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Dziesięciolecia zaniedbań  
w polityce miejskiej zostawiły  
nam w schedzie zaburzenia  

przestrzeni, zdekapitalizowane  

zasoby mieszkaniowe, zniszczone  

centra miast, nieodpowiednie 

 budownictwo mieszkaniowe 

(bloki), degradację rodowiska 

   oraz  wykluczone społeczno ci 
 występujące  w wielu  

obszarach miast 





A. Gola 

 



Choć obszary zdegradowane w Polsce mają różny charakter, 

różna jest ich charakterystyka społeczna, a skala zjawisk 

kryzysowych i źródła problemów często są odmienne, to jednak 

zjawiska segregacji społecznej, wykluczenia społecznego, 
ubóstwa, dziedziczenia biedy, etc. są na nich obecne. 

Ustawa przewidują, że: 

 

ASPEKTY SPOŁECZNE REWITALIZACJI S  TYMI, KTÓRE 
S  KLUCZOWE I NADRZ DNE DLA WSZYSTKICH 

PROJEKTOWANYCH ROZWI ZA .  
 

Wynika to z podej cia, zgodnie z którym rewitalizacja ma w 

pierwszej kolejno ci służyć poprawie jako ci życia 

mieszka ców, a oznacza to m.in., że to kwestie społeczne są 

podstawowymi dla wyznaczenia obszarów do objęcia 

działaniami rewitalizacyjnymi oraz, że projektowane rozwiązania 

mają służyć poprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej 

lokalnych społeczno ci. 



REWITALIZACJA OBEJMUJE OBSZARY PODUPADŁYCH DZIELNIC MIASTA 
CHARAKTERYZUJ CE SI  KUMULACJ  PROBLEMÓW SPOŁECZNYCHŚ 

1. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

2. wysoka stopa długotrwałego bezrobociaś 
3. niski  poziom wykształcenia,  
4. deficyt kapitału społecznego 

5. wysoki  poziom przest pczo ci i wykrocze  

6. niewystarczaj cy poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnymś 
+ 

przynajmniej jednym z negatywnych zjawisk w sferze 

1. rodowiskowej - szczególnie wysoki  stopień degradacji rodowiska stwarzającego 

zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców; 

2. gospodarczej - niski  wskaźnika  prowadzenia działalno ci gospodarczej, słaba 

kondycja lokalnych przedsiębiorstw; 

3. przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególno ci niewystarczającego wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu 

do podstawowych usług lub ich niskiej jako ci, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jako ci terenów publicznych,  

4. technicznej – w szczególno ci degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególno ci w zakresie energooszczędno ci i ochrony 

rodowiska. 
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CZYM ZATEM JEST REWITALIZACJA?  

 

Wg art. 2. 1. ustawy o rewitalizacji jest to wyprowadzanie 

ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez działania:  

 cało ciowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, 

przestrzenne, infrastrukturalne i rodowiskowe oraz 

kulturowe),  

 skoncentrowane terytorialnie (obszar rewitalizacji)  

 prowadzone w sposób zaplanowany poprzez 

gminny program rewitalizacji.  

 w oparciu o partnerstwo interesariuszy 

 



Aktywizacja  

obszarów  

zdegradowanych 

CZYNNA WSPÓŁPRACA  PARTNERÓW LOKALNYCH 

podmioty  

prowadz ce lub  
zamierzaj ce prowadzić 

działalno ć społeczn   
w tym organizacje  

pozarz dowe 

podmioty  

prowadz ce lub  
zamierzaj ce  

prowadzić  działalno ć  
gopodarcz   

na tym  

obszarze  

pozostali mieszka cy  
gminy i grupy nieformalne 

 

mieszka cy obszaru  
rewitalizacji oraz  

wła ciciele,  
użytkownicy wieczy ci  

nieruchomo ci 
  

podmioty 

realizuj ce na obszarze  
rewitalizacji uprawnienia  

Skarbu Pa stwa 

jednostki  

samorz du  
terytorialnego i ich  

jednostki  

organizacyjne  

podmioty  

zarz dzaj ce 

nieruchomo ciami  
w tym spółdzielnie mieszkaniowe,  

wspólnoty mieszkaniowe  

i TBS 

organy władzy  
publicznej 



CZYM ZATEM JEST REWITALIZACJA  
 

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym we 

współpracy z LOKALN  SPOŁECZNO CI  I NA JEJ RZECZ.  

 

Kluczowe staje się włączenie mieszkańców w proces 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Partycypacja 

staje się podstawą na każdym etapie procesu rewitalizacji. 

