


REWITALIZACJA

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu

kryzysowego obszarów zdegradowanych. Prowadzona jest w

sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz

lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na

podstawie gminnego programu rewitalizacji.
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PROGRAM REWITALIZACJI – DWIE ŚCIEŻKI

• Program rewitalizacji uchwalony na 

podstawie ustawy o samorządzie 

gminnym zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 z 

dnia 2 sierpnia 2016 r.

• Program  rewitalizacji uchwalony na 

podstawie ustawy o rewitalizacji z 

dnia 9 października 2015 r. 



DIAGNOZA

• Diagnoza służy wyznaczeniu granic obszaru zdegradowanego. 

• Całość lub część wyznaczonego obszaru zdegradowanego jest następnie 

wyznaczona jako obszar rewitalizacji. 

• Diagnoza jest niezbędnym warunkiem wstępnym udanej rewitalizacji. 

• NIE MOŻNA rozpocząć rewitalizacji bez wcześniejszego przeprowadzenia 

diagnozy. 



OBSZAR ZDEGRADOWANY

Obszar zdegradowany jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z 

powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym. Obszar zdegradowany można wyznaczyć w przypadku 

występowania na nim ponadto, co najmniej jednego z następujących negatywnych 

zjawisk: 

✓gospodarczych, 

✓środowiskowych, 

✓przestrzenno - funkcjonalnych, 

✓technicznych. 



OBSZAR REWITALIZACJI

✓Obszar rewitalizacji obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym gmina

zamierza prowadzić rewitalizację.

✓Obszar rewitalizacji ustala się, wybierając z obszarów zdegradowanych te

sołectwa, w których występuje najgorsza sytuacja społeczna, na którą nawarstwia się

największa liczba innych zdiagnozowanych problemów.

✓Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz

zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.



KRYTERIA WYZNACZENIA OBSZARU 
REWITALIZACJI

Przykładowe kryteria:

• Wysoka stopa bezrobocia,

• Niski poziom bezpieczeństwa publicznego (przestępczość, narkomania, 
alkoholizm),

• Wysoki poziom ubóstwa,

• Natężenie zjawiska niepełnosprawności,

• Stopień aktywności społecznej,

• Szanse zawodowe i społeczne mieszkańców. 



INTERESARIUSZE REWITALIZACJI

• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy
wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające
nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,

• mieszkańcy gminy,

• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na
obszarze gminy działalność gospodarczą,

• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na
obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne.

Interesariuszami 
rewitalizacji są:



PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie

i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział

interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach

społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.



KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje 
społeczne 

prowadzi wójt.
Formami konsultacji społecznych są: 

zbieranie uwag 
w postaci 

papierowej lub 
elektronicznej 

(poczta 
elektroniczna 

lub formularze 
zamieszczonych 

na stronie 
gminy w BIP) 

spotkania debaty warsztaty spacery 
studyjne 

ankiety wywiady

wykorzystanie 
grup 

przedstawicielsk
ich

zbieranie 
uwag 

ustnych



HARMONOGRAM SPOTKAŃ

• 26.05.2017- zebranie w Wólce Kańskiej – Dorota Dawidiuk

• 05.06.2017- zebranie w Kaniem ( Kanie, Kanie-Stacja, Zalesie Kańskie, Wólka Kańska-

Kolonia)- Anita Świąder

• 06.06.2017 – zebranie w Lisznie ( Liszno, Liszno-Kolonia, Gołąb, Leszczanka, Toruń) –

Małgorzata Babijczuk

• 07.06.2017- zebranie w Pawłowie (Pawłów, Krasne, Krzywowola, Józefin, Zalesie 

Krasieńskie) – Emilia Ciechomska

• 09.06.2017- spotkanie z przedsiębiorcami – Agnieszka Hasiec- Bzowska

• 12.06.2017 – spotkanie z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Hasiec- Bzowska  



SKŁAD KOMITETU REWITALIZACJI

• Czerwińska – Stańczak Małgorzata – sektor publiczny

• Humieniuk Beata  – sektor publiczny

• Łopaciuk Jadwiga – sektor publiczny

• Rzepecka Halina – sektor publiczny

• Dzikon Jolanta – sektor społeczny

• Kosz Andrzej – sektor społeczny

• Maziarz Mirosław – sektor społeczny

• Świderczuk Barbara – sektor gospodarczy

• Żołnacz Sławomir – sektor gospodarczy



KOMITET REWITALIZACJI

✓Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy

z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny

rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą wójta

✓Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa,

w drodze uchwały, rada gminy (Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Rejowiec

Fabryczny z dnia 30 września 2016 r. określa zasady wyznaczania składu oraz

zasady działania Komitetu Rewitalizacji)



SKŁAD ZESPOŁU DO SPRAW REWITALIZACJI:

✓Emilia Ciechomska,

✓Anita Świąder,

✓Agnieszka Hasiec – Bzowska,

✓Małgorzata Babijczuk,

✓Dorota Dawidiuk,

✓Agata Laskowska – koordynator zespołu.



ZESPÓŁ DO SPRAW REWITALIZACJI

Do zadań zespołu należy:
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GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

✓przyjmuje, w drodze uchwały, rada gminy

✓jest sporządzany do obszaru rewitalizacji wyznaczonego po

przeprowadzeniu diagnozy

✓jest konsultowany i opiniowany przez jak największe grono interesariuszy



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJE:

• diagnozę z odniesieniem do ustaleń Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych i Strategii Rozwoju Gminy i wyznaczeniem obszarów (sołectw) 
zdegradowanych

• określenie obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem

• określenie celów programu

• listę projektów i przedsięwzięć

• udokumentowanie współpracy z sołtysami i udziału mieszkańców w określaniu 
celów, projektów i przedsięwzięć

• opis zasad/metod realizacji programu wraz z zasadami monitorowania



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


