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WPROWADZENIE

Rewitalizacja to szerokie pojęcie, które 
zostało doprecyzowane w Ustawie z dnia         
9 października 2015 r. o rewitalizacji. 
Zgodnie z definicją, rewitalizacja stanowi 
proces wyprowadzania ze stanu kryzyso-
wego obszarów zdegradowanych, prowa-
dzony w sposób kompleksowy, poprzez 
zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzo-
ne przez interesariuszy rewitalizacji na 
podstawie gminnego programu rewitali-
zacji. Oznacza to, że rewitalizacja odno-
si się do wszystkich aspektów funkcjo-
nowania naszego miasta. 

W trakcie prowadzenia prac nad doku-
mentem, przeanalizowane zostały zarów-
no problemy społeczne, jak i gospodarcze, 
środowiskowe, przestrzenno-funkcjonal-
ne oraz techniczne. Dzięki przeprowadzo-

nym pracom, zlokalizowane zostały obszary, 
na których rzeczywiście skoncentrowane 
zostały negatywne zjawiska. Pozwoliło to na 
wyznaczenie obszaru zdegradowanego                                        
i obszaru rewitalizacji i tym samym zapla-
nowanie tzw. działań naprawczych. 
Celem podejmowanych działań jest popra-
wienie sytuacji na wskazanych obszarach, 
podniesienie jakości życia mieszkańców, po-
moc grupom potrzebującym, aktywizacja 
osób pozostających bez pracy, zwiększenie 
zainteresowania obszarami przez potencjal-
nych przedsiębiorców, oraz zwiększenie ich 
atrakcyjności.

Narzędziem prowadzenia rewitalizacji                         
w gminie jest Gminny Program Rewitali-
zacji, który jest dokumentem o charakterze 
strategicznym. 
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Obszar rewitalizacji
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MODELOWA 
REWITALIZACJA 

MIAST

Modelowa Rewitalizacja Miast to inicja-
tywa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, 
której celem było wsparcie jednostek sa-
morządu terytorialnego w procesie przy-
gotowania programów rewitalizacji oraz 
modelowych rozwiązań w zakresie pro-
cesu rewitalizacji. 
Obszary tematyczne realizowanych 
projektów dotyczyły  kształtowania prze-
strzeni miejskiej, mieszkalnictwa, party-
cypacji społecznej, ochrony i wykorzysta-
nia potencjału dziedzictwa kulturowego 
oraz ożywienia gospodarczego. 
Głównym celem inicjatywy było upo-
wszechnienie procesów rewitalizacji oraz 
wypracowanie modeli jej prowadzenia 
na obszarach miejskich.
Warto zauważyć, że pierwotnie do kon-
kursu stanęło aż 240 miast, spośród któ-

rych tylko 57 przeszło do I etapu konkursu.  
Na zamieszczonej obok mapie przedstawio-
no wszystkie miasta uczestniczące w Progra-
mie Modelowa Rewitalizacja Miast. 
W inicjatywę zostało zaangażowanych 20 
miast, które opracowały rozwiązania w róż-
nych obszarach tematycznych, istotnych                 
z punktu widzenia rewitalizacji. 
Wartym podkreslenia jest fakt, że Staracho-
wice zostały wybrane do udziału w inicja-
tywie jako jedyne miasto w województwie 
świętokrzyskim. Za temat przewodni „Stara-
chowic OD nowa” obrano partycypację spo-
łeczną.
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Lokalizacja miast wspartych w ramach Modelowej Rewitalizacji
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Modelowa Rewitalizacja Miast
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Tematy modelowych 
działań pilotażowych
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PROJEKT
„Starachowice 

OD nowa”

„Starachowice OD nowa” to projekt, któ-
ry uzyskał dofinansowanie Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju w ramach inicjaty-
wy „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Pod-
kreślić należy, że tylko 20 miast w Polsce 
otrzymało możliwość realizacji takiego 
projektu, co świadczy o ogromnym wy-
różnieniu dla gminy Starachowice. 

Pozyskane środki wykorzystane zosta-
ły na:
• stworzenie dokumentów planistycz-

nych,
• dokumentację techniczną, 
• ekspertyzy, 
• strategie, 
• wsparcie eksperckie, 
• wsparcie merytoryczne, 
• szkolenia, 
• koncepcje oraz pozostałe opracowa-

nia.

