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Wprowadzenie 
 
Perspektywa 2007-2013 

• Regionalne zróżnicowania  

• Rewitalizacja – działania prowadzone w ramach 
zarządzanych przez sektor publiczny programów i 
projektów na przestrzeniach zurbanizowanych, terenach 
poprzemysłowych i powojskowych, prowadzące do 
poprawy warunków życia, ochrony i zachowania zasobów 
oraz nadania im nowych funkcji ekonomicznych i 
społecznych 

• Sektor publiczny lub prywatny 



 
 

Rewitalizacja - „nowe” podejście  
do procesu rewitalizacji 

 

 

• proces społeczno-gospodarczy i przestrzenny; 

• złożony, a wszelkie analizy dotyczące planowanych przekształceo 
powinny nawiązywad do specyfiki danego obszaru; 

• czasochłonny i kosztochłonny; 

• prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społecznośd lokalną 
i innych uczestników (przedsiębiorców, inwestorów, instytucje, 
użytkowników tego obszaru); 

• pewna nieprzewidywalnośd efektów, koniecznośd planowania działao, 
prognozowania efektów; 

• koniecznośd zaangażowania i koordynacji działao różnych podmiotów; 

• koniecznośd koncentracji interwencji, potrzeba hierarchizacji potrzeb i 
działao. 



 
 
 
 

Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne procesu 
planowania rewitalizacji 

 

  

 

• Krajowa Polityka Miejska (20 października 2015 r.) 

• Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020 (3 lipca 2015 r.) 

• Ustawa o rewitalizacji z 2015 r. (9 października 2015 r.) 

 

• Dostępnośd funduszy UE w okresie 2014-2020 

• Procedura oceny programów rewitalizacji przez IZ RPO 



 

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.  

(Ustawa o rewitalizacji z 2015 r.) 



 
 
 
 

Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne 
procesu planowania rewitalizacji 

 

  

 

 

• Nowa filozofia planowania procesu rewitalizacji 
miasta – planowanie zintegrowane 

 

• Cechy programów rewitalizacji – 3K - P 

 



Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne 
procesu planowania rewitalizacji 

 

Cechy programów rewitalizacji – (3K – 2P) 

– Kompleksowośd 

– Koncentracja 

– Komplementarnośd (przestrzenna, problemowa, proceduralno-
instytucjonalna, międzyokresowa, finansowa) 

– Partnerstwo  

– Partycypacja 

 



Co oznacza dla samorządów 
wprowadzenie nowych przepisów 
prawa i zmian organizacyjnych w 

planowaniu procesu rewitalizacji? 



Programy rewitalizacji i ich konsekwencje dla polskich miast   

 
 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata 2014-202 

Ustawa o rewitalizacji 

Programy rewitalizacji (lokalne, miejskie, 
strategie, itp.) 

Gminne Programy Rewitalizacji 

• Możliwośd wykorzystania ze zewnętrznych 
środków publicznych (fundusze UE i środki 
krajowe); 

 

• Możliwośd wykorzystania ze zewnętrznych 
środków publicznych (fundusze UE i środki 
krajowe); 

• Nowe narzędzia ustawowe. 

Przejściowy tryb opracowania gminnych 
programów rewitalizacji możliwy do 
zastosowania tylko do kooca 2023. 

Docelowy tryb opracowania programów 
rewitalizacji, obowiązujący od 1.01.2024 r. 

***Ustawa o samorządzie gminnym 

Programy rewitalizacji (lokalne, miejskie, strategie, itp.) 

Brak wymogów  i brak możliwości wykorzystania ze zewnętrznych środków publicznych 
(fundusze UE i środki krajowe); 



Programy rewitalizacji i ich konsekwencje  
dla polskich miast  

 

 

 

1. Finansowanie zewnętrzne działao rewitalizacyjnych-
koniecznośd spełnienia wymogów stawianych programom 
rewitalizacji. 

2. Zaawansowane programy zarządzania strategicznego 
obszarami zdegradowanymi. 

3. Czas wykonania każdego z etapów opracowania programu. 

4. Weryfikacja programów rewitalizacji przez IZ RPO. 
 



 
 

Wymogi stawiane programom rewitalizacji i ich konsekwencje 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata... 

 
1. Szczegółowa diagnoza strategiczna 

(społeczna, gospodarcza, przestrzenno 
-funkcjonalna, techniczna i 
środowiskowa). 

