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DEFINICJA REWITALIZACJI 

USTAWA  O REWITALIZACJI 

Proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone 
przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

WYTYCZNE  O REWITALIZACJI 

Kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 
poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 
kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 
środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni          
i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 



 
 wiele ważnych, dobrych przedsięwzięć 

 zmiany w centrach miast, zahamowanie negatywnych zjawisk, 
 interwencje w substancję mieszkaniową, poprawa warunków życia, 

 poprawa stanu zabytków, podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej 
 włączenie finansowania zwrotnego do działań rewitalizacyjnych 

 
 
 
 

 nadużywanie pojęcia „rewitalizacja”, 
 rozproszenie działań, 

 słaby nacisk na przedsięwzięcia „miękkie”, 
 fragmentaryczność działań (brak kompleksowości), 

 słaba partycypacja społeczna, 
 niedostateczna diagnoza kryzysu oraz jego przyczyn, 
 niska skuteczność wobec grup wykluczonych 

 

DOŚWIADCZENIA W REWITALIZACJI 

DOŚWIADCZENIA POZYTYWNE: 

ALE NIEJEDNOKROTNIE: 



 
BAZA: Krajowa Polityka Miejska 2023 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
(Wytyczne w zakresie 

rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 

2014-2020) 

FUNDUSZE, INSTRUMENTY 
KRAJOWE 

- profilowane i 
optymalizowane pod kątem 

rewitalizacji INFORMACJA, EDUKACJA I WSPARCIE 
MERYTORYCZNE 

projekty pilotażowe, wymiana dobrych 
praktyk, publikacje, warsztaty, szkolenia, 

centra wiedzy 

UZUPEŁNIENIE: ROZWIĄZANIA LEGISLACYJNE 
Ustawa o rewitalizacji, inne regulacje 

NOWE PODEJŚCIE DO REWITALIZACJI 



USTAWA O 

REWITALIZACJI 



 

ma charakter zbioru narzędzi, służących prowadzeniu 
efektywnych procesów rewitalizacji 
 
 
mieszkańcy, władze publiczne, w tym samorządowe, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy 
 
 
stworzenie ram prawnych dla skutecznych procesów 
rewitalizacyjnych, które zachęcać będą podmioty publiczne 
i prywatne do współpracy i koncentracji środków i działań 
na obszarach zdegradowanych 

ZAKRES AKTU 

INTERESARIUSZE  

CELE AKTU 

USTAWA O REWITALIZACJI  

Ustawa o rewitalizacji została uchwalona przez Sejm RP w dniu  

9 października 2015 r. 



 

USTAWA O REWITALIZACJI  

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

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, 
można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim 
ponadto, co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych. 

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa powyżej, na 
którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza 
prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 



 

USTAWA O REWITALIZACJI  

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz 
zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.  
 
Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 
nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 



 

USTAWA O REWITALIZACJI  

Komitet Rewitalizacji 

Stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach 
dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 
opiniodawczo – doradzą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

Dopuszcza się powołanie osobnych Komitetów Rewitalizacji dla wyznaczonych 
podobszarów rewitalizacji. 

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się 
uwzględniając funkcję Komitetu oraz zapewniając wyłanianie przez interesariuszy 
ich przedstawicieli. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta niezwłocznie po podjęciu przez radę gminy 
uchwały przyjmującej zasady wskazane powyżej, powołuje, w drodze zarządzenia, 
Komitet Rewitalizacji. 



 

USTAWA O REWITALIZACJI  

Gminny Program Rewitalizacji 

Gminny Program Rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, rada gminy. 

Jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały. 

W przypadku podziału obszaru rewitalizacji na podobszary, Gminy Program 
Rewitalizacji jest opracowywany z podziałem na podobszary. 



 

USTAWA O REWITALIZACJI  

Gminny Program Rewitalizacji – cechy programu 

  Kompleksowość programu rewitalizacji – program rewitalizacji złożony            
z wielu różnorodnych projektów jest konstrukcją warunkującą osiągnięcie 
kompleksowości interwencji. 

  Koncentracja programu rewitalizacji – programy rewitalizacji dotyczą 
terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących całość lub 
część zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego. 

  Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych – wymóg 
konieczny dla wspierania projektów rewitalizacyjnych, to zapewnienie ich 
komplementarności w różnych wymiarach, głównie przestrzennym, 
problemowym, proceduralno – instytucjonalnym, międzyokresowym oraz 
źródeł finansowania. 

  Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja – partycypacja społeczna jest 
wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie 
procesu rewitalizacji. 



 

USTAWA O REWITALIZACJI  

Partycypacja społeczna 

Partycypacja społeczna jest niezbędnym elementem działań rewitalizacyjnych, 
od etapy projektowania tych działań, przez ich realizację aż po ocenę 
przeprowadzonego procesu. 

Konsultacje społeczne prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

W ramach konsultacji społecznych należy dążyć do możliwie optymalnego 
stopnia spójności rozstrzygnięć w zakresie rewitalizacji z oczekiwaniami 
interesariuszy zaangażowanymi w ten proces. 



 

USTAWA O REWITALIZACJI  

Specjalna Strefa Rewitalizacji 

 Uchwała – akt prawa miejscowego na okres nie dłuższy niż 10 lat 

 Społeczne budownictwo czynszowe jako cel publiczny 

 Prawo pierwokupu nieruchomości przez gminę 

 Możliwość sprzedaży nieruchomości z bonifikatą/ dotacje na remonty 

 Podwyższenie stawki podatku od nieruchomości niezabudowanych – pod 
zabudowę w planie 

 Zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy 



 

USTAWA O REWITALIZACJI  

Miejscowy Plan Rewitalizacji 

 Szczególna forma planu miejscowego 

 Zasady kompozycji nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy 
z istniejącą 

 Ustalenia dot. Zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni 
publicznych 

 Zasady i ograniczenia dot. działalności handlowej lub usługowej 

 Maksymalne powierzchnie sprzedaży obiektów handlowych 

 Zakres wybudowania infrastruktury technicznej, społecznej lub usługowej 



 

USTAWA O REWITALIZACJI (art. 52 ustawy) 

Realizacja przedsięwzięć wynikających z już uchwalonego programu 

 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy gmina, która posiada uchwalony program 
zawierający działania służące wyprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysu (działania 
rewitalizacyjne) – może realizować przedsięwzięcia wynikające z tego programu 
do 31 grudnia 2023 r. Po tej dacie ustawa przewiduje obowiązek uchwalenia GPR        
w przypadku, gdy gmina zamierza nadal prowadzić rewitalizację lub dopiero 
zaczyna jej prowadzenie. 



 

USTAWA O REWITALIZACJI (art. 52 ustawy) 

Możliwość przekształcenia programu rewitalizacji w GPR 

 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy gmina ma możliwość zastosowania specjalnej 
procedury przekształcenia obecnie realizowanego programu w GPR. 

Zastosowanie tej procedury jest możliwe w przypadku spełnienia dwóch 
warunków: 

 w dniu wejścia w życie ustawy gmina realizuje (uchwalony przez radę gminy) 
program rewitalizacji zawierający działania służące wyprowadzeniu obszaru 
zdegradowanego ze stanu kryzysowego; 
 program ten zawiera co najmniej opis procesu wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów gminy oraz diagnozę pozwalającą na wyznaczenie 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Diagnoza ta nie musi wskazywać granic tych obszarów konkretnie, lecz musi 
nadawać się  do wykorzystania w procesie formułowania wniosku o wyznaczenie 
obszarów w drodze uchwały rady gminy. Treść programu przekształconego w GPR 
musi być dostosowana do wymogów stawianych GPR, określonych w art.           
15 ustawy. 



 

USTAWA O REWITALIZACJI (art. 52 ustawy) 

Uchwalanie programów rewitalizacji po wejściu w życie ustawy 

 

Możliwość uchwalania nowych programów rewitalizacji, nieobjętych reżimem 
ustawy, wynika z przepisów art. 52 ust. 1 i 2 ustawy, interpretowanych łącznie.  

W przepisie ust. 1 ustawodawca dopuszczając „realizację przedsięwzięć 
wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu 
obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego” nie zawarł warunku, aby 
program ten uchwalony został przed dniem wejścia w życie ustawy. Warunek 
taki postawiony został w przepisie ust. 2, stanowiącym regulację szczególną 
wobec zasady ustanowionej w ust. 1. 

Jednakże w obu przypadkach (tj. kontynuacji uchwalonych wcześniej 
programów rewitalizacji oraz uchwalenia nowego programu rewitalizacji           
w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym) gmina nie będzie mogła 
korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie o rewitalizacji. Gminy chcące     
z tych narzędzi skorzystać muszą prowadzić rewitalizację na podstawie GPR 
uchwalonego z zachowaniem wszystkich wymogów wskazanych w ustawie. 