Powstałe w ramach projektu dokumenty 
są niezbędne do przeprowadzenia proce-
su rewitalizacji w Starachowicach i są wy-
korzystywane przez Gminę w aplikowaniu                               
o fundusze zewnętrzne dla projektów in-
frastrukturalnych i społecznych.
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Obszar działań modelowej rewitalizacji objął teren charakteryzujący się najpilniejszą                 
potrzebą interwencji tj.: osiedle Wzgórze, Park Miejski, obszar Starachowic Dolnych wraz             
z linią brzegową zbiornika Pasternik oraz budynek „Pałacyku”.
Projekt w swej koncepcji opierał się na synergii działań 3 grup podmiotów, tj. przedsiębior-
ców, mieszkańców i organizacji pozarządowych. 
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Podział kosztów w ramach projektu 
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GŁÓWNE DZIAŁANIA 
PROJEKTOWE

Zakres projektu „Starachowice OD nowa” podzielić można na 5 zasadniczych elementów:
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Pierwszy etap działań projektowych opierał się na trzech zasadniczych elementach. 
1. W czerwcu 2016 r. opracowano „Delimitację obszaru rewitalizacji”, co pozwoliło na 

przeprowadzenie dokładnej analizy sfer problemowych Starachowic, umożliwiając wy-
znaczenie obszaru rewitalizacji (tj. strefy kryzysowej, na obszarze której odnotowano 
najwyższy udział zjawisk problemowych).  Tym samym stało się możliwe opracowanie 
Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest najważniejszym elementem tego 
etapu działań, stanowiąc pewnego rodzaju podstawę do podejmowania działań rewi-
talizacyjnych. Treść GPR nakreśla plan działań w zakresie wyciągnięcia wskazanego ob-
szaru z sytuacji kryzysowej, umożliwiając jednocześnie aplikowanie o dofinansowanie 
realizacji zakładanych w jego ramach projektów rewitalizacyjnych.

2. Następnie opracowano koncepcję prowadzenia konsultacji społecznych, które są 
nieodłącznym elementem opracowywania GPR. Niedostateczny udział mieszkańców 
w kształtowaniu polityki rozwojowej miasta jest powszechnym w Polsce problemem.                   
Z tego też względu, podjęto się opracowania metodologii partycypacji społecznej. 

3. Wnioski płynące z opracowanego dokumentu pozwoliły na kompleksowe (zgodne                     
z najlepszymi praktykami) przeprowadzenie konsultacji społecznych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, GPR oraz zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji.  

1. Przygotowanie 
procesu 

rewitalizacji
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Drugi etap działań projektowych objął cztery elementy:
1. Schemat działania Pałacyku opiera się na koncepcji działania lokalnej instytucji na 

wzór Impact Hub’u z kluczowym elementem Centrum Społecznej Odpowiedzialno-
ści Biznesu. Idea Impact Hubu opiera się na istnieniu międzynarodowej sieci obiektów, 
które w swoich siedzibach stymulują do podejmowania działań i animują społeczność 
lokalną, przedsiębiorców, młodzież i organizacje pozarządowe. Na świecie funkcjonuje 
około 90 tego typu obiektów, a zaangażowanych w ich działalność jest ponad 15 tys. 
osób. Z założenia obiekt ten miałby w ciągu dalszej działalności przybrać charakter sa-
mowystarczalny, tzn. sam generowałby przychód potrzebny do utrzymania obiektu 
(m.in. poprzez wynajem sal na prowadzenie konferencji czy szkoleń oraz poprzez dzia-
łalność m.in. komercyjnej kawiarenki. Dzięki temu Starachowice zyskałyby obiekt nie 
obciążający budżetu miejskiego, oferując miejsce do kreatywnych spotkań, działań 
profilaktycznych, wystaw, wykładów oraz tzw. open space dla młodzieży, przedsiębior-
ców czy  organizacji pozarządowych. Jednocześnie na terenie obiektu zlokalizowane 
zostałoby Starachowickie Centrum CSR, którego model funkcjonowania wypracowa-
ny został w drodze przeprowadzonych wśród starachowickich przedsiębiorców i orga-

