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REWITALIZACJA - definicja 

Rewitalizacja  – to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie 

przedsięwzięcia obejmujące łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, 

przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe), 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany 

oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

 
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie swoich specyficznych uwarunkowań 

oraz wzmacnianie lokalnych potencjałów i jest procesem wieloletnim, prowadzonym we 

współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz.  

Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są spójnie wewnętrznie 

(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami 

sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z 

dokumentów strategicznych). 

 
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020 
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Obszar miasta znajdujący się w stanie KRYZYSOWYM z 

powodu koncentracji negatywnych zjawisk 

SPOŁECZNYCH, w szczególności: 
o bezrobocia,  

o ubóstwa,  

o przestępczości,  

o niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego,  

o a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym,  

można wyznaczyć jako obszar ZDEGRADOWANY w 

przypadku występowania na nim ponadto co najmniej 

jednego z następujących negatywnych zjawisk: 



KRYZYS                        DEGRADACJA                   REWITALIZACJA   

 
 
  

1. GOSPODARCZYCH – w szczególności: 
o niskiego stopnia przedsiębiorczości,  

o słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw  

LUB 

2. ŚRODOWISKOWYCH – w szczególności: 
o przekroczenia standardów jakości środowiska, 

o obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla 

życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska 

LUB  
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3.  PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNYCH – w 

szczególności: 

o niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego,  

o braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej 

jakości,  

o niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru,  

o niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej,  

o niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych,  

LUB 
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4.  TECHNICZNYCH – w szczególności: 

o degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz 

o niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających 

efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w 

szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. 



KRYZYS                        DEGRADACJA                   REWITALIZACJA   

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają MIERNIKI ROZWOJU opisujące 

powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują  

silną dynamikę spadku poziomu rozwoju. 
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Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.  

Obszar rewitalizacji  

• nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy 

     oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców 

Obszar rewitalizacji – koncentracja sił i środków 



CELE I EFEKTY REWITALIZACJI 

 
 
  

Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z 

kryzysu … 
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CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY OSIĄGNĄĆ TAKIE EFEKTY?  

Diagnoza - identyfikacja problemów  

Wytyczenie obszaru zdegradowanego 

Określenie obszaru rewitalizacji – czyli koncentracja 

Plan operacyjny – czyli komplementarny pomysł na obszar 

System realizacji – nowe podejście do zarządzania (partycypacja) 



 
 
  

Koncentracja działań rewitalizacyjnych wymusza znalezienie przestrzeni 

w gminie, która charakteryzować się będzie szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk społecznych oraz występowanie innych negatywnych 

zjawisk.  

 

Gdzie w gminie Lubsko problemy się 

kumulują?  
 

Obszar rewitalizacji – delimitacja 



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  

Obszar kryzysowy określony został przy wykorzystaniu zestawu podstawowych 

wskaźników, opisujących zjawiska w sferze społecznej. Są nimi: 

• Dynamika zmian ludności w latach 2010-2015, 

• Wskaźnik obciążenia demograficznego w 2015 roku 

(poprodukcyjne/produkcyjne na 100 osób) 

• Udział bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2015 roku, 

• Udział długotrwale bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2015 

roku, 

• Liczba przestępstw na 100 osób w 2015 roku, 

• Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku, 

• Liczba osób korzystających z pomocy społecznej ogółem,  

• Liczba osób ogółem korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców,  

• Liczba osób ubogich na 100 mieszkańców,  

• Liczba osób niepełnosprawnych na 100 mieszkańców,  

• Liczba osób długotrwale i ciężko chorych na 100 mieszkańców, 

• Liczba osób bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym,  

• Liczba „Niebieskich Kart”  na 100 mieszkańców 

 

Obszar rewitalizacji – delimitacja 



 
 
  

Miejscem szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych na 

terenie gminy Lubsko jest centralna część miasta Lubska,  

• ujemną dynamiką zmian ludności,  

• wyższym od średniej dla miasta wskaźnikiem obciążenia demograficznego,  

• koncentracją ubóstwa,  

• najwyższym udziałem wszystkich osób korzystających z pomocy społecznej na 

100 mieszkańców ze względu wszystkie powody udzielania pomocy przez M-

GOPS,  

• koncentracją osób bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych na 100 

osób w wieku produkcyjnym,  

• najwyższym wskaźnikiem założonych „Niebieskich Kart” w przeliczeniu na 

liczbę mieszkańców ulicy ,  

• koncentracją przestępstw na 100 mieszkańców ulicy.  

