


Program Rewitalizacji Gminy 

i Miasta Żuromin na lata 2017-2023



Cel spotkania

Przedstawienie istoty rewitalizacji i wyjaśnienie 
głównych pojęć związanych z procesem rewitalizacji

Określenie zjawisk kryzysowych na terenie Gminy 
i Miasta Żuromin oraz przyczyn ich występowania



Plan spotkania

Część I

• Wyjaśnienie pojęcia rewitalizacji – definicja, podstawowe 
zagadnienia

• Wyjaśnienie celu opracowania Programu Rewitalizacji

Część II

• Debata na temat:

• zjawisk kryzysowych występujących na terenie Gminy

• przyczyn występowania zjawisk kryzysowych 

Część III

• Ankietyzacja Interesariuszy rewitalizacji – identyfikacja problemów 
i oczekiwań społecznych w kwestii działań rewitalizacyjnych

Westmor Consulting 4



Definicja rewitalizacji

Rewitalizacja

Proces
wyprowadzania 

ze stanu 
kryzysowego 

obszarów 
zdegradowanych

Proces 
prowadzony w 

sposób 
kompleksowy

Proces 
prowadzony 

poprzez 
zintegrowane 
działania na 
rzecz lokalnej 
społeczności, 
przestrzeni 
i gospodarki

Proces 
prowadzony 

poprzez działania 
skoncentrowane 

terytorialnie

Proces 
prowadzony 

poprzez 
interesariuszy 
rewitalizacji  
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Cele i oczekiwane efekty procesu 
rewitalizacji 

pobudzenie aktywności środowisk lokalnych; 

stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego;

przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych dysfunkcjami 
społecznymi obszarach;

polepszenie jakości życia mieszkańców;

zwiększenie szans mieszkańców na zatrudnienie;

trwała odnowa obszaru, poprawa ładu przestrzennego, stanu środowiska i 
zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i 
urbanistycznych;

odnowa lub wzmocnienie atutów rozwojowych obszarów;

zmiana wizerunku obszaru poddanego rewitalizacji

zwiększenie zainteresowania inwestorów obszarem poddanym rewitalizacji.
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Program Rewitalizacji

„Wieloletni program działań w sferze społecznej, 
ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, 
środowiskowej, kulturowej, zmierzający do 
wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze 
stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich 
zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie 
planowania, koordynowania i integrowania 
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.”

Źródło: Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego, 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa 2016



Obszar zdegradowany

obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy 

może obejmować teren całej gminy

może być podzielony na podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych 
granic
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Obszar rewitalizacji

całość lub część obszaru zdegradowanego

może być podzielony na podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych 
granic

ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego
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Obszar rewitalizacji

Max. 20% powierzchni gminy

Max. 30 % mieszkańców gminy
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Projekty rewitalizacyjne

„Miękkie” „Twarde”
Program 

Rewitalizacji
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Debata
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Zjawiska 

kryzysowe 

Sfera 
społeczna

gospodarcza

przestrzenno-
funkcjonalna

środowiskowa

techniczna
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Stan kryzysowy 
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o Negatywne zjawiska społeczne: wysokie bezrobocie, ubóstwo,

przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający

poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym;

• negatywne zjawiska gospodarcze: niski stopień przedsiębiorczości, słaba

kondycja przedsiębiorstw;

•negatywne zjawiska techniczne: zły stan techniczny obiektów budowlanych,

brak rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów

budowlanych;

•negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne: niewystarczające wyposażenie

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług

lub ich niska jakość, niski poziom obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska jakość

terenów publicznych;

• negatywne zjawiska środowiskowe: przekroczenia standardów jakości

środowiska, obecność odpadów niebezpiecznych.



Ankieta
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Ewelina Apalczyk– Młodszy Analityk 
tel. 54/ 413 05 31

eapalczyk@westmor.pl