2. Opracowanie 
schematu                             

i koncepcji 
działań inwestycji 

oraz innych 
dokumentów 

strategicznych 
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Mapa aktywności i współpracy Centrum Kreatywności „Pałacyk”

nizacji pozarządowych badań społecznych, spotkań eksperckich i standaryzacyjnych 
z przedsiębiorcami. Celem nadrzędnym działalności Centrum Kreatywności „Pałacyk” 
jest „wygenerowanie atrakcyjnej płaszczyzny współpracy, wymiany myśli i łączenia po-
tencjałów przez przedsiębiorców, liderów lokalnych, innowatorów społecznych oraz 
wszystkich zaangażowanych mieszkańców zainteresowanych rozwojem miasta i po-
wodzeniem procesu rewitalizacji Starachowic”.
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2. Wśród opracowanych koncepcji znalazł się również dokument określający założenia 
funkcjonowania Parku Miejskiego (wypracowane wspólnie z mieszkańcami podczas 
przeprowadzonych konsultacji społecznych). Koncepcja zakłada m.in. odtworzenie 
układu komunikacji pieszej i rowerowej, modernizację oświetlenia, wyeksponowanie 
istniejących cennych elementów przyrody i miejsc pamięci, stworzenie tematycznych 
obszarów zieleni, budowę oczek wodnych i kaskad, montaż ławek, leżaków, hamaków, 
stołów do gier itp.
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3. W ramach podjętych w ramach projektu działań powstała również koncepcja działania 
Centrum Aktywności „Społeczne Wzgórze”. Zgodnie z założeniami, celem działań jest 
m.in. umiejscowienie na terenie Kolonii Robotniczej obiektu, który mieścić będzie m.in. 
świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży, gabinet psychologa, pedagoga lub ani-
matora.  W tym celu od października 2016 r. do września 2017 r. podejmowano działania 
(angażujące animatorów, coachów i pedagogów) na terenie świetlicy przy ul. Sportowej 
5,  tj. placówki która przez określony czas pełnić miała zadania świetlicy środowisko-
wej, która docelowo zlokalizowana ma zostać właśnie na Osiedlu Wzgórze. Zadaniem 
zaangażowanych osób było m.in. opracowanie schematu działań oraz zidentyfikowanie 
głównych problemów i potrzeb. Prócz świetlicy obiekt zapewniać ma ofertę dla pozo-
stałych grup mieszkańców, w tym rodzin, osób starszych, bezrobotnych czy z niepełno-
sprawnościami. Koncepcja działania bazuje na realizacji czterech celów strategicznych, 
tj.: 1. Zwiększenie atrakcyjności Kolonii Robotniczej poprzez tworzenie atrakcyjnej ofer-
ty spędzania czasu wolnego; 2. Wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego w oparciu 
o ideę współdziałania i kooperacji; 3. Zwiększenie poziomu reintegracji społecznej oraz 
wsparcie grup defaworyzowanych; 4. Wzrost  zdolności  do  zatrudnienia  osób wyklu-
czonych,  zagrożonych  wykluczeniem społecznym i wchodzących na rynek pracy.
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4. Ostatnim elementem tego etapu działań było opracowanie Strategii Rozwoju Miasta. 
Z założeniami tego dokumentu zapoznać się można w jednym z kolejnych rozdziałów, 
który w całości poświecony został temu zagadnieniu.

Mapa aktywności i współpracy Centrum Aktywności „Społeczne Wzgórze”
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Etap ten składał się z 3 elementów, tj.

1. badań społecznych wśród NGO i przedsiębiorców - przeprowadzono badania 
ankietowe (zarówno telefoniczne, jak i internetowe) oraz badania jakościowe (pogłębio-
ne wywiady indywidualne oraz grupowe), które umożliwiły poznanie m.in. barier i prob-
lemów z którymi się spotykają, czy też dotychczasowego stopnia współpracy obu tych 
grup;

2. analizy sfer usług i handlu na obszarze rewitalizacji - przeprowadzone zostały 
m.in. wizje lokalne i inwentaryzacje przestrzeni handlowych na obszarze rewitalizacji, 
badania ankietowe wśród przedsiębiorców i konsumentów, wywiady z właścicielami 
pustostanów;

3. badań społecznych wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji - kompleksowa 
diagnoza miasta rozpoczęła się już na opisanym wcześniej pierwszym etapie działań 
(Delimitacja obszaru rewitalizacji) przy czym trwała jeszcze przez długi czas, obejmując 
szereg badań społecznych prowadzonych wśrod mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

3. Kompleksowa 
diagnoza miasta
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W etapie tym wyróżnić można cztery elementy:
1. Szeroko zakrojone działania dla dzieci i młodzieży, w tym akcje „Lato na Wzgórzu”. 

