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POJĘCIE REWITALIZACJI
Art. 2. 1. 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 z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Dz. U. 2015, poz. 1777



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 i kulturalnym), współwystępujących 

z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:

 gospodarczej,

 środowiskowej,

 przestrzenno-funkcjonalnej,

 technicznej.



OBSZAR ZDEGRADOWANY 
I OBSZAR REWITALIZACJI

OBSZAR ZDEGRADOWANY - obszar, na którym zidentyfikowano stan 

kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także 

wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, 

w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod 

warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

OBSZAR REWITALIZACJI - obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie 

może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.



PROGRAM REWITALIZACJI
 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), wieloletni program działań 

w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej 

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 (np. lokalne programy rewitalizacji, miejskie 

programy rewitalizacji),

 gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy 

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 ).



PROJEKT REWITALIZACYJNY
- projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy, wynikający 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.



WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

OŚ PRIORYTETOWA XI – REWITALIZACJA PRZESTRZENI 

REGIONALNEJ

DZIAŁANIE 11.1 REWITALIZACJA MIAST

DZIAŁANIE 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH

DZIAŁANIE 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY 

MAŁOPOLSKI

DZIAŁANIE 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH



TYPY PROJEKTÓW

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów

infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne.

B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja

obiektów infrastruktury kultury.

C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych 

obszarów.

D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej 

poprawiające ich estetykę zewnętrzną.

F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych.



WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE

OŚ PRIORYTETOWA VI – SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA 

I SPOŁECZNA

DZIAŁANIE 6.3 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

1) Budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia 

i/lub nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, 

kulturalnych, sportowych, turystycznych lub rekreacyjnych budynkom 

użyteczności publicznej i obszarom przestrzeni publicznej.

2) Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w 

rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej 

wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem.

3) Roboty budowlane dotyczące części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych wraz z otoczeniem – jako element szerszego projektu.



23 WSKAŹNIKI
Demografia (3):
- Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania,

- Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania,

- Mediana wieku,

- Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania.

Rynek pracy (3):
- Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem,

- Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania,

- Stopa bezrobocia rejestrowanego.

Podmioty gospodarcze (6):
- Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania -ogółem,

- Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – obszar wiejski,

- Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – obszar miejski,

- Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – ogółem,

- Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – obszar wiejski,

- Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania – obszar miejski.



Bezpieczeństwo publiczne (1):
- Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania.

Uwarunkowania przestrzenne (1):
- Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków 

mieszkalnych zamieszkałych.

Integracja społeczna (2):
- Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania,

- Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy, na terenie województwa 

podkarpackiego.

Ochrona środowiska (3):
- Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej,

- Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej,

- Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.

Pomoc społeczna (2):
- Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu

na 100 osób wg miejsca zamieszkania,

- Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania.

Edukacja (1):
- Wyniki egzaminów 6-klasisty,



PODSUMOWANIE

MIMO UMOCOWAŃ PRAWNYCH ZARÓWNO SAMEGO PROCESU 

REWITALIZACJI JAK TEŻ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ UJĘTYCH 

W PROGRAMY REWITALIZACYJNE DYSKUSYJNE POZOSTAJE NIE 

TYLKO WYZNACZENIE SAMEGO OBSZARU REWITALIZACJI ALE 

TAKŻE DŁUGOFALOWYCH EFEKTÓW DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH 

W RAMACH TYCHŻE PROGRAMÓW.

SKUPIAJĄ SIĘ ONE PRZEDE WSZYSTKIM NA INWESTYCJACH W 

OBIEKTY INFRASTRUKTURALNE, ODDALAJĄC NA DALSZY PLAN 

ASPEKT SPOŁECZNY. 
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