeń 
związanych z prezentowanymi obiektami. 
Sporządzenie przez uczniów szkoły dokumentacji 
fotograficznej istniejących obiektów  „z 
przeszłości” – w wersji aktualnej. 
Dokumentowanie spotkań – nagrania video i 
audio jako przygotowanie do reportażu, 
artykułów prasowych i publikacji książkowej. 
Gromadzenie pamiątek z przeszłości – jako 
przyczynku do muzeum pamięci o regionie. 

Ul. Sportowa 7 16 000,00 l. osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem – 100 
(w tych 80 osób starszych, 20 
uczniów) 

Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji 
3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej 
Kierunek działań: Rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych zdegradowanych obszarów miasta 
Po 
zmianie 
21. 
 

C Sport łączy pokolenia 
 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska Partnerzy: 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

Zagospodarowanie terenu przy szkole na: strefę 
sportową dla dzieci i młodzieży, na której znajdą 
się urządzenia linowe i wspinaczkowe, strefę z 
siłownią przeznaczoną dla młodzieży, dorosłych i 

ul. Gabriela 

Narutowicza 39, 

obręb 1, działka 

nr 2265/8 

270 000,00 pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi - 1 860m2; 
l. osób korzystających ze wspartej 
infrastruktury, obiektów i 
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Przed 
zmianą 
22. 

nr 3 seniorów, strefę - teren gier: tenis stołowy, gry 
w szachy, warcaby. Z tego miejsca skorzystają 
zarówno najmłodsi jak i seniorzy. W ramach prac 
planuje się wyrównanie terenu, przygotowanie 
odpowiedniej nawierzchni, montaż urządzeń: 
zjazd linowy, zestaw wspinaczkowo- 
sprawnościowy, piramida linowa, urządzeń 
fitness, bezpiecznej nawierzchni i małej 
architektury, monitoring. 

 
 

obszarów poddanych 
rewitalizacji – 1250 

Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji 
3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej 
Kierunek działań: Rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych zdegradowanych obszarów miasta 
Po 
zmianie 
22. 
 
Przed 
zmianą 
23. 

C Twórzmy zieleń Gmina Miejska Biała 
Podlaska 
Partnerzy: 
Zakład Produkcyjno – 
Handlowy „Zieleń” 
spółka z o. o.           
w Białej Podlaskiej 

Wykonanie nowych nasadzeń z roślin 
wieloletnich i uzupełnienie roślinami sezonowymi 
w donicach, zakup elementów małej architektury 
miejskiej – słupków, ławek i koszy wzdłuż ulicy 
Jatkowej w Białej Podlaskiej. 

ul. Jatkowa 42 600,00 l. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych 
obiektów –1 

Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji 
3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych 
Kierunek działań: Tworzenia i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi i chorymi 
Po 
zmianie 
23. 
 
Przed 
zmianą 
24. 

Poza 
obszare
m 
rewitaliz
acji 

Centrum Pomocy Osobom 
z Autyzmem. Etap I – Budowa 
Ośrodka Terapii i Diagnostyki. 
Przedszkole dla dzieci 
z Autyzmem. 

Stowarzyszenie 
Pomocy Młodzieży 
i Dzieciom 
Autystycznym oraz 
Młodzieży i Dzieciom 
o Pokrewnych 
Zaburzeniach 
„WSPÓLNY Świat” 

Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki oraz 
Przedszkola dla dzieci z Autyzmem wraz 
z niezbędnym wyposażeniem. 
Projekt stanowi I Etap przedsięwzięcia pod nazwą 
„Bialskie Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem”. 

ul. Powstańców 
4c, obręb 2 
działki nr 274/6 
i 274/10 

Po zmianie 
7 720 092,22 
 
Przed zmianą 
7 367 700,00 

l. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych 
obiektów –1; 
pow. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych 
obiektów – 1947 m2; 
l. osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem – 220; 
l.  umów cywilno-prawnych ze 
specjalistami - 4 

Przedsięwzięcie nr 24zlokalizowane jest poza obszarem rewitalizacji, określone jednak przez Podmiot realizujący cele przedsięwzięcia (tj. wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ożywienie 
terenów zdegradowanych, stworzenie mechanizmów wsparcia w celu zmniejszenia bezrobocia) są zgodne z celami rewitalizacji i wykazują istotne oddziaływanie na obszar rewitalizacji. 
Wsparciem zostaną objęte rodziny z problemami autyzmu lub zespołem Aspergera, a projekt umożliwi im możliwość normalnego funkcjonowania. Oferta usług wczesnego wspomagania oraz zapewnienie dzieciom 
specjalistycznej opieki i edukacji na poziomie przedszkolnym stworzy szansę poprawy jakości ich życia oraz ich rodziców, zaś dostęp do wczesnej diagnozy pozwoli na szybsze wykrycie ewentualnych problemów 
rozwojowych dzieci. Możliwość zaś przebywania dziecka w wyspecjalizowanej placówce pod opieką doświadczonych specjalistów otwiera szanse na podjęcie pracy przez rodziców. Teren na którym planuje się 
realizację przedsięwzięcia można uznać za obszar zdegradowany, obiekt dawnego Zajazdu Radziwiłłów od 8 lat jest opuszczony, w wyniku czego pogorszył się stan techniczny budynku, a całość zaczęła stanowić 
zagrożenia. Tym samym teren ten przyciąga osoby zdegenerowane, często pod wpływem alkoholu, których działania stanowią element zagrożenia dla społeczności lokalnej. 
Projekt adresowany jest do dzieci autystycznych – podopiecznych ośrodka oraz ich rodzin. Aktualnie na obszarze całego miasta Biała Podlaska zamieszkuje 99 osób podopiecznych ośrodka, w tych 16 osób mieszka na 
obszarze rewitalizacji. Spośród 66 osób grupy pracowników zamieszkujących w Białej Podlaskiej 10 osób mieszka na obszarze rewitalizacji. 
Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej 
2.1. Wspieranie zdegradowanych obszarów o szczególnym znaczeniu gospodarczym 
Kierunek działań: Nadanie nowych funkcji terenom poprzemysłowym 
Po 
zmianie 

W-D Remediacja i rekultywacja 
zdegradowanych nieruchomości 

Taurus Sp. z o.o. Niwelacja i remediacja działek, budowa 
wewnętrznego układu komunikacyjnego 

Obręb 3, działki 
nr 1008, 1009, 

800 000,00 pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi – 6 900m2 
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24. 
 
