
Rytro – cele i kierunki interwencji GPR 

GMINA RYTRO 

zapewnia wysokiej jakości usługi społeczne, nowoczesną infrastrukturę 

techniczną, miejsca pracy oparte o lokalne potencjały, czyste środowisko i 

atrakcyjną przestrzeń - gwarantując mieszkańcom wysoki komfort życia. 

 
 

Cel strategiczny 1 
Tworzenie przyjaznej przestrzeni do życia i bliskich relacji wewnątrz wspólnoty 
lokalnej 
1.1. Rozwijanie podstawowej infrastruktury podnoszącej jakość życia na 

obszarach zdegradowanych 
 poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów peryferyjnych; 
 poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na obszarze rewitalizacji; 
 budowa i modernizacja sieci wodociągowej; 
 rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

w miejscach gdzie budowa sieci jest ekonomicznie nieuzasadniona; 
 gazyfikacja obszarów zdegradowanych; 
 rozbudowa podstawowej infrastruktury ochrony zdrowia i wdrożenie programów 

profilaktyki; 
 poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych. 

1.2. Dbałość o wspólną przestrzeń do życia w czystym środowisku 
 dążenie do zwartości zabudowy; 
 uwrażliwianie na kwestie porządku i estetyki w przestrzeni publicznej; 
 podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami przy 

jednoczesnej poprawie systemu odbioru odpadów; 
 kształtowanie postaw proekologicznych i wdrażanie programów niskiej emisji; 
 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (zapobieganie zjawisku wypalania traw, 

przeciwdziałanie pladze dziczejących psów i dzikich zwierząt podchodzących pod 
zabudowania). 

1.3. Kształtowanie przestrzeni publicznej sprzyjającej wzmacnianiu więzi 
społecznych 
 poprawa zagospodarowania centrów miejscowości; 
 zagospodarowanie i udostępnienie obiektów pełniących funkcje świetlic 

wiejskich/miejsc spotkań; 
 budowa niewielkiej infrastruktury sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów 

międzyludzkich (grillowiska, miejsca na ogniska, wiaty); 
 budowa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców w różnym wieku (place 

zabaw, siłownie na wolnym powietrzu). 
1.4. Budowanie pól współpracy dla przeciwdziałania wykluczeniu i 

marginalizacji społecznej 
 realizowanie programów aktywizacji społecznej dla osób najbardziej 

potrzebujących; 
 rozwijanie wolontariatu poprzez angażowanie mieszkańców w działania na rzecz 

wspólnot lokalnych; 
 ułatwianie działalności organizacjom obywatelskim, w szczególności w zakresie 

warunków formalno-prawnych, co pobudzi i wzmocni zorganizowaną aktywność 
mieszkańców; 
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 integrowanie osób wykluczonych społecznie w wymiarze zawodowym i 
społecznym (m.in. system wsparcia, poradnictwa, rozwój przedsiębiorczości 
społecznej, grupy samopomocowe). 

Cel strategiczny 2 
Ożywienie gospodarcze poprzez rozwijanie kompleksowej oferty turystyczno-
rekreacyjnej 
2.1. Wykorzystanie potencjału Beskidu Sądeckiego i Popradu dla kreowania 
atrakcyjnego produktu turystycznego 

 zagospodarowanie brzegu Popradu; 
 zagospodarowanie plażowiska „Plos” na cele rekreacyjno-sportowe; 
 rozwijanie oferty sportów zimowych i letnich dla różnych grup wiekowych (stacja 

narciarska, trasy biegowe i rowerowe, ścieżki przyrodnicze, parki linowe); 
 rozbudowa bazy hotelowej i gastronomicznej; 

2.2. Ożywienie obszaru rewitalizacji i nadanie mu nowych funkcji 
 rewitalizacja terenów w rejonie stacji kolejowej i nadanie mu funkcji 

gospodarczo-usługowych; 
 wykreowanie centrum miejscowości – rewitalizacja terenów wokół urzędu gminy i 

budowa nowego centrum administracyjno-usługowego; 
 aktywizacja ekonomiczna obszaru Suchej Strugi dzięki rewitalizacji ośrodka 

wypoczynkowego Słoneczny Stok i lepszemu wykorzystaniu potencjału 
średniowiecznego zamku rycerskiego; 

 wykorzystanie instrumentów partnerstwa publiczno-prywatnego dla realizacji 
ważnych projektów prorozwojowych. 

Cel strategiczny 3 
Poprawa dostępności dobrej jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej  (dostępność 
oferty kulturalnej i rozwijanie dobrej jakości oferty edukacyjnej) 
3.1. Pielęgnowanie tradycji i dbałość o dziedzictwo kulturowe 

 poprawa dostępności podstawowej infrastruktury kultury (budowa domu kultury); 
 upowszechnianie dorobku kultury i zwiększanie obecności kultury w życiu 

codziennym społeczności lokalnej; 
 wzmocnienie roli instytucji kultury poprzez udostępnienie nowej przestrzeni do 

aktywności mieszkańców oraz otwieranie się na inicjatywny oddolne. 
3.2. Szkoła miejscem budowania kapitału społecznego 

 doposażanie szkół i przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt 
multimedialny ; 

 wspieranie doskonalenia nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury; 
 promocja talentów - realizacja programów stypendialnych. 

 
 
 
 

 

 
Uwagi do celów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rytro na lata 

2016-2023 proszę przesłać do 15 maja 2016 roku na adres: 
basia.laczna@proregio.pl 
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