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Definicja rewitalizacji
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„kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

działania całościowe, integrujące interwencję na 

rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i 

prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany poprzez programy rewitalizacji (…)”.

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020, Minister Rozwoju, Warszawa, 2 sierpnia 2016
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Podział Gminy i Miasta na jednostki analizy
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Zdiagnozowane problemy 
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Sfera 
społeczna 

• Starzejące się 
społeczeństwo

• Wykluczenie 
społeczne

• Ubóstwo 
i bezrobocie będące 
powodem 
korzystania 
z pomocy społecznej

• Bierność i apatia 
obecna 
w środowiskach 
dotkniętych 
dysfunkcjami 
społecznymi

Sfera 
gospodarcza

• Pogorszenie się 
warunków 
aerosanitarnych
w wyniku 
działalności licznych 
ferm drobiu 
i chlewni, które nie 
sprzyjają 
podejmowaniu 
inicjatyw 
gospodarczych 
z innych branż 
i sektorów (np. 
turystycznego)

Sfera 
środowiskowa

• Gwałtowny wzrost 
liczby ferm i chlewni 

• Niski poziom kontroli 
w zakresie 
stosowanych przed 
podmioty 
gospodarcze 
środków 
chemicznych 

• Brak edukacji 
rolników w zakresie 
zagrożeń 
wynikających z 
niewłaściwego 
wykorzystania 
środków 
chemicznych

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna
• Braki w infrastrukturze 

kanalizacyjnej

• Niewykorzystany 
potencjał przestrzeni 
publicznej

• Niewystarczająca 
liczba ścieżek 
rowerowych 
i chodników

• Brak miejsc 
parkingowych 
i niewystarczająca 
liczba rozwiązań 
drogowych 
zwiększających 
bezpieczeństwo 
mieszkańców

Sfera 
techniczna

• Wiele budynków 
wymaga 
modernizacji, w tym 
termomodernizacji 

• Zjawisko niskiej 
emisji, 

• Pogarszający się 
stan techniczny 
części dróg 
i infrastruktury 
drogowej
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• obszar, na którym zidentyfikowano stan 
kryzysowy

• może obejmować obszar całej gminy

Obszar 
zdegradowany

• całość lub część obszaru zdegradowanego 

• ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego  

• stanowi do 20% powierzchni gminy i jest 
zamieszkiwany przez nie więcej niż 30% 
mieszkańców gminy

Obszar 
rewitalizacji



Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
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Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
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Potrzeby 
rewitalizacyjne

Zwiększanie aktywności 
mieszkańców

organizowanie zajęć/ warsztatów dla osób starszych

stworzenie ciekawej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży

poprawa dostępu do oferty kulturalnej i rekreacyjnej

ograniczenie skali ubóstwa i bezrobocia

Poprawa jakości życia mieszkańców, w tym dostępu 
do podstawowych usług i poprawa bezpieczeństwa 

tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zaspokajającej 
potrzeby mieszkańców 

wzbogacanie przestrzeni miejskiej poprzez zagospodarowanie 
terenów zieleni

termomodernizacja budynków mieszkalnych w celu zwiększenia 
jakości życia i poprawy jakości środowiska poprzez wzrost 

efektywności energetycznej  

tworzenie infrastruktury technicznej, budowa dróg, ścieżek 
rowerowych i chodników

zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
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WIZJA REWITALIZACJI

WYZNACZONY W GMINIE I MIEŚCIE ŻUROMIN OBSZAR REWITALIZACJI JEST MIEJSCEM SPRZYJAJĄCYM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, 

CHARAKTERYZUJE SIĘ ATRAKCYJNĄ I BEZPIECZNĄ PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ. MIESZKAŃCY CHĘTNIE UCZESTNICZĄ W ŻYCIU

KULTURALNYM I SPORTOWYM.

CELE STRATEGICZNE

1. WZROST AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

KIERUNKI DZIAŁAŃ

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW NA WYSOKIM POZIOMIE

DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI POD ROZWÓJ OFERTY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

2. WZROST JAKOŚCI ŻYCIA I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARZE REWITALIZACJI

KIERUNKI DZIAŁAŃ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKÓW

WZROST BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ



Projekty rewitalizacyjne
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Podsumowanie

Program Rewitalizacji Gminy i Miasta

Żuromin na lata 2017 – 2023 to wieloletni

program działań w sferze społecznej,

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej,

technicznej i środowiskowej zmierzający do

wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze

stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich

zrównoważonego rozwoju.

Dokument ten stanowi narzędzie planowania,

koordynowania i integrowania różnorodnych

aktywności w ramach rewitalizacji w celu

ożywienia społeczno-gospodarczego i trwałej

odnowy obszarów zdegradowanych.
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Planowane efekty procesy rewitalizacji 

 wzrost aktywności i integracji społecznej poprzez rozwój infrastruktury 

i oferty skierowanej do różnych grup społecznych i wiekowych;

 wyhamowanie procesu starzenia się społeczeństwa i depopulacji 

obszaru rewitalizacji;

 poprawa zagospodarowania i funkcjonalności wspólnej przestrzeni 

publicznej; 

 poprawa jakości środowiska – głównie poprzez działania 

infrastrukturalne, które pośrednio przyczynią się do poprawy jakości 

powietrza; 

 poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji.
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