Przed 
zmianą 
25. 

na terenie SAS i zagospodarowanie otoczenia (działki nr 1008, 
1009, 1010 ,1011 i 1012) 

1010, 1011 i 
1012 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej 
Cel operacyjny 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców 
Kierunek działań: Promowanie przedsiębiorczości indywidualnej poprzez wsparcie finansowe osób chcących uruchomić działalność gospodarczą 
Po 
zmianie 
25. 
 
Przed 
zmianą 
26. 

C Załóż firmę i odnieś sukces! 
Kompleksowe wsparcie dla osób 
planujących rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej na 
terenie MOF Biała Podlaska. 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska 

Organizacja szkoleń z zakresu zakładania i 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Organizacja doradztwa grupowego w formie 
warsztatów i doradztwa poszkoleniowego 
indywidualnego z zakresu opracowania 
biznesplanu. Udzielenie wsparcia finansowego w 
postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej i wsparcia 
pomostowego w formie pomocy finansowej oraz 
niefinansowe w postaci usług doradczych o 
charakterze specjalistycznym w zakresie 
efektywnego wydatkowania i rozliczania 
otrzymanych środków oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Urząd Miasta 
obręb 1, działka 
nr 3310/ 
Bialskie Centrum 
Wspierania 
Przedsiębiorczoś
ci obręb 1, 
działka nr 2218 

Po zmianie 
2 522 094,90 
 
Przed zmianą 
1 857 895,20 

l. osób objęta wsparciem 
w zakresie szkoleń - 55;  
l.  osób objęta wsparciem 
w zakresie wsparcia finansowego 
- 44 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej 
Cel operacyjny 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców 
Kierunek działań: Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w szczególności handlu 
Po 
zmianie 
26. 
 
Przed 
zmianą 
27. 

W-D Modernizacja i rozbudowa rynku 
owocowo – warzywnego i 
produktów lokalnych – 
targowiska przy Al. Tysiąclecia w 
Białej Podlaskiej 

Gmina Miejska Biała 
Podlaska, Zakład 
Gospodarki 
Lokalowej Sp. z o.o. w 
Białej Podlaskiej 

Przebudowa i rozbudowa targowiska przy Al. 
Tysiąclecia w Białej Podlaskiej i nadanie obiektowi 
(wzmocnienia) charakteru rynku owocowo-
warzywnego i produktów lokalnych.  
Projekt obejmuje roboty budowlane - budowę wiaty 
targowej nad powierzchnią handlową 
(na części powierzchni istniejącego targowiska), 
budowa zasilania wiaty oraz oświetlenia wiaty 
i otoczenia, budowa instalacji fotowoltaicznych 
na dachu wiaty, utwardzenie powierzchni 
w północnej części targowiska – placu stanowiącego 
parking przeznaczony do sprzedaży produktów 
bezpośrednio z pojazdu. Budowa odwodnienia 
targowiska – kanalizacji deszczowej i przyłącza 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Al. Tysiąclecia, 
obręb 3, działki 
nr 1020/29 
i 1021/32 

Po zmianie 
2 331 920,28 
 
Przed zmianą 
2 200 000,00 

pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi – 2489,82 m2 

(w tym pow. użytkowa wiaty 
1598,40m2 i pow. utwardzonego 
terenu 891,42m2) 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej 
Cel operacyjny 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców 
Kierunek działań: Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w szczególności handlu 
Po 
zmianie 
27. 
 
Przed 

W-D Rozbudowa Piekarni - Ciastkarni PPHU Cezary 
Niewiadomski 

Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku 
piekarni oraz zakupy wyposażenia - utworzenie 
ciastkarni. 

Obręb 3, działka 
nr 3192/6 

150 000,00 l. nowoutworzonych etatów - 3 



25 
 

zmianą 
28. 
Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej 
Cel operacyjny 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców 
Kierunek działań: Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w szczególności handlu 
Po 
zmianie 
28. 
 
Przed 
zmianą 
29. 

W-D Sklep motoryzacyjny oraz 
warsztat obsługi samochodów 

PPHU Cezary 
Niewiadomski 

Modernizacja (w tym wyposażenie w instalację 
wod-kan i c.o.) i remont zdegradowanego 
budynku oraz zakupy wyposażenia na potrzeby 
sklepu i warsztatu. 

Obręb 3, działka 
nr 3192/6 

500 000,00 l. nowoutworzonych etatów - 6 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej 
Cel operacyjny 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców 
Kierunek działań: Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w szczególności handlu 
Po 
zmianie 
29. 
 
Przed 
zmianą 
30. 

W-D Rozbudowa i modernizacja oraz 
remont budynku hurtowni 
ogólnospożywczej 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - 
Handlowo Usługowe 
"PIGI" Beata i 
Wiesław Rabczuk 

Rozbudowa i modernizacja budynku celem 
dostosowania do standardów sanitarno – 
higienicznych i rozpoczęcia produkcji wyrobów 
cukierniczych. 

Obręb 3, działka 
nr3200 

900 000,00 pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi - 3 717m2 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej 
Cel operacyjny 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców 
Kierunek działań: Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w szczególności handlu 
Po 
zmianie 
30. 
 
Przed 
zmianą 
31. 

W-D Utworzenie zaplecza 
magazynowego i technicznego 
hurtowni ogólnospożywczej 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - 
Handlowo Usługowe 
"PIGI" Beata i 
Wiesław Rabczuk 

Budowa nowych budynków do istniejącego 
zakładu (magazyny, zaplecze), celem 
dostosowania do standardów w zakresie 
funkcjonowania obiektu handlowego branży 
spożywczej. 

