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Współcześnie problematyka rozwoju jednostek osadniczych,  
w tym ich planowania nierozerwalnie związana jest z zagadnieniem 

REWITALIZACJI. 

•  Co to za proces? Jak można go zdefiniować? 
•  Co odróżnia go od innych podobnych pojęć związanych z odnową jednostek? 
•  Jakie są jego cele, etapy i typy? 
•  Co utrudnia i wpływa na sukces rewitalizacji? 
•  Jakie podmioty należy zaangażować w ten proces? 
•  Gdzie należy szukać możliwości finansowania podejmowanych działań?  
    … oraz jaką rolę odgrywa Lokalny Plan/Program Rewitalizacji? 
 
Odpowiedzi na te pytania pozwolą na stworzenie spójnej koncepcji 
pozwalającej odnieść SUKCES w rewitalizacji obszaru problemowego/ 
kryzysowego jednostki…  



Rewitalizacja –  
co to takiego?  

Termin „rewitalizacja” ewoluował na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i doczekał się 
wielu różnych określeń terminologicznych. 
 
Słowo to pochodzi z języka łacińskiego re + vita - dosłownie oznacza przywrócenie  
do życia, ożywienie. 
 

REWITALIZACJA  to „skoordynowany proces prowadzony wspólnie przez władzę 

samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki 
rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej  
i zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych poprzez wzrost 
aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę 
dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”. 
 
(Komitet naukowy projektu badawczego - IRM, UJ, SGH pt. „Rewitalizacja miast polskich jako sposób 
zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”) 



Cele rewitalizacji 

•  pobudzenie rozwoju gospodarczego jednostki poprzez powstawanie i rozwój  
małych, lokalnych firm oraz przyciąganie inwestorów zewnętrznych, 

•  spadek bezrobocia, 

•  wzrost dochodów podatkowych miasta, 

GOSPODARCZE 

•  poprawa jakości życia mieszkańców, 

•  ograniczenie procesów negatywnej selekcji społecznej i wykluczenia społ., 

•  osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego, 

•odbudowa więzi społecznych, 

•poprawa sytuacji demograficznej i gęstości zaludnienia miasta, 

SPOŁECZNE 

• polepszenie lub utrzymanie stanu środowiska przyrodniczego, 

• powiększenie terenów zielonych w mieście, 

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 

• ograniczenie zużycia nowych terenów niezainwestowanych dzięki wykorzystaniu 
terenów przemysłowych itp., 

• ograniczanie ingerencji w środowisko naturalne – reurbanizacja. 

ŚRODOWISKOWE 

• integracja izolowanych wcześniej terenów w przestrzeni miejskiej oraz poprawa 
dostępności komunikacyjnej, 

• poprawa lub utrzymanie ładu przestrzennego, 

• kształtowanie krajobrazu miejskiego, 

• rozbudowa infrastruktury komunalnej, w tym transportowej. 

PRZESTRZENNE 



„doprowadzenie do trwałych zmian jakościowych obszaru  
lub obiektu objętego programem/planem rewitalizacji, zatem 

umożliwiających poprawę warunków życia mieszkańców” 

GOSPODARCZE 

SPOŁECZNE 

ŚRODOWISKOWE 

PRZESTRZENNE 

CEL 
GŁÓWNY 



Etapy rewitalizacji 

Wyznaczanie 
obszaru 

rewitalizacji 

Wizja/ 
Strategia 
rozwoju 

Program 
rewitalizacji 

Zapewnienie 
źródeł 

finansowania 

Realizacja 
programu 

rewitalizacji 

Użytkowanie/ 
Ocena 

procesu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Mastalerz, Rewitalizacja – krok naprzód!, [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. 

Pierwsze doświadczenia, pod red. P. Lorensa, Biblioteka Urbanisty Nr 10, Warszawa 2007. 

1. Wyznaczenie zdegradowanych i kryzysowych obszarów jednostki na podstawie 
przeprowadzonej diagnozy oraz analizy, czyli następuje identyfikacja i wybór stref 
działania wraz z uzasadnieniem. 

2. Wypracowanie wizji (strategii) rozwoju z wykorzystaniem aktywnej partycypacji 
wszystkich użytkowników obszaru. 

3. W efekcie prac stworzony zostaje program rewitalizacji, czyli inaczej plan działań 
zawierający źródła finansowania zarówno publiczne jak i prywatne.  

