
Opracowanie Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Wilczyn 

Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie 

12.04.2017 r. 



IDEA REWITALIZACJI 
 

Rewitalizacja (łac. re- + vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), 
ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment  
 
 
– zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez 
lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, 
architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie 
wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z 
czynników ekonomicznych i społecznych. 



IDEA REWITALIZACJI 
 

Wiele miast, miasteczek i wsi nie 
wykorzystuje w pełni swojego 
potencjału.  
Barierą są: 
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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. 
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IDEA REWITALIZACJI 
 

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe 
(powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne 
oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 
środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i 
prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 
programy rewitalizacji.  
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Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan 
kryzysowy 

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru 
zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk (nie więcej niż 20% powierzchni gminy, nie więcej 
niż 30% mieszkańców gminy) 
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Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, 
ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 
kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 
uczestnictwa w życiu publicznym kulturalnym), 
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej 
jednej z następujących sfer: 
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a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 
kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź 
stanu środowiska), 

c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 
niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów 
publicznych), 

d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania 
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). 
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LOKALNOŚĆ 

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych 
uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych 
potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, 
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje 
pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) 
tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną 
społecznością.  
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SPÓJNOŚĆ 
 

Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w 
sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) 
oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. 
transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z 
dokumentów strategicznych i planistycznych).  
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Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są: 

a. uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;  

b. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go 
problemów;  

c. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych; 

d. właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru; 

e. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej, środowiskowej; 

f. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności 
rewitalizacji; 

g. realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy 
programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych 
oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których 
rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. 
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Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie 

obszarów zdegradowanych z kryzysu 
 

Rewitalizacja umożliwia podniesienie poziomu jakości życia 
mieszkańców obszarów zdegradowanych 

 

Przynosi poprawę wizerunku całego miasta/obszaru wiejskiego  

i ożywienie lokalnej gospodarki 
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IDEA REWITALIZACJI 
 Nie ma jednego przepisu na rewitalizację, ponieważ każde 
miasteczko i wieś są inne. 
 
W każdym przypadku należy znaleźć inny, dopasowany do 
charakteru i specyfiki miejsca oraz możliwości pomysł na poprawę 
sytuacji. 
 
Dotychczasowe doświadczenia uczą, że punktowe projekty nie 
przynoszą wystarczającego efektu. 
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Kolejność zmian w obszarach zdegradowanych – sukces kompleksowej 
rewitalizacji 
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PROGRAM REWITALIZACJI GMINY WILCZYN 
 
Stosując zasady skutecznej i trwałej rewitalizacji, trzeba stworzyć 
program działań dla konkretnego obszaru.  

 

Dla każdego obszaru rewitalizacji zestaw działań powinien być inny. 

 

 Współpraca wszystkich uczestników rewitalizacji pomoże go dobrze 
dopasować do lokalnych potrzeb i potencjału. 
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PROGRAM REWITALIZACJI GMINY WILCZYN 
 STRUKTURA PROGRAMU REWITALIZACJI: 

1. Wprowadzenie  

2. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

3. Diagnoza 

4. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

5. Cele rewitalizacji oraz kierunki działań 

6. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

7. Ramy finansowe 

8. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

9. Uspołecznienie  

10. Wskaźniki realizacji 

11. System realizacji (wdrażania), w tym monitoring i ocena skuteczności działań oraz sposób 
modyfikacji PR 
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STRUKTURA PROGRAMU REWITALIZACJI: 

6. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

7. Ramy finansowe 

8. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

9. Uspołecznienie  

10. Wskaźniki realizacji 

11. System realizacji (wdrażania), w tym monitoring i ocena 
skuteczności działań oraz sposób modyfikacji PR 

 

 



PROGRAM REWITALIZACJI GMINY WILCZYN 
 Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
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 Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją w 
ramach regionalnych programów operacyjnych II 
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 Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją w 
ramach regionalnych programów operacyjnych III 
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 Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacja w 
ramach krajowych programów 
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 Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacja w ramach 
krajowych programów III 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 
możliwe będzie wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji w 
regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Wsparcie procesu 
przygotowania i wdrażania rewitalizacji może mieć następujący charakter: 

a. wsparcia procesu programowania rewitalizacji poprzez wsparcie procesu 
przygotowania programów rewitalizacji jako podstawy prowadzenia rewitalizacji, w 
tym identyfikacji projektów rewitalizacyjnych, które po spełnieniu warunków 
nałożonych przez programy operacyjne mogą starać się o dofinasowanie lub 
preferencje w dofinasowaniu środkami UE; 

b. wsparcia procesu przygotowywania do realizacji niektórych projektów 
rewitalizacyjnych ze względu na ich znaczenie lub charakter. 
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Kryteria wyboru projektów rewitalizacyjnych  

Rozdział 5, pkt. 2) Wytycznych MR 

Propozycje kryteriów dotyczą konieczności potwierdzenia, że: 

a) składany projekt rewitalizacyjny wynika z obowiązującego (na dzień 
składania 

wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji; 

b) program rewitalizacji, z którego wynika składany projekt 
rewitalizacyjny, spełnia wymagania określone w niniejszych 
Wytycznych, tj. posiada określone cechy i elementy. 



Dziękuję za uwagę. 

 

a.mrozinska@dgpmc.pl  
 

Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. 

ul. Tylne Chwaliszewo 25 
61-103 Poznań 
tel.+48 61 839 90 24 
fax. +48 61 839 92 97 
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