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Plan prezentacji  

1. Wspólne „podwórko” dla rewitalizacji i budżetów obywatelskich?  

2. Jakie jest zainteresowanie budżetami obywatelskimi? 

3. Jaki jest udział projektów o charakterze rewitalizacyjnym w porównaniu 

do wszystkich projektów przeznaczonych do realizacji? 

4. Jakie są przykłady projektów o charakterze rewitalizacyjnym? 

5. Czy budżet obywatelski może wspomóc procesy rewitalizacji? 
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Metody badań 

 

1. Kwerenda internetowa 

• Oficjalne strony budżetów obywatelskich, strony miast 

• Biuletyn Informacji Publicznej 

• Uchwały Rady Miejskiej dotyczące przyjęcia budżetu 

2.     Kwerenda literatury 

3. Zakres przestrzenny: 

 - 913 miast 

 - przyjęty podział na podstawie KPM 

4. Zakres czasowy: 

 - projekty zgłoszone do realizacji w latach 2013-2016 

6.    Typologia projektów  

 

 

 

 

A – podwórka, ogródki, place miejskie 

B – place zabaw, boiska, boiska szkolne 

C – rewitalizacja parków, terenów zielonych 

D –zagospodarowanie terenów wokół rzek i stawów 



Wspólna „przestrzeń” dla rewitalizacji i idei 
budżetów obywatelskich 





Typologia projektów realizowanych w ramach BO  

w latach 2013-2016 



2013 

2015 

2014 

2016 



2015 

2014 

2016 

2013 

Udział typów projektów wybranych do realizacji 



Udział projektów rewitalizacyjnych* wg typu ośrodka 

Wojewódzki Regionalny Subregionalny Lokalny 

A – podwórka, ogródki, place miejskie  

B – place zabaw, boiska, boiska szkolne 

C – rewitalizacja parków, terenów zielonych 

D – zagospodarowanie terenów wokół rzek i stawów 

Średnia liczba projektów rewitalizacyjnych  
wg ich rodzajów w przeliczeniu  na  budżet dla poszczególnych typów ośrodków 



Miasta wojewódzkie 

A 

B 

C 

D 

Kategorie: 

  zł 

   zł  

Źródło: wroclaw.wyborcza.pl 

Gdańsk ,  
Park nad Jaśkowym Potokiem  
- "Jaśkowy Zakątek" 

  zł 

   zł  

Autor: DRMG 

Wrocław, ,  
Plac zabaw i plac rekreacyjny czyli nowa 

przestrzeń publiczna na Muchoborze Wielkim  dla młodszych i starszych i najstarszych 

  zł 

   zł  

  zł 

   zł  

Katowice, 2015,  Budowa i wyposażenie placu zabaw dla  młodszych i starszych dzieci - szczególnie tych,  

które mieszkają w blokach i nie mają  
przydomowych ogródków 

Źródło: bp 6warszawa.zetwibo.pl 

Warszawa, 2016,  
Rewitalizacja podwórka osiedlowego przy  ul. Siennickiej, Podskarbińskiej i Dwernickiego 

Źródło: gdansk.pl 



Miasta regionalne 

B 

C 

D 

Kategorie: 

  zł 

   zł  

  zł 

   zł  

 Źródło: rudaslaska.com.pl 

 zł 

   zł  
Zabrze, 2015, 
Park Zabaw "Wesoła Helenka" 

Bytom, 2014, 
Rewitalizacja Parku Amendy 

Źródło: dziennikzachodni.pl 

Ruda Śląska, , 
Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek, z 

przygotowaniem infrastruktury dla osób 

niepełnosprawnych, wędkarzy i 
korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna. 

A 
Wałbrzych, ,  „Familia” – plac rekreacyjno-zabawowy –  

Osiedle Górnicze 

  zł 

   zł  
Źródło: walbrzych.naszemiasto.pl 

Źródło:  silesiadzieci.pl 



Miasta subregionalne 

A 

B 

C 

D 

Kategorie: 

  zł 

  zł  
Źródło: glosuj.swidnica.pl 

  zł 

  zł 

Autor: DRMG 

  zł 

   zł  

 zł 

   zł  

Źródło: bo.umciechanow.pl 

Kołobrzeg, ,  
Plac Trzech Pokoleń - miejsce rekreacji  

na Osiedlu Radzikowo 

Ciechanów, 2016,  
Budowa boiska do gry w plażową piłkę ręczną wraz z  godzin zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami plażowej piłki ręcznej 

Źródło: kolobrzeg.pl 

Świdnica, ,  
Budowa zespołu rekreacyjnego  „Kasztanowy Zakątek” na placu Wojska Polskiego 

Świdnica, ,  
Zagospodarowanie terenu nad rzeką 
Bystrzycą na plażę wraz z budową boiska, placu zabaw, małej architektury i oświetlenia terenu Źródło: glosuj.swidnica.pl 



Miasta lokalne 

A 

B 

C 

D 

Kategorie: 

  zł 

   zł  
Źródło: nowydworgdanski.naszemiasto.pl 

  zł 

   zł  

Autor: DRMG 

Nowy Dwór Gdański, ,  
Modernizacja zieleni na osiedlu przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim 

  zł 

  zł 

 zł 

   zł  

Źródło: kety.pl 

Lębork, ,  
Plac sportów miejskich w Parku Michalskiego 

 

Kęty, ,  
Kreatywne strefy gier 

Mrągowo, ,  
Przygotowanie terenu rekreacji  

nad jeziorem Sutapie Małe Źródło: mragowo 4.info 

Źródło: lebork.pl 



Podsumowanie 

 

 

1. Zainteresowanie BO wzrasta, około 30% projektów głoszonych do realizacji w badanym przedziale czasowym dotyczą działań z zakresu odnowy przestrzeni publicznej  

i półpublicznej. 
2. Szczególną popularność zyskują projekty dotyczące ożywienia 

terenów przeznaczonych pod rekreację (boiska szkolne! W 

tym ogólnodostępne). 

3. Znaczna część projektów dedykowana jest dzieciom i osobom 

starszym. 

4. Budżety obywatelskie stanowią uzupełnienie dla działań 

rewitalizacyjnych z uwagi na zbieżne cele. 

5. Wykorzystanie „Obywatelskich budżetów rewitalizacyjnych” 

rozumianych jako proces w pełni angażujący i ożywiający lokalną społeczność może utrwalić efekty większych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

 

 



„Nie ma bodaj takiej rzeczy, której wola ludzka nie byłaby zdolna osiągnąć przez dobrowolne działania jednostek połączonych  we wspólnym wysiłku”.  
A. Tocqueville (2005, 192) 
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