4. Rozpoczęcie realizacji działań zapisanych w tym strategicznym dokumencie.  
5. Monitorowanie przebiegu działań w trakcie realizacji na podstawie określonych 

wskaźników. 
6. Ewaluacja, czyli ocena i wnioski na przyszłość, sformułowanie rekomendacji dla innych 

podmiotów przymierzających się do realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. 



Bariery rewitalizacji 

Podmioty uczestniczące w rewitalizacji napotykają na każdym jego 
etapie wiele różnych przeszkód i ograniczeń, które mają znaczący 
wpływ na jego prawidłowy przebieg oraz szybkość  
i zakres przeprowadzanych działań. 

BARIERY wynikające ze: 

1) specyfiki funkcjonowania samorządów 
terytorialnych, 

2) sytuacji prawno-ustrojowej, 
3) rozwiązań organizacyjno-proceduralnych, 
4) źródeł finansowania, 
5) uwarunkowań obszarowych, 
6) podmiotów zaangażowanych w rewitalizację. 



Warunki powodzenia  
rewitalizacji 

Co wpływa na sukces w działaniach rewitalizacyjnych? 
 

… w najszerszym ujęciu: działania ograniczające lub 
przezwyciężające wymienione wcześniej bariery  

O czym należy jednak pamiętać 
przeprowadzając proces rewitalizacji? 



Warunki powodzenia  
rewitalizacji 

1. Strategiczny styl rządzenia przyjęty przez władze samorządowe opierający 
się o perspektywę długoterminową. 

2. Obligatoryjność posiadania LPR-u nie wynikająca jedynie z konieczności 
spełnienia wymagań proceduralnych, ale z autentycznych potrzeb.  

3. Dokumenty planistyczne odnoszące się do celów strategicznych, 
uwzględniających realne potrzeby lokalnej społeczności (nie mogą być 
zlepkiem oderwanych od siebie i od rzeczywistości projektów). 

4. Organizacja stałego monitoringu sytuacji kryzysowych w skali społecznej, 
gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i kulturowej, co oznacza 
dostrzeganie wszystkich zjawisk i problemów (trafna i jednoznaczna 
delimitacja obszarów kryzysowych). 



Warunki powodzenia  
rewitalizacji 

5. Zbudowanie klimatu zaufania poprzez organizację urzędu ukierunkowaną  
na jego „otwartość”, co ułatwia konieczność tłumaczenia konkretnych  
działań i wyjaśnienia przyczyn koncentracji na obszarach kryzysowych. 

6. Przyjęcie podejścia interdyscyplinarnego opartego na współpracy  
samorządu z profesjonalistami z wielu branż, którzy rozumieją istotę  
i złożoność tego typu działań. 

7. Wykorzystanie zasady partycypacji na wszystkich etapach, począwszy  
od diagnozy, po planowanie, organizowanie, a skończywszy na realizacji, 
monitoringu i ewaluacji (szczególnie wymiar ekonomiczny). 



Podsumowując… 
Jeśli polityka rozwoju jednostki jest właściwie 
zaplanowana i prowadzona to przygotowanie  

oraz wdrożenie programu rewitalizacji  
nie powinno być problemem. Istnieje wtedy 

bardzo duże prawdopodobieństwo, że odniesie się 
sukces i proces rewitalizacji przyczyni się do 

rozwoju danej jednostki osadniczej   



Kto powinien być 
uczestnikiem procesu 

rewitalizacji? 

PARTNERSTWO 

Sektor 
pozarządowy 

Sektor 
publiczny 

Sektor 
prywatny 



Gdzie należy szukać  
możliwości finansowania 
podejmowanych działań? 

Jednym z czynników decydujących  
o efektach zaplanowanych działań  

są aspekty finansowe, a więc 
dostępne środki pieniężne. 



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
REWITALIZACJI 

Bezpośrednie 

Pozafinansowe 
czynniki 

Pośrednie 



 BEZPOŚREDNIE ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 
REWITALIZACJI 

PUBLICZNE 

MIĘDZYNARODOWE 

KRAJOWE 

REGIONALNE  
I LOKALNE 

PRYWATNE 

KOMERCYJNE 

PRYWATNE 

HYBRYDOWE  
I INNE 



• środki Unii Europejskiej (krajowe i regionalne 
Programy Operacyjne), inne zagraniczne 
bezzwrotne środki oraz kredyty i pożyczki 
międzynarodowych instytucji finansowych 

MIĘDZYNARODOWE 

• programy rządowe (poszczególnych 
ministerstw) oraz fundusze celowe 

KRAJOWE 

• programy i kontrakty wojewódzkie,  
fundusze celowe, budżety gmin (w tym miast 
na prawach powiatu) 

REGIONALNE  
I LOKALNE 

ŹRÓDŁA PUBLICZNE 



Rewitalizacja  
– priorytetem  

 na lata 2014-2020 

Jednym z najważniejszych zadań finansowanych  
ze środków UE na lata 2014-2020 będzie  

KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA ukierunkowana  
na rozwiązywanie problemów społecznych –  
na związane z nią projekty zarezerwowano już  

ok. 25-26 mld zł. 