WYTYCZNE W ZAKRESIE 

REWITALIZACJI W 

PROGRAMACH 

OPERACYJNYCH NA LATA 

2014-2020 



WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI 

Ramowy dokument warunkujący wydawanie środków unijnych na 

lata 2014-2020 na przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
 

Główny nacisk został położony na odpowiednie przygotowanie programów 
rewitalizacji stanowiących wymóg konieczny uznania projektu z niego 
wynikającego za „rewitalizacyjny”. 



WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI 

Elementy programu rewitalizacji 
 

Powiązania z innymi 
dokumentami 

Szczegółowa 
diagnoza 

Delimitacja obszaru 
rewitalizacji 

Wizja stanu obszaru 
po rewitalizacji 

Cele i kierunki działań 

Opis projektów 
rewitalizacyjnych 

Ramy finansowe dla 
PR 

Mechanizmy 
zapewnienia 

komplementarności 
System 

monitorowania i 
oceny Partycypacja społeczna 



WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI 

Elementy programu rewitalizacji - diagnoza 
 

Diagnoza obejmuje analizę wszystkich sfer, tj. sfery gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej, a w szczególności 
pogłębioną analizę kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia 
wyprzedzających działań o charakterze społecznym, co pozwoli na 
przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym 
charakterze i oddziaływaniu. 



WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI 

Elementy programu rewitalizacji – delimitacja obszaru rewitalizacji 
 

Program rewitalizacji dotyczy terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, 
obejmujących całość lub część zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego        
i dotkniętych szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk 
kryzysowych. 

Ustalenia zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji dokonuje samorząd 
gminy, w oparciu o rozstrzygnięcia wynikające z diagnozy lub w oparciu           
o indywidualne kryteria opracowane przez gminę. 

Program rewitalizacji łącznie nie obejmuje więcej niż 20% powierzchni 
gminy i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej mieszkańców. 



WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI 

Elementy programu rewitalizacji – cele i kierunki działań 
 

Należy wykazać spójność i powiązanie w programie diagnozy obszaru 
rewitalizacji identyfikującej czynniki i przyczyny degradacji z celami                      
i zamierzeniami do osiągnięcia wskutek rewitalizacji oraz działaniami                   
i zamierzeniami pozwalającymi na osiągnięcie celów.  

Umożliwi to znalezienie odpowiedzi na pytania: dlaczego i w jaki sposób tj. 
jakimi przedsięwzięciami zakłada się zahamowanie regresu, jak wywołać 
korzystne tendencje rozwojowe, a także jakie działania i na jakich obszarach 
są konieczne dla skierowania dotkniętego kryzysem obszaru na ścieżkę 
rozwoju. 

Cele powinny być mierzalne – do każdego celu należy przyporządkować 
wskaźnik. 



WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI 

Elementy programu rewitalizacji – opis projektów rewitalizacyjnych 
 

W trakcie opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji nie dopuszcza się 
możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych 
jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na 
działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami 
strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. 

Identyfikacja podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, bez 
których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar 
rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. 

Opis projektu powinien zawierać co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go 
realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, 
prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia                       
w odniesieniu do celów rewitalizacji. 



WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI 

Elementy programu rewitalizacji – opis pozostałych przedsięwzięć 
 

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest,  aby do objęcia wsparciem  
dopuszczone zostały projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza 
obszarem wyznaczonym do rewitalizacji. 

Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań      
i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego. 

Opis innych uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. 
takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno 
zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów 
programu rewitalizacji. 



WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI 

Elementy programu rewitalizacji – partycypacja społeczna 
 

Prace nad przygotowaniem programu, bądź jego aktualizacją, jak również 
wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi 
grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów 
rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami 
pozarządowymi. 

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament 
działań na każdym etapie tego procesu. Skonsolidowanie wysiłków różnych 
podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu.  



„Miasto tworzą nie tylko mury i ulice, 

lecz także mieszkańcy i ich marzenia” 

– św. Augustyn 
 



   więcej na: rpo.slaskie.pl/rewitalizacja 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Śląskiego 

Zespół ds. rewitalizacji 
 


