O REWITALIZACJI
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych.

Stan kryzysowy to 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. Ponadto, aby zdiagnozować stan kryzysowy negatywnym zjawiskom
społecznym muszą towarzyszyć negatywne zjawiska z co najmniej z jednej z następujących
stref:
1. Gospodarczej – w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub
2. Środowiskowej - szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska, lub
3. Przestrzenno – funkcjonalnej - w szczególności w zakresie 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. Technicznej - 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 to obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy.

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych,
środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych), na którym, z uwagi na
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar
rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą

wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni
gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru
rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny
poprzemysłowe, powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla
nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów
rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego
rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych
aktywności w ramach rewitalizacji.

Projekt rewitalizacyjny to przedsięwzięcie (zamierzenie) wynikające z programu
rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego
celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do
objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo
Funduszu

Spójności

w

ramach

programu

operacyjnego.

Wynikanie

projektu

rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go
wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych,
uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

Cechy programu rewitalizacji:
1. Kompleksowość oznacza, że program rewitalizacji ujmuje działania w sposób
kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze
środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać
aspektu

społecznego

oraz

gospodarczego

lub

przestrzenno-funkcjonalnego

lub

technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego
otoczeniem. Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów jest
konstrukcją warunkującą osiągnięcie kompleksowości interwencji. Oczekuje się

wzajemnego powiązania oraz synergii projektów rewitalizacyjnych, jak również
synchronizacji efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową.
2. Koncentracja. Koncentracja interwencji i potrzeba hierarchizacji potrzeb powodują, że
programy rewitalizacji dotyczą terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy,
dotkniętych szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Co
do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia
wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza
tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.
3. Komplementarność

przestrzenna,

problemowa,

proceduralno-instytucjonalna,

międzyokresowa oraz źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych/przedsięwzięć
rewitalizacyjnych:
a) Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas
tworzenia i realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi zarówno realizowanych na obszarze
rewitalizacji, jak i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na obszar
rewitalizacji.
b) Komplementarność

problemowa

oznacza

konieczność

realizacji

projektów

rewitalizacyjnych/przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie,
sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, środowiskowym).
c) Komplementarność

proceduralno-instytucjonalna

oznacza

konieczność

takiego

zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na
efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne
uzupełnianie się i spójność procedur. W tym celu niezbędne jest osadzenie systemu
zarządzania programem rewitalizacji w przyjętym przez daną gminę systemie
zarządzania w ogóle.
d) Komplementarność międzyokresowa polega na uzupełnianiu przedsięwzięć już
zrealizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013 (np. o charakterze
infrastrukturalnym) projektami komplementarnymi (np. o charakterze społecznym),
realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020.

e) Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020,
oznacza, że projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z programu
rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia
wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego
dofinansowania. Komplementarność finansowa oznacza także zdolność łączenia
prywatnych i publicznych źródeł finasowania,

Partycypacja społeczna
Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w
oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzennofunkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu, jak
również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami
interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich
użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym
etapie

tego

procesu

(diagnozowanie,

programowanie,

wdrażanie,

monitorowanie).

Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym
warunkiem sukcesu.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego,
2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej,
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 powyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.