Lokalny Plan/Program  
Rewitalizacji 

Jest to dokument opracowany, przyjęty przez Radę 
Gminy/Miasta oraz wdrażany, koordynowany przez 

samorząd. Stanowi wieloletni program działań jednostki 
w sferze przestrzeni, społeczeństwa, gospodarki, 

środowiska i kultury, zmierzający do wyprowadzenia 
danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia 

warunków do jego dalszego zrównoważonego rozwoju. 

JEST NIEZBĘDNYM DOKUMENTEM STRATEGICZNYM PRZY 
UBIEGANIU SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE UE NA REWITALIZACJĘ !!! 



REWITALIZACJA  
W FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ  

NA LATA 2014-2020 

Czyli… 
•  w jakich programach UE na lata 2014-2020 należy 
    szukać środków na rewitalizację? 
•  jakie typy projektów mają szansę uzyskać wsparcie? 
•  kto może być beneficjentem? 
….. i inne niezbędne informacje  
 



Matryca logiczna strategii inwestycyjnej RPO 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – EFRR – 374 372 710 EUR (17,72 %) 
Oś 2. Cyfrowe podkarpackie – EFRR – 76 039 212 EUR  (3,60 %) 
Oś 3. Czysta energia – EFRR – 253 741 612 EUR  (12,01 %) 
Oś 4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego  
 – EFRR – 199 159 639  EUR (9,43 %) 
Oś 5. Infrastruktura komunikacyjna – EFRR  - 398 382 648 EUR, (18,86 %) 
Oś 6. Spójność przestrzenna i społeczna– EFRR – 221 443 259 EUR, (10,48 %) 
Oś 7. Regionalny rynek pracy – EFS – 235 355 117 mln EUR, (11,14 %) 
Oś 8. Integracja społeczna– EFRR – 169 088 779 EUR (8,01 %) 
Oś 9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie - EFS – 114 927 311 EUR (5,44 %) 
Oś 10. Pomoc techniczna – EFS – 69 703 020 mln EUR (3,30 %) 



Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska naturalnego 
                                    i dziedzictwa kulturowego 

PI. 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości 
środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 
poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu. 

Przedsięwzięcia: 
 przywrócenie funkcji społecznych, gospodarczych bądź rekreacyjnych zdegradowanym  
     oraz poprzemysłowym obszarom miejskim, w tym m.in.:  
    - rekultywacja lub remediacja terenów zdegradowanych mająca na celu zmianę 
      dotychczasowych funkcji przez nie pełnionych na cele środowiskowe (zielone tereny 
      rekreacyjne) umożliwiająca powtórne wykorzystanie terenu (miasta poniżej 100 tys. 
      mieszkańców)  
    - inwestycje dotyczące ograniczenia emisji hałasu. 



Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska naturalnego 
                                    i dziedzictwa kulturowego 

Beneficjenci: JST, ich zw., stowarzyszenia, podmioty z większościowym udziałem JST, ich 
zw. stowarzysz., porozumienia ww. podmiotów reprezentowane przez lidera, JSFP  
(z os.prawną), organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, szkoły wyższe, kościoły  
i zw. wyznaniowe oraz ich os. pr.,  przedsiębiorstwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, 
Lasy Państwowe i jego jedn. organizacyjne. 
Zasady wyboru projektów: tryb konkursowy i pozakonkursowy (w tym m.in. w RIT) 
UWAGA!!! rekultywacja terenów zdegradowanych przy ścisłej koordynacji z działaniami  
w ramach 9.2 służącym kompleksowej rewitalizacji na obszarach społecznie 
zdegradowanych w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji; koordynacja w zakresie 
kompleksowego uzbrojenia terenów pod inwestycje (dot. terenów zdegradowanych)  
z działaniami realizowanymi w ramach CT 3.  