 

Działania rewitalizacyjne w mie cie powinny przynosić wymierne 

korzy ci możliwie szerokiej grupie mieszkańców i przedsiębiorców, 

mimo koncentracji działań tylko na wybranych obszarach. 

 



Zakres działa  partycypacyjnych (art.5.pkt.2)Ś 
 

1. generalna zasada – partycypacja obejmuje cały 

     proces rewitalizacji.  
 

2. poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz 

     dążenie do spójno ci planowanych działań z tymi 

     potrzebami i oczekiwaniami; 
 

3. prowadzenie skierowanych do interesariuszy 

     działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie 

     rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach 

     prowadzenia rewitalizacji oraz o przebiegu tego 

     procesu;  
 

4. inicjowanie, umożliwianie i wspieranie działań 

     służących rozwijaniu dialogu między 

     interesariuszami oraz ich integracja wokół rewitalizacji; 
 



Zakres działa  partycypacyjnychŚ 
 

 

5. zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu 

dokumentów dotyczących rewitalizacji, w 

szczególno ci gminnego programu rewitalizacji; 

 

6. wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększania 

udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji 

gminnego programu rewitalizacji; 

 

7. zapewnienie w czasie przygotowania, prowadzenia i 

oceny rewitalizacji możliwo ci wypowiedzenia się 

przez interesariuszy. 

P. Kołacz,P. Wielgus, Przepis na rewitalizację, Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2015, s.47-48 



Uregulowania prawne nie zawsze wystar zają, aby poziom uczestnictwa obywateli we 

współde ydowaniu i współrządzeniu ył realizowany w praktyce.  

BARIERY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ: 
 brak do wiadczeń w takich działaniach po stronie mieszkańców i władz  

      samorządowych, lub negatywne do wiadczenia w tym zakresie, 
 

 brak zaufania do wiedzy, przekonanie, że tylko eksperci mogą 

      przygotować dobre analizy i plany, 
 

 niski poziom wzajemnego zrozumienia i słaba komunikacja społeczna, 
 

 ogólna nieufno ć wobec ludzi sprawujących władzę 
 

   słabo rozwinięte organizacyjnie i instytucjonalnie reprezentacje   

  poszczególnych rodowisk i grup interesów oraz słabo rozwinięte   

  skuteczne formy współpracy 
 

 obawa władz, że udział mieszkańców we wspólnej pracy traktowany 

      będzie przez nich jako obowiązek władz realizacji wszystkich postulatów 
 

 niechęć do zmian w społeczno ciach lokalnych wynikający z niskiego 

      poziomu kapitału społecznego, 
 

 niski poziom utożsamiania się mieszkańców z „małą ojczyzną”, w której 

      żyją, lub silne utożsamianie się wokół negatywnej specyfiki społeczno ci 
      lokalnej 



Co oże zachęcić do większego 
zaa gażowa ia społecz ości lokal ej w proces 

rewitalizacji? 

1.Dostrzeże ie włas ego interesu 

2.Budowanie zaufania 

3.Wzmocnienie kapitału społecz ego  

4.Zastosowanie metody „ ałych kroków” 
 





Czy efektem rewitalizacji jest gentryfikacja 

??? 

„gentryfikacja oznacza proces obejmujący 

wkraczanie (inwazję) ludzi z wyższych klas 

społecznych (głównie klasy redniej) do dzielnic 

zamieszkanych przez ludzi z niższych klas (głównie 

klasy robotniczej). Dokonuje się fizyczna poprawa 

bądź odnowa zabudowy mieszkaniowej, rosną ceny 

gruntów i budynków, zmieniają się stosunki 

własno ciowe. Następuje stopniowe wypieranie 

mniej zamożnych gospodarstw domowych i 

zastępowanie ich (sukcesja) przez gospodarstwa o 

rednich i wyższych dochodach” 
Grzeszczak J.: Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień. PAN IGiPZ, Warszawa 2010, s. 17 



Miasto musi być inkluzywne 

i musi być miejscem dla każdego  
J. Gehl  Miasta dla ludzi 

 

REWITALIZACJA 

PRZYWRACANIE MIASTA LUDZIOM  

I LUDZI MIASTU  



http://www.kosinscy.pl/podglad,00013022.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,04100009.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99147017.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99093026.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99088020.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99093020.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99068002.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99059007.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99061033.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99061020.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99060002.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99059011.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99060027.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99057001.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99059016.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99060031.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,061010_010.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,050908_024.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,050831_017.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,050831_004.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,040722_013.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,040722_015.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,050831_009.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,04100004.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,040722_016.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99092001.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99093026.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99066011.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99073033.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99075032.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99074036.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99064033.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99068011.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99060008.html
http://www.kosinscy.pl/podglad,99060009.html
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