0bręb 3, działka 
nr 3200 

Po zmianie 
437 637,57 
 
Przed zmianą 
500 000,00 

pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi - 3 717m2 

Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
1.3. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego 
Kierunek działań: Odnowa obiektów i przestrzeni publicznych o znaczeniu historycznym i architektonicznym 
Po 
zmianie 
31. 
 
Przed 
zmianą 
32. 

C Remont budowlano – 
konserwatorski poreformackiego 
Zespołu Klasztornego Braci 
Mniejszych Kapucynów w Białej 
Podlaskiej 

Klasztor Zakonu Braci 
Mniejszych 
Kapucynów w Białej 
Podlaskiej 

W zakresie fundamentów wykonanie izolacji 
hydroszczelnej, przeciwwilgociowej, 
rekonstrukcja opaski z kostki granitowej wokół 
budynku. Remont elewacji obejmuje: wymianę 
zasolonych tynków na tynki renowacyjne w 
obrębie strefy cokołowej, rekonstrukcję 
odspojonych tynków na ścianach, scalenie 
fakturalne całej powierzchni tynków poprzez 
wykonanie zacierki cienkowarstwowej wraz 
z malowaniem, konserwacje oraz rekonstrukcje 
detali architektonicznych (kapitele, opaski 
okienne, gzymsy), uszczelnienie oraz przegląd 

ul. Narutowicza 
37-39, obręb 1, 
działka nr 
2263/2 

1 952 813,48 zł pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi -3 866m2 

l. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych 
obiektów –1 
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obróbek dekarskich, naprawy konstrukcyjne rys 
i pęknięć, zabezpieczenie antykorozyjne stolarki 
okiennej oraz elementów metalowych wraz 
z niezbędną rekonstrukcją, wymianę stolarki 
drzwiowej oraz wykonanie wentylacji. 

Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji 
Cel operacyjny 3.3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego 
Kierunek działań: Zwiększenie powiązań komunikacyjnych, w tym rozwój transportu publicznego, Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

  

Po 
zmianie 
32. 
 
Przed 
zmianą 
33. 

C Centrum Obsługi Pasażerów 
z funkcją poczekalni, obsługi 
podróżnych oraz handlowo - 
usługowo - gastronomiczną 

Garden Service Jacek 
Przybysz 

Remont i przebudowa części wewnętrznej 
budynku dawnego dworca PKS (wymiana 
pokrycia dachu, odnowienie elewacji, wymiana 
stolarki, wymiana instalacji elektrycznej 
i ogrzewania obiektu), remont otoczenia 
(uzupełnienie zdegradowanych nawierzchni, 
odnowienie przejść dla pieszych, remont 
oświetlenia), dostosowanie obiektu do potrzeb 
osób niepełnosprawnych (utworzenie podjazdów 
dla wózków), utworzenie systemu wyświetlaczy 
i elektronicznego powiadamiania pasażerów 
i terminali informacyjnych, wprowadzenie sieci 
WiFi, utworzenie toalet, dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych. 

ul. Plac Wojska 
Polskiego 2, 
obręb 1 działka 
nr 1655 

1 000 000,00 zł pow. objęta działaniami 
rewitalizacyjnymi - 2 790m2 

l. zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych 
obiektów –1 
 

* podobszary rewitalizacji: C – Centrum; W-D – Wola-Dworzec, OzT-L – Osiedle za Torami-Lotnisko, OR – obszar rewitalizacji 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 4. Termin realizacji oraz wartość podstawowych i pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Termin 

realizacji 
Wartość 

przedsięwzięcia 
Źródło finansowania 

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Po zmianie 
Usunięto przedsięwzięcie nr 1 z listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
Dostosowano numerację przedsięwzięć zgodnie z tabelą 50 

1. Przebudowa Skweru przy Placu Wojska Polskiego 2017 

Po zmianie 
366 307,76 

Przed zmianą 
366 307,00 

 

Budżet miasta 

2. Plac zabaw i fitness - ul. Krucza i ul. Wyzwolenia 2017 144 000,00 Budżet miasta 

3. 
Międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa „Plac 
Zamkowa” 

2017 79 000,00 Budżet miasta 

4. 

Po zmianie 
Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji 
miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację 
usług społecznych 
Przed zmianą 
Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji 
miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację 
usług społecznych oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej 

Po zmianie 
2019-2022 

Przed zmianą 
2017-2021 

Po zmianie 
20 674 364,00 

Przed zmianą 
13 393 094,00 

Po zmianie 
RPO WL, budżet państwa, 

budżet miasta 
Przed zmianą 

RPO WL, budżet miasta 
 

5. Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury 

Po zmianie 
2020-2021 

Przed zmianą 
2017-2021 

Po zmianie 
18 383 796,00 

Przed zmianą 
18 409 080,00 

RPO WL, budżet miasta 

6. Od szkolenia do zatrudnienia – YEI 2017-2018 300 000,00 RPO WL, środki prywatne 

7. Od pomysłu do działania 2017-2019 4 256 840,00 RPO WL, środki prywatne 

8. Pracuję u siebie 2017-2019 4 923 369,65 RPO WL, środki prywatne 

9. 
 

Własna firma moją szansą 2017-2018 1 952 700,00 RPO WL, środki prywatne 

10. Własna firma szansą na sukces 2017-2018 4 163 077,74 RPO WL, środki prywatne 

11. 
Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-
Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej 

Po zmianie 
2016-2020 

Po zmianie 
20 865 112,42 

Po zmianie 
RPO WL, budżet państwa, 
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Przed zmianą 
2016-2020 

Przed zmianą 
21 500 000,00 

budżet miasta 
Przed zmianą 

RPO WL, budżet miasta 
 

12. Znaki wiary na Podlasiu 2017 34 000,00 Środki MKiDN 

13. Letnia Akademia Folkloru 2017 

Po zmianie 
22 505,14 

Przed zmianą 
17 000,00 

Po zmianie 
Środki MKiDN, środki 

prywatne 
Przed zmianą 

Środki MKiDN 
Po zmianie 
Podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 15 i nr 5 (numeracja przed wprowadzeniem zmian) połączono w jedno przedsięwzięcie pod nazwą 
„Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” (aktualnie 
przedsięwzięcie nr 4) 

Przed zmianą 
15. 