Nie przewiduje się zastosowania crossfinancingu. 



Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna 

PI. 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
             społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. 

Przedsięwzięcia: 
Kompletne projekty rewitalizacji społecznej, fizycznej, gospodarczej, środowiskowej  
i  przestrzennej: 
 uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, 
 zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze, 
 poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnienie terenów  
    dla mieszkańców, 
 systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego, 
 dostosowanie istniejącej zabudowy publicznej do celów gospodarczych, społecznych, 
    edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, itp. 
UWAGA !!!  Projekty wspierane z EFRR + EFS w oparciu o Lokalne Plany Rewitalizacji (LPR) 
–  działania inwestycyjne podporządkowane rozwiązywaniu problemów społecznych. 



Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 

OGRANICZENIA:  
•  co do zasady brak możliwości realizacji projektów dotyczących budowy nowych obiektów,  
•  rewitalizacja tkanki mieszkaniowej – tylko części wspólne budynków (element szerszego 
    projektu), 
•  tworzenie/rozbudowa/uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz infrastruktury technicznej 
    – tylko uzasadnione spójnością realizowanej operacji (uzasadnienie z CT 9) oraz oddział. 
    całości operacji. 

Beneficjenci: JST, ich zw., stowarzyszenia i ich jedn. org. (os. pr), porozumienia ww. 
podmiotów reprezentowane przez lidera, JSFP,  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe i jego jedn. org., partnerzy społeczni i gospodarczy, jednostki badawczo- 
rozwojowe, szkoły wyższe, instytucje kultury, kościoły i zw. wyznaniowe oraz ich os. pr., 
spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, przedsiębiorcy.  
 
Zasady wyboru projektów: tryb konkursowy i pozakonkursowy (w formule RIT) spełniające 
kryteria strategiczne i przyczyniające się do osiągnięcia Strategii MOF.  
Nie przewiduje się zastosowania crossfinancingu. 



Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko  

na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja  
                                  do zmian klimatu. 

PI. 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych  
(w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie 
działań służących zmniejszeniu hałasu.  

 

Przedsięwzięcia: 
 wsparcie zostanie skierowane także na rekultywację na cele środowiskowe obszarów 
    zanieczyszczonych/zdegradowanych, co pozwoli na usunięcie zagrożenia dla zdrowia  
   ludzi i środowiska. Potrzeba podjęcia takich działań została podkreślona m.in. w: KPZK 
   2030 oraz Założeniach krajowej polityki miejskiej. 
 działania związane z rozwojem terenów zielonych, przyczyniających się do promowania 
    miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza. 



Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko  

na lata 2014-2020 

Beneficjenci: organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz 
nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, JST i ich 
związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, organizacji 
pozarządowych, jednostek naukowych przedsiębiorców, a także podmiotów 
świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie 
będących przedsiębiorcami. 
 
Wybór projektów: tryb konkursowy. 

Przewiduje się wsparcie w szczególności dla następujących obszarów: 
 ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych; 
 wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów; 
 rozwój miejskich terenów zielonych. 



Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko  

na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 6. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 

PI. 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego  
             i kulturowego. 

Przedsięwzięcia: 
Kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków 
o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii: 
 projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego,  
     zabytkowych obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków 
     nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji 
    (w przypadkach kiedy została ujęta jako element projektu),  
 działania dotyczące zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy jakości  
     funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez podnoszenie standardów infrastruktury 
     oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. 



Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko  

na lata 2014-2020 

Preferencje/Priorytety: 
 promowane będą projekty, których jednym z elementów są zmiany techniczne istniejącej 
     infrastruktury, poprawiające dostępność dla osób niepełnosprawnych, 
 priorytetowe będą projekty o ponadregionalnym oddziaływaniu, wpływające  
     na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej (w tym dotyczące obiektów 
     poprzemysłowych, którym nadane zostaną nowe funkcje kulturalne) 
 projekty komplementarne z innymi działaniami podejmowanymi w zakresie rozwoju 
    kultury na obszarze planowanej interwencji, 
 ważne będzie także zastosowanie różnej gamy rozwiązań technicznych/technologicznych, 
    wpływających na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków. 

Beneficjenci: instytucje kultury, archiwa państwowe, JST, szkoły i uczelnie artystyczne 
prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kościoły i 
związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające obiektami 
indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO; partnerstwa projektowe 
zawiązane przez uprawnionych beneficjentów.  

