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Doświadczenia z okresu 2004-2014

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w
Wielkopolsce nie sporządzono żadnego pełnego
programu rewitalizacji. Ich popularność zaczęła rosnąć
dopiero od 2004 roku.

Łącznie w latach 2004-2014 w województwie
wielkopolskim zostało sporządzonych 75 programów
rewitalizacji w 49 miastach.
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Lata sporządzenia programów rewitalizacji



52,2%

19,6%

30,4% kilka	obszarów	w	różnych	
częściach	miasta

całe	miasto

tylko	centrum

Średnio obszar rewitalizacji w mieście
województwa wielkopolskiego zajmował 26,1%
jego powierzchni. W 8 miastach zdecydowano się
objąć działaniami rewitalizacyjnymi całe miasto.

W ponad połowie miast wybrano kilka obszarów
do rewitalizacji.
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Lokalizacja obszaru rewitalizacji



Średnio obszar rewitalizacji w mieście
województwa wielkopolskiego zamieszkiwało 30%
wszystkich mieszkańców.

Najczęściej obszar rewitalizacji obejmował tereny
śródmiejskie, w dalszej kolejności tereny
poprzemysłowe, nadrzeczne i powojskowe.
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Doświadczenia z okresu 2004-2014

W grupie 49 miast województwa wielkopolskiego,
które posiadają program rewitalizacji, monitoring
jego postanowień wykonuje zaledwie 21 miast, mimo
że w większości programów zostały zaproponowane
metody i częstotliwość dokonywania monitoringu
realizacji zapisów dokumentu.
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Efekty działań rewitalizacyjnych określone w oparciu o monitoring
programów rewitalizacji, wykonywany przez urzędy miast
województwa wielkopolskiego
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W województwie wielkopolskim
zidentyfikowano łącznie 1374 zaplanowane
projekty rewitalizacyjne (znajdujące się w
programach rewitalizacji lub wymienione w
badaniu ankietowym), spośród których 507 zostało
zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.

Typ Liczba projektów
Zaplanowanych Zrealizowanych

Infrastrukturalne
(in. techniczne, inwestycyjne)

1235 385

Społeczne 137 93

Gospodarcze 10 2
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Łączna wartość zrealizowanych (i będących w
trakcie realizacji) projektów rewitalizacyjnych w
województwie wielkopolskim wynosi ok. 2 mld zł.

Źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych 
lub w trakcie realizacji w województwie wielkopolskim



2015 2015 (2016) 20162015

Ustawa o rewitalizacji Wytyczne krajowe Wytyczne regionalne
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Od 2015 roku wśród gmin województwa
wielkopolskiego znacznie wzrosło
zainteresowanie sporządzeniem programów
rewitalizacji.

Co najmniej w 54% gmin sporządzany jest
program rewitalizacji, w tym aż w 56 gminach
wiejskich, 52 gminach miejsko wiejskich i 15
gminach miejskich.
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31,4% 

68,6% 
GPR

LPR

Początkowo wśród gmin panowało duże
zainteresowanie sporządzeniem Gminnych
Programów Rewitalizacji.
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3,8% 

96,2% 
GPR

LPR

Początkowo wśród gmin panowało duże
zainteresowanie sporządzeniem Gminnych
Programów Rewitalizacji.

Z czasem ono jednak znacząco spadło.
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Doświadczenia od 2015 roku

4,1% 

95,9% 
GPR

LPR

Początkowo wśród gmin panowało duże
zainteresowanie sporządzeniem Gminnych
Programów Rewitalizacji.

Z czasem ono jednak znacząco spadło.
Obecnie w województwie wielkopolskim

Gminny Program Rewitalizacji obowiązuje lub
jest sporządzany w 5 gminach, w tym 4
gminach miejskich.
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Gminny Program Rewitalizacji 
(ustawa o rewitalizacji)

Lokalny Program Rewitalizacji
(ustawa o samorządzie gminnym)
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- Restrykcyjne wytyczne w zakresie doboru wskaźników i sfer w procesie 
delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
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Gminny Program Rewitalizacji 
(ustawa o rewitalizacji)

Lokalny Program Rewitalizacji
(ustawa o samorządzie gminnym)

- Restrykcyjne wytyczne w zakresie doboru wskaźników i sfer w procesie 
delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
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- Wzrost liczby projektów społecznych ujętych w programach rewitalizacji.
- Nacisk na projekty zintegrowane.
- Wzrost uspołecznienia procesu rewitalizacji.
- Jasne określenie kryteriów oceny skuteczności działań rewitalizacyjnych.
- Rozbudowany system zarządzania programem rewitalizacji.
- Unifikacja programów rewitalizacji.
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Gminny Program Rewitalizacji 
(ustawa o rewitalizacji)

Lokalny Program Rewitalizacji
(ustawa o samorządzie gminnym)

- Problemy z delimitacją obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
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wątpliwości w zakresie interpretacji 
przepisów.
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prestiżu dla gminy.
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Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Poznania
Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji
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Udział Komitetu w tworzeniu programu rewitalizacji
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Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Piły
Zróżnicowany charakter obszarów rewitalizacji
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Doświadczenia od 2015 roku

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Poznania
Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Kalisza
Udział Komitetu w tworzeniu programu rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Piły
Zróżnicowany charakter obszarów rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lwówek
Program podporządkowany jednemu projektowi 

rewitalizacyjnemu

.
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Doświadczenia od 2015 roku

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Poznania
Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Kalisza
Udział Komitetu w tworzeniu programu rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Piły
Zróżnicowany charakter obszarów rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lwówek
Program podporządkowany jednemu projektowi 

rewitalizacyjnemu

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rakoniewice
Nauka rewitalizacji w trakcie sporządzania programu



Dziękuję za uwagę

dr inż. Przemysław Ciesiółka
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej UAM
przemyslaw.ciesiolka@amu.edu.pl
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