Przed zmianą 
Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na 
obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu 
wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych 

Przed zmianą 
2017-2019 

Przed zmianą 
6 504 000,00 

Przed zmianą 
RPO WL, budżet miasta 

Po zmianie 
14. 

Przed zmianą 
16. 

Rewitalizacja budynku Starego Sądu szansą na rozwój 
potencjału gospodarczego i społecznego Białej Podlaskiej 

2019-2020 

Po zmianie 
7 995 000,00 

Przed zmianą 
5 000 000,00 

RPO WL, środki prywatne 

SUMA 

Po zmianie 
84 160 072,71 
Przed zmianą 
91 136 286,39 

Dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Po zmianach 
Dodano przedsięwzięcie nr 15 
Dostosowano numerację przedsięwzięć zgodnie z tabelą 51 

15. 

Po zmianie 
Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego 
pomiędzy ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. Tysiąclecia 
Przed zmianą 
- 

Po zmianie 
2020-2022 

Przed zmianą 
- 

Po zmianie 
1 800 000,00 

Przed zmianą 
- 

Po zmianie 
RPO WL, budżet miasta 

Przed zmianą 
- 

16. Centrum Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej 2018-2025 300 000,00 RPO WL, budżet miasta 
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17. 
Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla 
mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska 

Po zmianie 
2019-2022 

Przed zmianą 
2018-2020 

Po zmianie 
1 617 621,95 

Przed zmianą 
1 628 600,00 

RPO WL, budżet miasta 

18. 
Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji 
społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska 

Po zmianie 
2019-2022 

Przed zmianą 
2018-2019 

Po zmianie 
1 914 581,33 

Przed zmianą 
816 124,00 

RPO WL, budżet miasta 

19. Aktywna postawa to rozwój! 

Po zmianie 
2018-2019 

Przed zmianą 
2018 

Po zmianie 
866 520,00 

Przed zmianą 
866 520,00 

RPO WL, środki prywatne 

20. Ocalić od zapomnienia – Pamięć bogatsza od fotografii 2017-2018 16 000,00 RPO WL, budżet miasta 

21. Sport łączy pokolenia 2018 270 000,00 RPO WL, budżet miasta 

22. Twórzmy zieleń 2018 42 600,00 RPO WL, budżet miasta 

23. 
Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Etap I – Budowa 
Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z 
Autyzmem” 

Po zmianie 
2017-2018 

Przed zmianą 
2017-2019 

Po zmianie 
7 720 092,22 

Przed zmianą 
7 367 700,00 

RPO WL, środki prywatne 

24. 
Remediacja i rekultywacja zdegradowanych 
nieruchomości 
na terenie SAS 

2018-2020 800 000,00 RPO WL, środki prywatne 

25. 

Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla 
osób planujących rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej 
na terenie MOF Biała Podlaska 

Po zmianie 
2019-2021 

Przed zmianą 
2018-2019 

Po zmianie 
2 522 094,90 

Przed zmianą 
1 857 895,20 

RPO WL, budżet miasta 

26. 
Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo – warzywnego 
i produktów lokalnych- targowiska przy Al. 1000-lecia w 
Białej Podlaskiej 

2016-2018 

Po zmianie 
2 331 920,28 

Przed zmianą 
2 200 000,00 

PROW 

27. Rozbudowa Piekarni – Ciastkarni  2018 150 000,00 RPO WL, środki prywatne 

28. Sklep motoryzacyjny oraz warsztat obsługi samochodów 2018 500 000,00 RPO WL, środki prywatne 

29. 
Rozbudowa i modernizacja oraz remont budynku 
hurtowni ogólnospożywczej 

2018-2020 900 000,00 RPO WL, środki prywatne 

30. 
Utworzenie zaplecza magazynowego i technicznego 
hurtowni ogólnospożywczej 

2018-2020 
Po zmianie 

437 637,57 
Przed zmianą 

RPO WL, środki prywatne 
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500 000,00 

31. 
Remont budowlano – konserwatorski poreformackiego 
Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w 
Białej Podlaskiej 

2017-2020 1 952 813,48 

Po zmianie 
Budżet państwa, środki 

prywatne 
Przed zmianą 
RPO WL, środki prywatne 

32. 
Centrum Obsługi Pasażerów z funkcją poczekalni, obsługi 
podróżnych oraz handlowo-usługowo-gastronomiczną 

2018 1 000 000,00 RPO WL, środki prywatne 

SUMA 

Po zmianie 
25 134 955,73 
Przed zmianą 
21 568 252,68 
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Tabela 5. Szacunkowe ramy finansowe przedsięwzięć podstawowych realizowanych przez Gminę Miejską Biała Podlaska 

Lp.* Nazwa przedsięwzięcia 
Podmiot 

realizujący 

Szacunkowe środki finansowe z podziałem na źródła 

Razem 
Publiczne 

Środki 
funduszy UE 

Kwota 
Gmina Miejska 
Biała Podlaska 

% kosztów 
kwalifikowalny

ch 
Po zmianie 
Usunięto przedsięwzięcie nr 1 z listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
Dostosowano numerację przedsięwzięć zgodnie z tabelą 50 

1. 

Przebudowa Skweru przy Placu Wojska 
Polskiego Gmina Miejska 

Biała Podlaska 

Po zmianie 
366 307,76 

Przed zmianą 
366 307,00 

  

Po zmianie 
366 307,76 

Przed zmianą 
366 307,00 

2. 
Plac zabaw i fitness - ul. Krucza i ul. 
Wyzwolenia 

Gmina Miejska 
Biała Podlaska 

144 000,00   144 000,00 

3. 
 

Międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa 
„Plac Zamkowa” 

Gmina Miejska 
Biała Podlaska 

79 000,00   79 000,00 

4. 