Wybór projektów: tryb konkursowy oraz tryb pozakonkursowy.  



DOBRE PRAKTYKI 

GDYNIA w dialogu z mieszkańcami 

 REWITALIZACJA GDYŃSKIEJ  
    CHYLONII  
 GDYNIA DLA WSZYSTKICH –  
    DESIGN FOR ALL  
 SPACERY BADAWCZE  
 INWESTYCJE i REMONTY  
    W RĘKACH RAD DZIELNIC  



DOBRE PRAKTYKI 
DZIAŁANIA: 

Rewitalizacja 
w dialogu z 

mieszkańcam
i Gdyńskiej 

Chyloni 

Gdynia dla 
Wszystkich – 

Spacery z 
osobami z 

niepełnospra
wnością – 

Gdynia 
Grabówek 

Design for All - 
Projektowanie 
dla wszystkich 

- Gdynia 
Dąbrowa 

Spacery 
Badawcze z 
Seniorami – 

Gdynia 
Centrum 

Środki na 
inwestycje  

i prace 
remontowe 

w rękach Rad 
Dzielnic 



REWITALIZACJA 
CHYLONII  

Miejsce/czas: 
Gdynia, dzielnica Chylonia, ulice Opata Hackiego i Zamenhoffa,  
od 2008 r. – spośród 22 dzielnic Gdyni obszar najbardziej wymagający 
interwencji, co potwierdzają: 
 wskaźniki społeczne (wysoka przestępczość, wysoka stopa bezrobocia, niska 
aktywność gospodarcza, słabe wyniki testów kompetencji), 

 wskaźniki przestrzenne (niska jakość i zły stan techniczny mieszkań, dróg i ulic) 

Zasiedlenie – ok. 5 tys. mieszkańców. 
 

Dwie fazy realizacji Programu: 
1. Wprowadzenie zmian natury społecznej – praca nad mentalnością mieszkańców,  

klub Osiedlowy Apteka i „Kreatywni”. 
2. Przekształcanie przestrzeni - zagospodarowanie ul. Opata Hackiego i Zamenhofa, 

(poprawa stanu ulic i dróg, remonty bloków, budowę parkingów, parków, 
skwerów, budowę kanalizacji deszczowej, budowa placu zabaw dla/z dziećmi). 



GDYNIA DLA 
WSZYSTKICH 

Miejsce/czas: 
Gdynia, dzielnica Grabówek, wrzesień – grudzień 2012 r. 
 20 wolontariuszy,  
 22 trasy, 70 kilometrów spacerów, 
245 barier wraz z propozycjami rozwiązań,  
 przykłady dobrych praktyk.  

 
Celem projektu było zweryfikowanie dostępności dzielnicy Grabówek dla 
osób z trudnościami w poruszaniu się, w tym osób z niepełnosprawnością, 
osób starszych oraz rodziców z wózkami. 
W ramach projektu sprawdzono dostęp do budynków, dostosowanie 
komunikacji miejskiej oraz dróg, a także przejść dla pieszych. Grabówek był 
pierwszym wskazanym przez samorząd miejscem do badania.  



DESIGN FOR ALL –
„Projektowanie dla 

Wszystkich” 
Miejsce/czas: 
Gdynia, Centrum Designu Gdynia, listopad 2011 r. - listopad 2012 r.   
 przedstawiciele jednostek miejskich, 
 studenci ASP i Architektury,  
 Pete Karcher (EIDD Design for All),  
 warsztaty z planowania przestrzennego,  
 analiza dostępności dzielnicy,  
 realizacja zaproponowanych rozwiązań.  

 
Celem warsztatów było wypracowanie rozwiązań poprawiających przestrzeń 
publiczną jednej z dzielnic Gdyni – Dąbrowy. Zakładały one konsultacje z 
mieszkańcami i zaproponowanie na tej podstawie konkretnych rozwiązań 
architektonicznych do zastosowania w przestrzeni publicznej dzielnicy. 



 

INWESTYCJE i REMONTY  
W RĘKACH RAD DZIELNIC  

Miejsce/czas: 
Gdynia, Dzielnica Gdynia Centrum, od 2011 r. 
 przyznanie Radom Dzielnic środków finansowych na działania inwestycyjne 
     i remontowe w wysokości 20.000.000zł, 
 ustalenie nowych procedur regulujących zasady konsultacji  
     z mieszkańcami, 
 zwiększenie roli mieszkańców procesie decyzyjnym, 
 racjonalizacja wydatków publicznych w sferze zadań gminy.  

