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Rewitalizacja do 2013 roku:

Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni)

Rewitalizacja odNOWA od 2014 roku:

„Szyta na miarę” – ukierunkowana nie tylko na przeciwdziałanie 
wieloaspektowym zjawiskom kryzysowym na obszarach 
zdegradowanych, ale także na pobudzanie działalności 

gospodarczej i społecznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców. 



Rewitalizacja to NIE …

REMONT MODERNIZACJA ADAPTACJA

REWALORYZACJA REKONSTRUKCJA RESTAURACJA

REKULTYWACJA REUTYLIZACJA

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

na obszarach zdegradowanych !!!

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji

„REWITALIZACJA stanowi proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 

na podstawie gminnego programu rewitalizacji” (art. 2 pkt 1).

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

ALE

• Rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy.



Ustawa z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji

• katalog interesariuszy 
– szeroki i otwarty;

• szczególne uwzględnienie 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji;

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

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

PROGRAMOWANIE REWITALIZACJI – PARTNERSTWO INTERESARIUSZY

Typy rewitalizacji

Rewitalizacja zdegradowanych śródmieść oraz 
wielofunkcyjnych, przedwojennych terenów zabudowy 

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, 
pokolejowych, powojskowych, poportowych

Rewitalizacja blokowisk mieszkalnych, 
w tym szczególnie wielkopłytowych

Rewitalizacja krajobrazu gminy/miasta, 
z uwzględnieniem systemu przestrzeni publicznych



Cele rewitalizacji
• pobudzenie rozwoju gospodarczego jednostki poprzez powstawanie i rozwój  

małych, lokalnych firm oraz przyciąganie inwestorów zewnętrznych,

• spadek bezrobocia,

• wzrost dochodów podatkowych JST.

GOSPODARCZE

• poprawa jakości życia mieszkańców,

• ograniczenie procesów negatywnej selekcji społecznej i wykluczenia społecznego,

• osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego,

• odbudowa więzi społecznych,

• poprawa sytuacji demograficznej.

SPOŁECZNE

• polepszenie lub utrzymanie stanu środowiska przyrodniczego,

• powiększenie terenów zielonych,

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń,

• ograniczenie zużycia nowych terenów niezainwestowanych dzięki wykorzystaniu 
terenów przemysłowych itp.

• ograniczanie ingerencji w środowisko naturalne – reurbanizacja.

ŚRODOWISKOWE

• integracja izolowanych wcześniej terenów oraz poprawa dostępności 
komunikacyjnej,

• poprawa lub utrzymanie ładu przestrzennego,

• kształtowanie krajobrazu JST,

• rozbudowa infrastruktury komunalnej, w tym transportowej.

PRZESTRZENNE

SYSTEM WSPARCIA REWITALIZACJI

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014–2020

Instrukcja / wytyczne / RPO



Wskaźniki cząstkowe w podziale na poszczególne sfery



SFERA SPOŁECZNA jest…

…najważniejszym elementem procesu diagnostycznego 
na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji, ponieważ celem planowanych 
działań jest poprawa warunków i jakości życia 

społeczności lokalnej. Zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 3  
Wytycznych MIiR, o stanie kryzysowym na danym 

obszarze gminy świadczy „stan spowodowany 
koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, 

a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa 
w życiu publicznym i kulturalnym”.









gminy

zdegradowany

rewitalizacji

Obszar

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji

OBSZAR ZDEGRADOWANY

art. 9 ust. 1 „Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a 
także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, 
można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim 

ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia 
przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska, lub



Ustawa z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji

OBSZAR ZDEGRADOWANY

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku 
dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu 
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska”.

OBSZAR ZDEGRADOWANY NA TERENIE GMINY OPOCZNO



Ustawa z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji

OBSZAR REWITALIZACJI

art. 10 „Obszar obejmujący całość lub część obszaru 
zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z 
uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza 

prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy 
oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

OBSZAR REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY OPOCZNO



Granice obszaru rewitalizacji – podobszar I

Granice obszaru rewitalizacji – podobszar II



Najważniejsze pytanie w planowaniu strategicznym
– podstawa prowadzenia procesu rewitalizacji

Czy my mamy 
jakiś problem …?