Po zmianie 
Remont i przebudowa budynków na 
obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska         
z przeznaczeniem na realizację usług 
społecznych oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej* 
Przed zmianą 
Remont i przebudowa budynków na 
obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska 
z przeznaczeniem na realizację usług 
społecznych 
oraz prowadzenie działalności gospodarczej 

Gmina Miejska 
Biała Podlaska 

Po zmianie 
1 033 718,20 

Przed zmianą 
2 008 964,10 

85% 

Po zmianie 
17 573 209,40 

Przed zmianą 
11 384 129,90 

Po zmianie 
20 674 364,00 

Przed zmianą 
13 393 094,00 

5. 

Rozbudowa i modernizacja Bialskiego 
Centrum Kultury Gmina Miejska 

Biała Podlaska 

Po zmianie 
6 675 126,00 

Przed zmianą 
6 684 080,00 

Po zmianie 
78,46% 

Przed zmianą 
75,5% 

Po zmianie 
11 708 670,00 

Przed zmianą 
11 725 000,00 

Po zmianie 
18 383 796,00 

Przed zmianą 
18 409 080,00 

11. 

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu 
Zamkowo – Parkowego Radziwiłłów w Białej 
Podlaskiej**  

Gmina Miejska 
Biała Podlaska 

Po zmianie 
4 641 046,07 

Przed zmianą 
3 225 000,00 

Po zmianie 
90,63% 

Przed zmianą 
85% 

Po zmianie 
14 956 994,58 

Przed zmianą 
18 275 000,00 

Po zmianie 
20 865 112,42 

Przed zmianą 
21 500 000,00 
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Razem 

Po zmianie 
12 939 198,03 zł 
 Przed zmianą 

16 683 520,84 

- 

Po zmianie 
44 238 873,98 zł  

Przed zmianą 
53 805 778,16 

Po zmianie 
60 512 580,18 zł    

Przed zmianą 
70 489 299,00 

Źródło: opracowanie własne 
Po zmianie 
*poza wskazanymi źródłami w łącznej kwocie ujęto środki z budżetu państwa  w wysokości 2 067 436,40 zł 
**poza wskazanymi źródłami w łącznej kwocie ujęto środki z budżetu państwa w wysokości 1 267 071,77 zł 

Przed zmianą 

- 
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Tabela 6. Komplementarność podstawowych i dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
Lp. Nazwa przedsięwzięcia Przedsięwzięcia komplementarne Oddziaływanie 

przedsięwzięcia 
Beneficjenci 

Po zmianie 
Usunięto przedsięwzięcie nr 1 z listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
Dostosowano numerację przedsięwzięć zgodnie z tabelą 50 
1. Przebudowa Skweru przy Placu 

Wojska Polskiego 
Po zmianie 
Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-
Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej; 
Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego 
pomiędzy ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. Tysiąclecia 
Przed zmianą 
Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-
Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej 

Sfera społeczna, 
sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

Mieszkańcy podobszaru rewitalizacji (dzieci   
i młodzież, osoby dorosłe) oraz całego miasta 

2. Plac zabaw i fitness - ul. Krucza i 
Wyzwolenia 

Po zmianie 
Międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa „Plac 
Zamkowa”; Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz 
modernizacja i rozbudowa infrastruktury osiedla 
mieszkaniowego pomiędzy ulicami Sidorską, Kościuszki 
i Al. Tysiąclecia 
Przed zmianą 
Międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa „Plac 
Zamkowa” 

Sfera społeczna, 
sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

Mieszkańcy podobszaru rewitalizacji (dzieci              
i młodzież, osoby dorosłe) oraz całego miasta 

3. Międzypokoleniowa przestrzeń 
zabawowa „Plac Zamkowa” 

Po zmianie 
Plac zabaw i fitness ul. Krucza i Wyzwolenia; 
Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego 
pomiędzy ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. Tysiąclecia 
Przed zmianą 
Plac zabaw i fitness ul. Krucza i Wyzwolenia 

Sfera środowiskowa, 
sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

Mieszkańcy podobszaru rewitalizacji (dzieci               
i młodzież, osoby dorosłe) oraz całego miasta 

4.  Po zmianie 
Remont i przebudowa 
budynków na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała 
Podlaska z przeznaczeniem na 
realizację usług społecznych 
Przed zmianą 
Odnowa zdegradowanych 
budynków i przestrzeni na 
obszarze rewitalizacji miasta 
Biała Podlaska w celu 

Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla 
mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska; Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Etap I 
– Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole 
dla dzieci z Autyzmem; Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Białej Podlaskiej 

Po zmianie 
Sfera społeczna, 
sfera techniczna, 
sfera przestrzenno-
funkcjonalna 
Przed zmianą 
Sfera społeczna, 
sfera gospodarcza, 
sfera techniczna 

Osoby narażone na wykluczenie społeczne                
z powodu ubóstwa, bezrobocia i innych 
problemów społecznych, rodziny z problemami 
wychowawczymi 
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wprowadzenia funkcji 
społecznych i gospodarczych 

5. Rozbudowa i modernizacja 
Bialskiego Centrum Kultury 

Znaki wiary na Podlasiu; Letnia Akademia Folkloru Sfera społeczna, 
sfera techniczna, 
sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

Grupami docelowymi będą mieszkańcy miasta              
(w tym uczniowie i odbiorcy zajęć 
organizowanych w instytucji kultury 
zamieszkujący obszar rewitalizacji, uczestnicy 
wydarzeń), turyści (wizytujący Galerię Podlaską) 

6. Od szkolenia do zatrudnienia – 
YEI 

Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla 
osób planujących rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska; Aktywna 
postawa to rozwój!; Od pomysłu do działania; Pracuję u 
siebie; Własna firma moją szansą; Własna firma szansą 
na sukces 

Sfera społeczna, 
sfera gospodarcza 

Osoby w wieku 15-17 lat -  znajdujące się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji,  posiadające 
wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej 
lub gimnazjum, zaniedbujące obowiązek szkolny – 
wykazujące słabe wyniki  w nauce i dużą absencję 
na zajęciach szkolnych, a przez to zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Osoby w wieku 18-24 
lata - pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, 
których ograniczenia materialne  i środowiskowe, 
a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie 
kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje 
zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku 
pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i 
wiedzy na temat skutecznych metod 
poszukiwania pracy utrudniają samodzielne 
nabycie umiejętności umożliwiających wejście na 
rynek pracy i gwarantujących udany start 
życiowy 

7. 
 