W ramach akcji odbyły się m.in. warsztaty rowerowe, fotograficzne i filmowe, zajęcia 
ceramiczne, gry i zabawy z animatorami oraz spotkania konsultacyjne. Podczas 
warsztatów filmowych dzieci miały możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych 
warsztatach, po czym próbowały swoich sił w tworzeniu własnego filmu. Z kolei 
warsztaty fotograficzne składały się z kilku części, w tym wykładu, zajęć plenerowych 
oraz profesjonalnej sesji zdjęciowej. W ramach warsztatów rowerowych zorganizowano 
spotkanie podczas którego dzieci mogły dowiedzieć się, jak zbudowane są współczesne 
rowery oraz miały możliwość m.in. przejażdżki specjalną wersją drewnianego roweru. 
Do tej pory zrealizowano dwie akcje „Lato na Wzgórzu”, pierwsza miała miejsce                                        
w 2017 r., a druga w 2019 r.;

2. Przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych;
3. Zorganizowanie spotkań eksperckich i standaryzacyjnych dla przedsiębiorców 

dotyczące opracowania Modelu CSR, podczas których uczestnicy mogli m.in. zapoznać 
się z europejskimi rozwiązaniami w zakresie sieciowania przedsiebiorstw;

4. Zorganizowanie spotkań sieciujących dla jednostek samorządowych - odbyły się 
4 spotkania, podczas których dyskutowano m.in. na temat gospodarki o obiegu 
zamkniętym, zapoznając się z dobrymi praktykami z obszaru Polski i Europy.

4. Wsparcie dla 
różnych grup 
społecznych
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Wymienione dotychczas działania opierały się w głów-
nej mierze na działaniach społecznych. Zasadniczym 
elementem projektu Starachowice OD nowa było rów-
nież sporządzenie dokumentacji technicznej dot. 
planowanych projektów infrastrukturalnych. Ich opra-
cowanie jest niezbędne z punktu widzenia możliwości 
pozyskania dofinansowania na realizację projektów 
o charakterze infrastrukturalnym. Opracowana doku-
mentacja dotyczy następujących obiektów/przestrzeni:

5. Opracowanie 
dokumentacji dot. 

projektów infra-
strukturalnych
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PARTYCYPACJA 
SPOŁECZNA W PROCESIE 

REWITALIZACJI

Partycypacja społeczna jest najważniej-
szą częścią procesu rewitalizacji i najpro-
ściej mówiąc jest to aktywne branie udziału                                                                                                   
w wydarzeniach, które dotyczą mieszkań-
ców, czyli możliwość zabierania głosu, ucze-
-stniczenia w działaniach i decyzjach.
Definicję partycypacji społecznej wpro-
wadza również Ustawa o rewitalizacji                                        
z dnia 9 października 2015 r. tj.: Partycypacja 
społeczna obejmuje przygotowanie, prowa-
dzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapew-
niający aktywny udział interesariuszy, w tym 
poprzez uczestnictwo w konsultacjach spo-
łecznych oraz w pracach Komitetu Rewitali-
zacji.
Udział mieszkańców w tworzeniu GPR dla 
Starachowic był szczególnie istotnym ele-
mentem. Z tego powodu opracowana zosta-
ła Metodologia i koncepcja przeprowadzania 
konsultacji społecznych w ramach procesu re-
witalizacji w gminie Starachowice. Dokument  
szczegółowo odnosił się do idei, założeń                  

i celu prowadzenia konsultacji społecz-
nych w procesie rewitalizacji miasta. Jego 
opracowanie pozwoliło dobrać odpowied-
nie formy i metody konsultacji, które były 
stosowane w ramach prowadzonych póź-
niejszych spotkań i wydarzeń o charakte-
rze konsultacyjnym. 
Łącznie w ramach procesu partycypacji 
społecznej odbyło się 13 konsultacji spo-
łecznych (zgodnie z przedstawioną info-
grafiką). Ostatnie wydarzenia o tym cha-
rakterze miały miejsce w marcu 2018 r. 
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GMINNY PROGRAM 
REWITALIZACJI

