
„Nie wystarczy mieć cel –  

trzeba jeszcze wiedzieć, 

jak ten cel osiągnąć” 

  

 Profesor Jerzy Regulski 



 
 

-z łac. re+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie 
 

 - 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 
 
 
                USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

REWITALIZACJA 



negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze oraz 
niekorzystne zmiany infrastrukturalno-przestrzenne 

○ pogorszenie jakości życia  
○ zmniejszenie atrakcyjności gminy dla jej mieszkańców  

○ wzrost kosztów zarządzania obszarem gminy 
○ pogorszenie wizerunku gminy  obniżenie jej pozycji 

konkurencyjnej 

podjęcie kompleksowych działań rewitalizacyjnych –  
od przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym po pobudzanie 

rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawę jakości życia na 
obszarach zdegradowanych (zalecenie KSRR) 



OBSZAR ZDEGRADOWANY 

- 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 

 
-na jego terenie występuje ponadto co najmniej jedno z następujących  

-negatywnych zjawisk:  

społeczne 

gospodarcze 

środowiskowe 

przestrzenno-
funkcjonalne 

techniczne 



OBSZAR REWITALIZACJI 

 
- obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, 
na którym gmina zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 
 

- obszar ten nie może być większy niż 20% powierzchni gminy  
 

- obszar ten nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% 
liczby mieszkańców gminy 



PROCES REWITALIZACJI krok po kroku 

PARTYCYPACJA                            
SPOŁECZNA 

BADANIA I 
ANALIZY 
DANYCH 

SZUKANIE 
KLUCZOWYCH 
PROBLEMÓW 

WYZNACZENIE 
OBSZARU 

 Gdzie są 
PROBLEMY 

DOMINUJĄCE W 
MIEŚCIE? 

Gdzie są 
MIEJSCA 

KRYZYSOWE? 

 WSKAZANIE 
ZADAŃ DO  
REALIZACJI  

CELE DZIAŁANIA REZULTATY 



REWITALIZACJA WG RPO WM 2014-2020 
11 Oś Priorytetowa: REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 

170 mln €  

 
WSPIERANE DZIAŁANIA:  
 
A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 

przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 

infrastruktury kulturalnej 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 

(np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze) 
D. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) 

przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki) 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich 

estetykę zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, 
okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy) 

 



Opracowanie: 

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu  

Terytorialnego i Administracji 
 

ul. Szlak 73A, 31-153 Kraków 
tel. (12) 633 51 54 