Od pomysłu do działania Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla 
osób planujących rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska; Aktywna 
postawa to rozwój!; Pracuję u siebie; Własna firma moją 
szansą; Własna firma szansą na sukces 

Sfera społeczna, 
sfera gospodarcza 

Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, 
zamierzające rozpocząć prowadzenie własnej 
firmy, w tym kobiety, osoby niepełnosprawne, 
osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby 
odchodzące z rolnictwa 

8. Pracuję u siebie Od pomysłu do działania; Załóż firmę i odnieś sukces! 
Kompleksowe wsparcie dla osób planujących 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na 
terenie MOF Biała Podlaska; Aktywna postawa to 
rozwój!; Własna firma moją szansą; Własna firma 
szansą na sukces 

Sfera społeczna, 
sfera gospodarcza 

Osoby bezrobotne powyżej 30 rż, zamierzające 
rozpocząć prowadzenie własnej firmy, w tym 
osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety, 
osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale 
bezrobotne, oraz osoby o niskich kwalifikacjach (z 
wykształceniem do średniego włącznie 

9. Własna firma moją szansą Pracuję u siebie; Załóż firmę i odnieś sukces! 
Kompleksowe wsparcie dla osób planujących 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na 
terenie MOF Biała Podlaska; Aktywna postawa to 
rozwój!; Własna firma szansą na sukces 

Sfera społeczna, 
sfera gospodarcza 

Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, 
zamierzające rozpocząć prowadzenie własnej 
firmy, w tym osoby w wieku powyżej 50 roku 
życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby 
długotrwale bezrobotne, oraz osoby o niskich 
kwalifikacjach (z wykształceniem do średniego 
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włącznie) 
10. Własna firma szansą na sukces Własna firma moją szansą; Załóż firmę i odnieś sukces! 

Kompleksowe wsparcie dla osób planujących 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na 
terenie MOF Biała Podlaska; Aktywna postawa to 
rozwój!; Pracuję u siebie; Własna firma moją szansą 

Sfera społeczna, 
sfera gospodarcza 

Osoby bezrobotne: kobiety powyżej 30 lat, 
mężczyźni powyżej 30 lat 
z niskim wykształceniem 

11. Rewaloryzacja i modernizacja 
Zespołu Zamkowo-Parkowego 
Radziwiłłów w Białej Podlaskiej 

Rewitalizacja Centrum Miasta Biała Podlaska* Sfera społeczna, 
sfera techniczna, 
sfera przestrzenno-
funkcjonalna, sfera 
środowiskowa 

Beneficjentami będą mieszkańcy podobszarów 
rewitalizacji (dzieci i młodzież szkolna, osoby 
dorosłe i niepełnosprawne) oraz całego miasta 

12. Znaki wiary na Podlasiu Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury; 
Letnia Akademia Folkloru 

Sfera społeczna Grupami docelowymi będą mieszkańcy miasta        
(w tym uczniowie i odbiorcy zajęć organizowanych 
w instytucji kultury zamieszkujący obszar 
rewitalizacji, uczestnicy wydarzeń) 

13. 
 

Letnia Akademia Folkloru Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury; 
Znaki wiary na Podlasiu 

Sfera społeczna Grupami docelowymi będą mieszkańcy miasta    
(w tym uczestnicy warsztatów, pokazów, tańców i 
zabaw regionalnych organizowanych przez 
instytucję kultury zamieszkujący obszar 
rewitalizacji) 

Po zmianie 
Podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 15 i nr 5 (numeracja przed wprowadzeniem zmian) połączono w jedno przedsięwzięcie pod nazwą „Remont i przebudowa budynków 
na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” (aktualnie przedsięwzięcie nr 4) 
Przed 
zmianą 
15. 

Przed zmianą 
Odnowa zdegradowanych 
budynków i przestrzeni na 
obszarze rewitalizacji miasta 
Biała Podlaska w celu 
wprowadzenia funkcji 
społecznych i gospodarczych 

Przed zmianą 
Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla 
mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska; Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Etap I 
– Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole 
dla dzieci z Autyzmem; Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Białej Podlaskiej 

Przed zmianą 
Sfera społeczna, 
sfera techniczna 

Przed zmianą 
Wychowankowie rodzinnego domu dziecka, 
osoby z problemami społecznymi 

14. Rewitalizacja budynku Starego 
Sądu szansą na rozwój 
potencjału gospodarczego             
i społecznego Białej Podlaskiej 

Po zmianie 
Remont i przebudowa budynków na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na 
realizację usług społecznych 
Przed zmianą 
Remont i przebudowa budynków na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na 
realizację usług społecznych oraz prowadzenie 
działalności gospodarczej 

Sfera społeczna, 
sfera gospodarcza, 
sfera techniczna 

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz całego 
miasta, osoby zagrożone marginalizacją 
zawodową, podmioty ekonomii społecznej, 
przedsiębiorcy 

15. Po zmianie 
Przebudowa ulicy Sikorskiego 
oraz modernizacja i rozbudowa 

Po zmianie 
Remont i przebudowa budynków na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na 