Jednym z najważniejszych efektów projektu Starachowice OD nowa było opracowanie 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. Niniej-
szy rozdział pozwala bliżej zaznajomić się z założeniami opracowanego dokumentu.
Na wstępie warto zaznaczyć, że powstał on w oparciu o zapisy Ustawy o rewitalizacji z dnia 
9 października 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz.1777). Program zawiera tym samym wszystkie nie-
zbędne elementy wskazywane przez powyższą Ustawę.
Badania przeprowadzone na potrzeby opracowania GPR (w tym analizy społeczne,  gospo-
darcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjo-
nalne i techniczne) pozwoliły na wyznaczenie 
obszaru zdegradowanego, tj. cechującego się 
intensyfikacją występujących na jego terenie 
problemów w ww. sferach. Z tego obszaru                                                               
z kolei wyznaczony został obszar rewitaliza-
cji, który obejmuje 11,11% powierzchni Sta-
rachowic a zamieszkiwany jest przez 20,86% 
ludności miasta.
Dokument podzielony został wg 4 zasadni-
czych części, tj. wprowadzenia, części dia-
gnostycznej, planistycznej oraz zarządczej. 
Zakres dokumentu w podziale na ww. części 
przedstawia infografika.
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Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera środowiskowa

Harmonogram Monitoring

Mechanizmy
zapewniające

integrację działań

Ramy finansowe
oraz żródła

finansowania

Koszty
zarządzania
programem

Wizja Cele Kierunki działań

Specjalna Strefa
Rewitalizacji

Przedsięwzięcia
podstawowe

Sfera przestrzenno-
funkcjonalna

Sfera techniczna Analiza 
potencjałów

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

2. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

3. CZĘŚĆ PLANISTYCZNA

4. CZĘŚĆ ZARZĄDCZA

Charakterystyka obszaru 
rewitalizacji

Opis powiązań GPR z dokumentami 
strategicznymi Gminy

Przedsięwzięcia
pozostałe
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Badania przeprowadzone na potrzeby opracowania GPR pozwoliły na zidentyfikowanie 
głównych zjawisk problemowych występujących na obszarze rewitalizacji:
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Jednocześnie wyznaczone zostały potencjały rozwojowe, którymi cechuje się wyznaczo-
ny obszar rewitalizacji:
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W części planistycznej dokumentu zaprezentowane zostały cele planowanych działań.   
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Warto mieć na uwadze, że przedstawione we wcześniejszej części niniejszej publikacji pro-
dukty projektu Starachowice OD nowa, to tylko część spośród szerokiego zakresu działań 
rewitalizacyjnych uwzględnionych w GPR. Łączna liczba projektów planowanych do reali-
zacji wyniosła 58, a ich obecność w tymże dokumencie pozwala na aplikowanie o dofinan-
sowanie na ich realizację. Okres obowiązywania GPR objął 9 lat, tj. 2016-2025, tak więc ma 
charakter długofalowy, zakładający umożliwienie aplikowania o dofinansowanie również w 
perspektywie finansowej 2021-2027.
Nieodłącznym elementem właściwego wdrażania założeń GPR jest powołanie i funkcjono-
wanie Komitetu Rewitalizacji. Stanowi on pewnego rodzaju forum współpracy i dialogu 
interesariuszy z organami gminy w sprawach z zakresu przygotowania, prowadzenia i oce-
ny rewitalizacji. Ponadto pełni on funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta.
Komitet składa się z 13 osób, reprezentujących: mieszkańców poszczególnych jednostek 
urbanistycznych wchodzących w skład obszaru rewitalizacji, organizacje pozarządowe                    
i społeczne, grupy nieformalne, wspólnoty mieszkaniowe, Urząd Miejski, Starachowicką 
Spółdzielnię Mieszkaniową, Młodzieżową Radę Miasta, Radę Seniorów oraz pozostałych 
mieszkańców miasta.
Pierwsze spotkanie Komitetu obyło się już 8 stycznia 2018 r., po czym zbierał się on jeszcze 
wielokrotnie podejmując dyskusję dot. m.in. współpracy z powiatem, ścieżek rowerowych, 
komunikacji miejskiej, problematyki bezpieczeństwa i osób z niepełnosprawnościami, 
przyszłości Zalewu Lubianka, Parku Miejskiego czy Pałacyku.
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STRATEGIA 
ROZWOJU MIASTA