 
We wcześniejszych latach lista przedsięwzięć tworzona była przez Komisję 
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni. Od bieżącej kadencji, robią to 
rady dzielnic, którym przyznano środki finansowane na działania inwestycyjne 
i remontowe w wysokości 20 mln zł. Kwota ta jest równa nakładom, jakie  
do tej pory miasto ponosiło na ten cel. Środki zostały rozdzielone pomiędzy 
22 dzielnice według kryterium liczby mieszkańców i obszaru dzielnic. 



MIASTO ŁAŃCUT 
podstawowe dane 

Łańcut leży 16 km na wschód  
od stolicy województwa 
Podkarpackiego - Rzeszowa.  
Przez tereny miasta przebiega  
szlak tranzytowy Jędrzychowice - 
Korczowa (E40), który łączy 
zachód Europy z Ukrainą. 
 
Powierzchnia Łańcuta  
to: 10 630 ha. 
 

SFERA PRZESTRZENNA 



MIASTO ŁAŃCUT 
podstawowe dane 
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Liczba ludności 

SFERA SPOŁECZNA 



MIASTO ŁAŃCUT 
podstawowe dane 
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Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszk w wieku produkcyjnym  

SFERA GOSPODARCZA 



MIASTO ŁAŃCUT 
podstawowe dane 

SFERA KULTUROWA 

Zabytki na terenie Miasta Łańcuta to m.in.: 
1) Zespół Pałacowy – rezydencja rodziny Potockich, 
2) Zabudowa Rynku – kamienniczki z XVII w., 
3) Synagoga z 1761 r., 
4) Zespół poklasztorny Dominikanów, 
5) Kościół farny p.w. św. Stanisława Biskupa, 
6) Plebania – znajdująca się na tzw. „Wzgórzu Plebańskim”, 
7) Zabytkowe wille i dworki na terenie całego miasta z XIX i XX w., 
8) Cmentarz (parafialny) komunalny, 
9) Cmentarz Żydowski z grobowcem słynnego cadyka Naftali Horowitza, 
10) Cmentarz żołnierzy radzieckich poległych w 1944 r. 



METODOLOGIA 
PRAC NAD LPR-em 

1. Przeprowadzenie ewaluacji obecnie obowiązującego Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Łańcuta na lata 2009-2015. 

2. Powołanie Zarządzeniem Burmistrza Zespołu ds. Lokalnego Planu Rewitalizacji 
Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 składającego się z przedstawicieli sektora 
publicznego, społecznego i gospodarczego. 

3. Konferencja inaugurująca rozpoczęcie prac nad aktualizacją Lokalnego Planu 
Rewitalizacji na lata 2015-2020. 

4. Spotkanie Zespołu ds. LPR-u (opracowanie harmonogramu prac nad 
dokumentem). 

5. Warsztaty dot. diagnozy obszarów problemowych na terenie miasta oraz 
budowania założeń dokumentu z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych, Radnymi, 
Przewodniczącymi Rad Osiedlowych i innymi. 

6. Uruchomienie bazy pomysłów na projekty w ramach LPR oraz możliwości 
wypełniania ankiet zamieszczonych na stronie www miasta. 



METODOLOGIA 
PRAC NAD LPR-em 

7. Spotkanie Zespołu LPR-u celem omówienia zebranych pomysłów  
i wyboru najlepszych projektów. 

8. Warsztaty wraz z doradztwem indywidualnym dla autorów 
wybranych projektów. 

9. Opracowanie wersji 1.0 projektu dokumentu. 
10. Konsultacje społeczne z mieszkańcami – otwarte oraz konsultacje  

z Radą Miasta, przedstawicielami miasta oraz zaproszonymi gośćmi 
– zamknięte. 

11. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko. 

12. Przekazanie wersji 2.0 projektu dokumentu. 
13. Uchwalenie dokumentu przez Radę Miasta, a następnie… 

 
WDRAŻANIE, MONITORING I EWALUACJA. 



Paweł Walczyszyn 
tel. 507 048 678 

Kielce, u. Targowa 18/609 

pawelwalczyszyn@InicjatywaLokalna.pl 

Dotychczas jeszcze nigdy planowanie nie było tak ważne  

przy ubieganiu się o dotacje na rozwój regionu … 
 

Inwentaryzacja, Edukacja, Partnerstwo, Planowanie  

 

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 