2. Identyfikacja czynników i zjawisk 
kryzysowych oraz potrzeb 
rewitalizacyjnych. 

3. Określenie kryteriów i wyznaczenie 
obszaru zdegradowanego. 

4. Określenie kryteriów i wyznaczenie 
obszaru rewitalizacji. 

5. Szczegółowa diagnoza obszaru 
rewitalizacji 

6. Określenie celów rewitalizacji oraz 
projektów rewitalizacji decydujących o 
wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji 
ze stanu kryzysowego. 

Ustawa o rewitalizacji... 
 
1. Szczegółowa diagnoza strategiczna 

(społeczna, gospodarcza, 
przestrzenno -funkcjonalna, 
techniczna i środowiskowa). 

2. Identyfikacja zjawisk kryzysowych i 
potrzeb rewitalizacyjnych. 

3. Określenie kryteriów i wyznaczenie 
obszaru zdegradowanego i 
rewitalizacji. 

4. Szczegółowa diagnoza obszaru 
rewitalizacji. 

5. Określenie celów rewitalizacji oraz 
projektów rewitalizacji decydujących 
o wyprowadzeniu obszaru 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 



 
 

Wymogi stawiane programom rewitalizacji i ich konsekwencje 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata... 

 

7. Szacunkowe ramy finansowe 
programu, projektów i działao. 

8. Zapewnienie 3K. 
9. Mechanizmy integrowania działao. 
10. System monitorowania i ewaluacji. 
11. Partnerzy współrealizujący projekty 

rewitalizacyjne. 
12. Partycypacja społeczna. 

Ustawa o rewitalizacji... 
 

6. Określenie  niezbędnych zmian w 
uchwałach. 

7. Zapewnienie 3K. 
8. Mechanizmy integrowania działao. 
9. System monitorowania i ewaluacji. 
10. Partnerzy współrealizujący projekty 

rewitalizacyjne. 
11. Partycypacja społeczna. 
12. Opiniowanie projektu programu. 
13. Specjalna Strefa Rewitalizacji, 

Miejscowy Plan Rewitalizacji, 
Komitet Rewitalizacji 
 



 
 

„Nowa” rola samorządu oraz innych 
interesariuszy w procesie rewitalizacji  

• Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków 
do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w 
zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne.  

• Realizując zadania własne, gmina współpracuje z 
powiatem, województwem, administracją rządową oraz 
innymi podmiotami na obszarze rewitalizacji.  

• Efektywna i skuteczna partycypacja społeczna wymaga, 
aby członkowie lokalnej społeczności byli nie tylko 
adresatami, ale współautorami i współrealizatorami 
wypracowywanych rozwiązao. 



 
 

„Nowa” rola samorządu oraz innych 
interesariuszy w procesie rewitalizacji 

 

Interesariusze: 

• mieszkaocy obszaru rewitalizacji, właściciele, 
użytkownicy, zarządcy, wspólnoty i spółdzielnie 

• podmioty gospodarcze 

• organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 

• jednostki samorządu terytorialnego i 
organizacyjne 

• organy władzy publicznej 



 
 
 

„Nowa” rola samorządu oraz innych 
interesariuszy w procesie rewitalizacji  

 

Współdecydowanie (ang. local governance) z lokalną 
społecznością sprawdza się jedynie w społeczności, 
która rozumie sens działania na rzecz dobra wspólnego 
i chce brad w nim aktywny udział. 

 

Czy polskie samorządy są gotowe i dojrzałe do 
współdecydowania z lokalną społecznością w procesie 
rewitalizacji? 



 
 

Podsumowanie (1) 
 

• Programy rewitalizacji a fundusze UE w perspektywie 2014-
2020. 
– duża determinacja samorządów w budowaniu programów rewitalizacji 

– mało środków finansowych i koniecznośd ich szybkiego wydatkowania 

– mało pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji 

• Procedura oceny programów rewitalizacji przez IZ RPO – duże 
zróżnicowania i obniżanie progów oceny programów 

• Koniecznośd dostosowania się samorządów lokalnych do 
nowych uwarunkowao. 



 
 

Podsumowanie (2) 
 

• Programy rewitalizacji zaawansowane oraz o dużym stopniu 
szczegółowości. 

• Koniecznośd aktualizacji lub zmiany innych dokumentów 
gminnych. 

• Obowiązek opracowania GPRów od 2024 r. 

• Koniecznośd podejmowania współpracy z partnerami z 
sektora prywatnego i społecznego oraz mieszkaocami. 

• Koniecznośd zaangażowania partnerów i społeczna 
odpowiedzialnośd realizacji zaplanowanych działao. 
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