Jednym z wymienionych wcześniej 
działań w ramach projektu Starachowi-
ce OD nowa było opracowanie Strate-
gii Rozwoju Gminy Starachowice na 
lata 2018-2027. 
Dzięki temu powstał nadrzędny doku-
ment planistyczny, który zachowuje 
komplementarność z Gminnym Progra-
mem Rewitaliacji (stanowiąc jego roz-
winięcie i uzupełnienie). Zarówno cele, 
jak i działania zaplanowane w ramach 
Strategii bezpośrednio nawiazują do 
potrzeby prowadzenia działań o cha-
rakterze rewitalizacyjnym.
Sytuacja ta z jednej strony pozwala na 
prowadzenie spójnych działań, a z dru-
giej ułatwia uzyskanie dofinansowania 
na planowane projekty rewitalizacyjne. 
Strategia określa m.in. misję samorzą-
du Starachowic do roku 2027. Misja 
ta wsparta jest sześcioma kluczowymi 
aspektami, stanowiącymi podstawowe 
wartości i zasady przyświecające jej bu-
dowaniu.
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Cele i działania określone w Strategii wynikają z wyzwań i problemów o charakterze 
strategicznym, które zostały zidentyfikowane w drodze prowadzonych analiz. Każdej sfe-
rze problemowej przypisany został więc obszar planowania strategicznego, czyli sfera                     
w której planuje się podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom pro-
blemowym.
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W ramach każdego ze wskazanych obszarów określony został cel strategiczny oraz przy-
pisane mu działania.
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REWITALIZACJA – LEPSZE 
ŻYCIE W STARACHOWICACH, 
MIEŚCIE, KTÓRE ZNALAZŁO 

POMYSŁ NA SIEBIE

8

Opracowanie wymaganej dokumentacji technicznej (wyszczególnionej we wcześniejszej 
części niniejszej publikacji)  w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia szans 
na uzyskanie dofinansowania w zakresie realizacji faktycznych projektów inwestycyj-
nych. Szczególnym przykładem jest w tym zakresie projekt „Rewitalizacja – lepsze życie                        
w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, który w grudniu 2017 r. 
uzyskał dofinansowanie w kwocie blisko 23 mln PLN (całkowita wartość projektu niemal                                 
42 mln PLN).
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Zadania realizowane w ramach dofinansowanego projektu
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PROJEKTY 
PILOTAŻOWE9

Prócz 20 miast wyłonionych w ramach konkursu na Modelową rewitalizację miast, należy 
wymienić również 3 miasta, które również realizują działania mające na celu wypracowa-
nie skutecznych i dopasowanych do specyficznych uwarunkowań rozwiązań w zakresie 
programowania rewitalizacji. Miasta Bytom, Łódź i Wałbrzych zidentyfikowane zostały 
w Umowie Partnerstwa jako wymagające szczególnego wsparcia w zakresie rewitalizacji, 
wobec czego objęte zostały projektami pilotażowymi. 
Zarówno rozwiązania wypracowane w ramach konkursu dotacji pn. Modelowa rewitaliza-
cja miast, jak i ww. działań pilotażowych zasilają krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. 
Jest to rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, mający za zadanie dostarczanie informa-
cji na temat procesu programowania rewitalizacji. Celem portalu jest tym samym promocja 
i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji.
Warto zaznaczyć, że poszczególne projekty pilotażowe wpisują się w odmienne wątki te-
matyczne, wokół których koncentrują się wypracowywane narzędzia i plany działań.

Wałbrzych 
–  planowanie 
przestrzenne, 

mieszkalnictwo 
i finansowanie 

działań rewitali-
zacyjnych

 Bytom 
–  mieszkal-

nictwo, polity-
ka społeczna                    

i finansowanie 
działań rewitali-

zacyjnych

 Łódź 
– mieszkal-
nictwo oraz 
zarządzanie 

procesem rewi-
talizacji
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BAZA WIEDZY

Rewitalizacja to proces wyprowadzania 
ze stanu kryzysowego obszarów zdegra-
dowanych poprzez działania całościowe 
(powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 
obejmujące kwestie społeczne oraz go-
spodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne, 
techniczne, środowiskowe), integrujące in-
terwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skon-
centrowane terytorialnie i prowadzone                        
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 
poprzez programy rewitalizacji.