Po zmianie 
Sfera społeczna, 
sfera techniczna, 

Po zmianie 
Mieszkańcy podobszaru rewitalizacji (dzieci   
i młodzież, osoby dorosłe) oraz całego miasta 
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infrastruktury osiedla 
mieszkaniowego pomiędzy 
ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. 
Tysiąclecia 
Przed zmianą 
- 

realizację usług społecznych; Przebudowa Skweru przy 
Placu Wojska Polskiego; Plac zabaw i fitness - ul. Krucza 
i Wyzwolenia; Międzypokoleniowa przestrzeń 
zabawowa „Plac Zamkowa” 
Przed zmianą 
- 

sfera przestrzenno-
funkcjonalna 
Przed zmianą 
- 

Przed zmianą 
- 

16. Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Białej Podlaskiej 

Po zmianie 
Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla 
mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska; Remont i przebudowa budynków na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na 
realizację usług społecznych 
Przed zmianą 
Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla 
mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska; Remont i przebudowa budynków na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na 
realizację usług społecznych oraz prowadzenie 
działalności gospodarczej 

Sfera społeczna Rodziny z problemami patologicznymi 

17. Centrum Wsparcia Rodziny i 
Usług Społecznych dla 
mieszkańców Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska 

Po zmianie 
Remont i przebudowa budynków na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na 
realizację usług społecznych; Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Białej Podlaskiej 
Przed zmianą 
Remont i przebudowa budynków na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na 
realizację usług społecznych oraz prowadzenie 
działalności gospodarczej; Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Białej Podlaskiej 

Sfera społeczna Osoby zagrożone  wykluczeniem społecznym           
z powodu ubóstwa, bezrobocia i innych 
problemów społecznych, rodziny z problemami 
wychowawczymi, rodziny zastępcze wraz                 
z wychowankami,  instytucje i organizacje 
świadczące specjalistyczne poradnictwo, osoby   
w wieku pow. 50 roku życia, kobiety, osoby         
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach 

18. Włącz się! Kompleksowe 
działania aktywizacji i integracji 
społeczno-zawodowej w mieście 
Biała Podlaska 

Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla 
osób planujących rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska; Od 
szkolenia do zatrudnienia – YEI 

Sfera społeczna, 
sfera gospodarcza 

Osoby pozostające bez pracy, w tym osoby z III 
profilu pomocy, osoby o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności, 
osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia 
społecznego oraz osoby. korzystające z PO PŻ 
2014-2020 

19. Aktywna postawa to rozwój! Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla 
osób planujących rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska; Od 
szkolenia do zatrudnienia – YEI 

Sfera społeczna, 
sfera gospodarcza 

Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, osoby bezrobotne, 
osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z 
niepełnosprawnościami zamieszkujące obszar 
rewitalizacji,  

20. Ocalić od zapomnienia – Pamięć Znaki wiary na Podlasiu; Letnia Akademia Folkloru Sfera społeczna Osoby starsze zamieszkujące podobszary 
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bogatsza od fotografii rewitalizacji oraz uczniowie szkoły i ich rodzice 
21. Sport łączy pokolenia Budowa sali widowiskowo - sportowej przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej* 
Sfera społeczna, 
sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

Grupą docelową stanowić będą uczniowie szkoły 
oraz osoby zamieszkujące podobszar rewitalizacji 

22. Twórzmy zieleń Sport łączy pokolenia Sfera społeczna, 
sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

Osoby zamieszkujące podobszar rewitalizacji 

23. Centrum Pomocy Osobom z 
Autyzmem. Etap I – Budowa 
Ośrodka Terapii i Diagnostyki. 
Przedszkole dla dzieci 
z Autyzmem 

Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla 
mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska 

Sfera społeczna, 
sfera przestrzenno-
funkcjonalna, sfera 
techniczna 

Rodziny z problemami autyzmu lub zespołem 
Aspergera, opiekunowie i pracownicy Centrum 

24. Remediacja i rekultywacja 
zdegradowanych nieruchomości 
na terenie SAS 

Po zmianie 
Remont i przebudowa budynków na obszarze 
rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na 
realizację usług społecznych 
Przed zmianą 
Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych 
w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe 
przygotowanie terenów inwestycyjnych 

Po zmianie 
Sfera, społeczna, 
sfera techniczna, 
sfera przestrzenno-
gospodarcza 
Przed zmianą 
Sfera gospodarcza 

Lokalni przedsiębiorcy oraz osoby pozostające 
bez pracy 

25. Załóż firmę i odnieś sukces! 
Kompleksowe wsparcie dla osób 
planujących rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej na 
terenie MOF Biała Podlaska 

Od szkolenia do zatrudnienia – YEI; Aktywna postawa 
to rozwój! Od pomysłu do działania; Pracuję u siebie; 
Własna firma moją szansą; Własna firma szansą na 
sukces 

Sfera społeczna, 
sfera gospodarcza 

Beneficjentami będą osoby bezrobotne      
i nieaktywne zawodowo, osoby zamierzające 
prowadzić własną działalność gospodarczą 

26. Modernizacja i rozbudowa 
rynku owocowo-warzywnego i 
produktów lokalnych- 
targowiska przy Al. 1000-lecia w 
Białej Podlaskiej 

Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla 
osób planujących rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska 

Sfera społeczna, 
sfera przestrzenno-
funkcjonalna, sfera 
techniczna 

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz całego 
miasta, w tym także lokalni przedsiębiorcy 

27. Rozbudowa Piekarni  - 
Ciastkarni 

Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i 
integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała 
Podlaska 

Sfera gospodarcza Lokalni przedsiębiorcy oraz osoby pozostające 
bez pracy 

28. Sklep motoryzacyjny oraz 
warsztat obsługi samochodów 

Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i 
integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała 
Podlaska 

Sfera gospodarcza Lokalni przedsiębiorcy oraz osoby pozostające 
bez pracy 

29. Rozbudowa i modernizacja oraz 
remont budynku hurtowni 
ogólnospożywczej 

Utworzenie zaplecza magazynowego i technicznego 
hurtowni ogólnospożywczej 

Sfera gospodarcza Lokalni przedsiębiorcy oraz osoby pozostające 
bez pracy 

30. Utworzenie zaplecza 
magazynowego i technicznego 
hurtowni ogólnospożywczej 

Rozbudowa i modernizacja oraz remont budynku 
hurtowni ogólnospożywczej 

Sfera gospodarcza Lokalni przedsiębiorcy oraz osoby pozostające 
bez pracy 
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31. Remont budowlano-
konserwatorski poreformackiego 
Zespołu Klasztornego Braci 
Mniejszych Kapucynów w Białej 
Podlaskiej 