• Najniższą aktywnością społeczną mieszkańców w zakresie uczestnictwa w 

wyborach samorządowych  

Obszar rewitalizacji – delimitacja 



 
 
  



 
 
  



 
 
  

 

 

 

Obszar rewitalizacji – pogłębiona diagnoza 

Liczba ludności zamieszkująca 

obszar zdegradowany 

Powierzchnia obszaru rewitalizacji 

Około 5300. mieszkańców 

(stan na dzień 31.12.2015 r.) 

Około 90 ha 

Udział mieszkańców obszaru  OR w 

liczbie mieszkańców gminy Lubsko  

Udział powierzchni OR w łącznej 

powierzchni gminy Lubsko  

Ok. 27,9 % mieszkańców gminy 

Lubsko  

Ok. 0,5 % powierzchni gminy Lubsko 



 
 
  

Program rewitalizacji, będący bardzo precyzyjnie zdefiniowanym planem 

operacyjnym na rzecz wychodzenia ze stanów kryzysowych przestrzeni 

zdegradowanej, powinien być tak skonstruowany aby zapewnić 

równowagę w eliminowaniu problemów, które z reguły wzajemnie się 

przenikają i są od siebie zależne (komplementarność problemowa). 

 

Jakie problemy widzimy na OR? 

Co jest ich przyczyną?  
 

Obszar rewitalizacji – pogłębiona diagnoza 



 
 
  

Samo pojęcie komplementarności nie ogranicza się jednak tylko i wyłączenie do 

holistycznego spojrzenia na problemy trawiące przestrzeń rewitalizacji. 

Przestrzeń miasta, na której gmina zamierza prowadzić rewitalizację jest częścią 

tkanki całego miasta – powiązaną z nią funkcjonalnie. Szereg procesów 

zachodzących w tej przestrzeni wynika z uwarunkowań i czynników 

występujących poza granicami obszaru rewitalizacji (komplementarność 

przestrzenna).  

 

Co jest atutem przestrzeni 

rewitalizowanej?  
 

Obszar rewitalizacji – pogłębiona diagnoza 



 
 
  

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, a zdefiniowany na konkretny okres 

czasu program rewitalizacji, to dość precyzyjny plan operacyjny. Oznacza to, że  

w programie rewitalizacji należy także uwzględniać wymiar czasu – w 

szczególności poprzez nawiązanie do prowadzonych już wcześniej działań. W ten 

sposób możliwe jest wykorzystanie oraz wzmacnianie rezultatów już wcześniej 

prowadzonych działań (komplementarność międzyokresowa).  

 

Co do tej pory zostało zrealizowane na 

obszarze rewitalizacji?  
 

Obszar rewitalizacji – pogłębiona diagnoza 



 
 
  

Projektowe podejście do realizacji programu rewitalizacji, oznacza, że jest to 

dość skomplikowany plan, który wymaga partnerstwa oraz zorganizowania 

procedur realizacji. Niepowodzenie realizacji jednego z istotnych projektów 

rewitalizacyjnych może bowiem wpłynąć na niepowodzenie lub skuteczność 

całego programu rewitalizacji (komplementarność proceduralno-

instytucjonalna).  

 

Jak będzie wyglądało zarządzanie 

programem rewitalizacji? 

W jaki sposób uspołecznimy proces 

jego realizacji?  
 

Obszar rewitalizacji – pogłębiona diagnoza 



 
 
  

Różnorodność pomysłów rewitalizacyjnych skutkuje różnorodnością potencjalnych 

źródeł finansowania. Projekty edukacyjne, szkoleniowe, etc. mogą uzyskać 

wsparcie ze środków EFS, projekty infrastrukturalne ze środków EFRR. Program 

rewitalizacji może być realizowany zarówno przez podmioty publiczne jak też 

prywatne (komplementarność źródeł finansowania).  

 

Jak będzie wyglądało finansowanie 

programu rewitalizacji?  
 

Obszar rewitalizacji – pogłębiona diagnoza 
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