Stan kryzysowy – stan spowodowany 
koncentracją negatywnych zjawisk spo-
łecznych (w szczególności bezrobocia, 
ubóstwa, przestępczości, niskiego pozio-
mu edukacji lub kapitału społecznego, nie-
wystarczającego poziomu uczestnictwa             
w życiu publicznym i kulturalnym), współ-
występujących z negatywnymi zjawiskami 

w co najmniej jednej z następujących sfer:
• gospodarczej 
• środowiskowej 
• przestrzenno-funkcjonalnej 
• technicznej
Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają 
mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, 
które wskazują na niski poziom rozwoju lub 
dokumentują silną dynamikę spadku pozio-
mu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla 
całej gminy.

Obszar zdegradowany – jest to obszar, na 
którym zidentyfikowano stan kryzysowy 
spowodowany koncentracją negatywnych 
zjawisk społecznych, współwystępujących                       
z negatywnymi zjawiskami w sferze gospo-
darczej, środowiskowej, przestrzenno-funk-
cjonalnej lub technicznej. 
Obszar zdegradowany może być podzielony 
na podobszary, w tym podobszary nieposia-

10
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dające ze sobą wspólnych granic pod wa-
runkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej 
na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji – obejmuje całość 
lub część obszaru zdegradowanego, ce-
chującego się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk, na którym z uwagi 
na istotne znaczenie dla rozwoju lokalne-
go, zamierza się prowadzić rewitalizację. 
Obszar rewitalizacji może być podzielony 
na podobszary, w tym podobszary niepo-
siadające ze sobą wspólnych granic, lecz 
nie może obejmować terenów większych 
niż 20% powierzchni gminy oraz zamiesz-
kałych przez więcej niż 30% mieszkańców 
gminy.

Program rewitalizacji – wieloletni pro-
gram działań w sferze społecznej oraz 
gospodarczej lub przestrzenno-funkcjo-
nalnej lub technicznej lub środowiskowej, 
zmierzający do wyprowadzenia obszarów 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 
stworzenia warunków do ich zrównowa-
żonego rozwoju, stanowiący narzędzie 
planowania, koordynowania i integrowa-
nia różnorodnych aktywności w ramach 
rewitalizacji.

Partycypacja społeczna – obejmuje przy-
gotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji            
w sposób zapewniający aktywny udział in-
teresariuszy, w tym poprzez uczestnictwo                     
w konsultacjach społecznych.

Projekt i przedsięwzięcie rewitalizacyjne:
• Projekt rewitalizacyjny wynikający                                                      

z programu rewitalizacji, tj. zaplanowa-
ny w programie rewitalizacji i ukierun-
kowany na osiągnięcie jego celów albo 
logicznie powiązany z treścią i celami 
programu. Wynikanie projektu rewitaliza-
cyjnego z programu rewitalizacji oznacza 
albo wskazanie (wymienienie) go wprost 
w programie rewitalizacji albo określenie 
go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, 
uzupełniających rodzajów działań rewita-
lizacyjnych.

• Przedsięwzięcie rewitalizacyjne – pro-
jekt lub grupa projektów i innych działań, 
w szczególności o charakterze społecz-
nym, gospodarczym, urbanistycznym, 
budowlanym, środowiskowym, konser-
watorskim, edukacyjnym, naukowym, 
zdrowotnym lub kulturalnym, zawartym 
lub wynikającym z programu rewitalizacji 
oraz logicznie powiązanym z treścią i cela-
mi programu rewitalizacji.
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Krajowa Polityka Miejska 2023
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/74967/Krajowa_

Polityka_Miejska_2023.pdf

Ludzie. Przestrzeń. Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji 
polskich miast.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/
rewitalizacja/czym-jest-rewitalizacja/

Przydatne publikacje

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/krajowa-strategia-

-rozwoju-regionalnego

Proste kroki do rewitalizacji
http://rewitalizacja.starachowice.eu/en/publikacje

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice 
na lata 2016-2025 - wersja skrócona

http://rewitalizacja.starachowice.eu/en/publikacje
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