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-
Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej 

Sfera społeczna, 
sfera techniczna 

Grupy młodzieżowe: oaza, 3 drużyny harcerek, 
odnowa w Duchu św., chór męski, grupa Al. Anon,  
Sychar, oraz fundacja "Kurs na Miłość" 
prowadząca kursy, warsztaty dla małżeństw, 
poradnię psychologiczną, jak również mieszkańcy 
miasta Biała Podlaska 

32. Centrum Obsługi Pasażerów z 
funkcją poczekalni, obsługi 
podróżnych oraz handlowo-
usługowo-gastronomiczną 

Racjonalizacja systemu transportu publicznego               
w mieście Biała Podlaska - II etap* 

Sfera społeczna, 
sfera techniczna, 
sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz całego 
miasta Biała Podlaska, a także odwiedzający 
miasto 

* przedsięwzięcie zrealizowane w ramach poprzedniego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2009-2015 
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Tabela 7. Wskaźniki produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska 
Produkty w odniesieniu do listy przedsięwzięć podstawowych 

Nazwa wskaźnika 
Miernik 

wskaźnika 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Suma 

Powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi Po zmianie 
m2 

Przed 
zmianą 

ha 

Po zmianie 
8001,26 

Przed 
zmianą 

866,80 

Po zmianie 
9086,82 

Przed 
zmianą 

0,71 

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

19,5 

Po zmianie 
18200,00 

Przed 
zmianą 

1,43 

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

0,45 

Po zmianie 
11800,00 

Przed 
zmianą 

- 

Po zmianie 
47088,08 

Przed 
zmianą 

3888,89 

Po zmianie 
Usunięto wskaźnik: Powierzchnia 
zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów 
Przed zmianą 
Powierzchnia zrewitalizowanych/ 
zmodernizowanych obiektów 

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

m2 

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

3866 

Po zmianie 
- 

 

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

2428 

Po zmianie 
- 

Po zmianie 
- 

 

Po zmianie 
- 

 

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

6294 

Liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych 
obiektów  

sztuka 

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

1 

3 

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

7 

Po zmianie 
6 

Przed 
zmianą 

1 

Po zmianie 
2 

Przed 
zmianą 

3 

Po zmianie 
6 

Przed 
zmianą 

- 

Po zmianie 
17 

Przed 
zmianą 

12 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

  

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

5 

Po zmianie 
4 

Przed 
zmianą 

1 

2 

Po zmianie 
2 

Przed 
zmianą 

- 

8 

Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących 
działalność na obszarze rewitalizacji 

   

Po zmianie 
2 

Przed 
zmianą 

9 

  

Po zmianie 
2 

Przed 
zmianą 

9 
Po zmianie 
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana 
na obszarach miejskich (CI 38) 
Przed zmianą 
- 

m2      

Po zmianie 
500 

Przed 
zmianą 

- 

500 

Liczba  umów cywilno-prawnych ze specjalistami 
sztuka  

Po zmianie 
4 

Przed 

Po zmianie 
- 

Przed 

Po zmianie 
- 

Przed 
 

Po zmianie 
8 

Przed 
12 
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zmianą 
- 

zmianą 
4 

zmianą 
8 

zmianą 
- 

Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny i Usług 
Społecznych 

 

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

1 

 

Po zmianie 
1 

Przed 
zmianą 

- 

  1 

Rezultaty (w całym okresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do listy przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych) 
Liczba osób korzystających ze wspartej 
infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych 
rewitalizacji 

osoba 

1030 

Po zmianie 
1250 

Przed 
zmianą 

1258 

Po zmianie 
55204 

Przed 
zmianą 

55564 

Po zmianie 
500 

Przed 
zmianą 

1020 

 

Po zmianie 
120 

Przed 
zmianą 

- 

Po zmianie 
65104 

Przed 
zmianą 

70372 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

 

Po zmianie 
380 

Przed 
zmianą 

188 

Po zmianie 
49 

Przed 
zmianą 

300 

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

300 

 

Po zmianie 
360 

Przed 
zmianą 

- 

Po zmianie 
789 

Przed 
zmianą 

788 
Liczba zatrudnionych asystentów rodziny 

   

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

3 

 

Po zmianie 
3 

Przed 
zmianą 

- 

3 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 
rodziny 

   

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

45 

 

Po zmianie 
45 

Przed 
zmianą 

- 

45 

Liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem 

   

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

56 

 

Po zmianie 
56 

Przed 
zmianą 

- 

56 

Liczba osób objęta wsparciem w zakresie szkoleń 

  

Po zmianie 
20 

Przed 
zmianą 

160 

10 

Po zmianie 
55 

Przed 
zmianą 

- 

 

Po zmianie 
85 

Przed 
zmianą 

170 
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Liczba  osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia 
finansowego 

  

Po zmianie 
25 

Przed 
zmianą 

69 

 

Po zmianie 
44 

Przed 
zmianą 

- 

 69 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu  

Po zmianie 
10 

Przed 
zmianą 

24 

 12  

Po zmianie 
8 

Przed 
zmianą 

- 

Po zmianie 
30 

Przed 
zmianą 

36 
Liczba osób niepełnosprawnych objętych 
wsparciem 

 

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

3 

Po zmianie 
3 

Przed 
zmianą 

6 

  

Po zmianie 
6 

Przed 
zmianą 

- 

9 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu  

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

16 

Po zmianie 
16 

Przed 
zmianą 

32 

  20 

Po zmianie 
36 

Przed 
zmianą 

48 
Liczba rodzin objętych wsparciem 

rodziny     

Po zmianie 
- 

Przed 
zmianą 

50 

Po zmianie 
50 

Przed 
zmianą 

- 

50 

Liczba nowoutworzonych etatów etat  9  2   11 
 

 


