
Opracowanie 
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dla zdegradowanej części 
Miasta Stawiszyna
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Geneza prac nad rewitalizacją

Opracowanie wniosku o przyznanie dotacji na „Przygotowanie

programów rewitalizacji” odbyło się we wrześniu 2016 roku.

W dokumencie tym założono, że rewitalizacji poddane zostanie

ścisłe centrum Stawiszyna.
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Obszar do rewitalizacji
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Geneza prac nad rewitalizacją

Zbadano przestrzeń ścisłego centrum w następujących
obszarach:

-liczba mieszkańców (obszar planowany do rewitalizacji
zamieszkuje ok. 630 osób – stan na 31.12.2014)

- bezrobocie,

- ubóstwo i pomoc społeczna,

- działalność gospodarcza,

- przestępczość.
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Jak chcemy zrealizować rewitalizację?

 od września 2016 r. – do czerwca 2017 r. odbędzie się 10 spotkań takich jak:
konferencje, spotkania konsultacyjno-informacyjne, spotkania warsztatowe,
imprezy integracyjne z różnymi grupami społecznymi,

 do czerwca 2017 roku zostanie opracowany Lokalny Program Rewitalizacji dla
zdegradowanej części Miasta Stawiszyna wraz z wstępną koncepcją
urbanistyczno-architektoniczną,

 pod koniec 2017 roku zostaną zlecone prace nad wykonaniem pełnej
dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury technicznej
z nadanymi jej funkcjami,

 pod koniec 2017 roku zostanie ogłoszony konkurs w ramach ZIT
dla rozwoju AKO w ramach którego chcemy uzyskać dofinansowanie
na działania rewitalizacyjne w naszym mieście.
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Zespół ds. Wdrażania Programu Rewitalizacji

W ramach LPR został uchwałą powołany Zespół ds. Wdrażania Programu

Rewitalizacji na czele którego stoi Burmistrz Stawiszyna.

Zespół składa się z pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

(2 osoby) oraz z przedstawicieli interesariuszy (9 osób).

Głównym celem Zespołu jest współpraca ze wszystkimi grupami interesariuszy,

w tym w szczególności ze społecznością obszaru rewitalizacji.

Gmina i Miasto Stawiszyn



Rewitalizacja
Rewitalizacja stanowi 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 lokalnego programu rewitalizacji.

 Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia
rewitalizacji,

ALE

 rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy! Przedsiębiorcy
należą do bardzo ważnych interesariuszy
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Program Rewitalizacji - interesariusze
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mieszkańcy

przedsiębiorcy

Przedstawiciele 
Urzędu Gminy

Właściciele 
budynków

Właściciele terenów

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Dom Pomocy 
Społecznej 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej

Spółdzielnie socjalne

Poradnie 
psychologiczne, 
pedagogiczne

Organizacje 
pozarządowe
Lokalne Grupy 

Działania



Cel rewitalizacji
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ożywienie społeczne
i gospodarcze gmin, 

zwiększenia potencjału 
turystycznego i kulturalnego 
terenów zdegradowanych –

poprzemysłowych czy 
miejskich / wiejskich

działania inspirujące 
rozwój nowych funkcji 

obszarów 
rewitalizowanych

Przywrócenie terenom zdegradowanym 
utraconych funkcji społeczno-

gospodarczych

Odnowa 
zdegradowanych 
obszarów gmin 

(zwłaszcza zabytkowych)

Zagospodarowanie obiektów i terenów 
poprzemysłowych oraz pomilitarnych, 

przez zmianę dotychczasowych funkcji na 
gospodarcze, społeczne, edukacyjne, 
zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne.



Kompleksowa rewitalizacja powinna:
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być odpowiedzią na 
konkretne zjawiska 

kryzysowe występujące 
w zdegradowanym obszarze

łączyć wysiłki wielu 
podmiotów na rzecz 

ożywienia obszaru (władz 
lokalnych, mieszkańców, 

przedsiębiorstw, organizacji 
pozarządowych)

włączać społeczność lokalną 
do działania na każdym 

etapie

dawać nadzieję na 
rozpoczęcie pozytywnych 

zmian

doprowadzić do trwałej 
poprawy sytuacji w obszarze 

rewitalizacji



Kompleksowość zmian 
w obszarach zdegradowanych
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1

Poprawa jakości życia 
na obszarach 

zdegradowanych

2

Pobudzenie rozwoju 
społeczno-

gospodarczego

3

Przeciwdziałanie 
zjawiskom kryzysowym 
w lokalnej społeczności, 
gospodarce, przestrzeni 

i środowisku



Kompleksowa rewitalizacja – przepis na sukces

Nie ma jednego przepisu na rewitalizację, ponieważ każde miasto i gmina są inne.

W każdym przypadku należy znaleźć inny, dopasowany do charakteru i specyfiki 
miejsca oraz możliwości pomysł na poprawę sytuacji.

Dotychczasowe doświadczenia uczą, że punktowe projekty nie przynoszą 
wystarczającego efektu.
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Rewitalizację trzeba uszyć na miarę
konkretnego obszaru
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dobry dostęp do 
usług społecznych 
(edukacji, opieki 

zdrowotnej, kultury)

promowanie 
równych szans 

wszystkich 
mieszkańców 

obszaru rewitalizacji

wspieranie 
aktywnego 

uczestnictwa 
mieszkańców w 

życiu miasta

tworzenie 
warunków do 

aktywnego 
spędzania wolnego 

czasu

budowanie 
tożsamości lokalnej

remonty 
budynków 

mieszkalnych 
i użytkowych

odnowa parków, 
skwerów 

i przestrzeni 
publicznych

Modernizacja 
infrastruktury 

technicznej

poprawa 
efektywności 
energetycznej 

budynków

dobre 
wyposażenie 

placówek 
edukacyjnych

tworzenie 
lokalnych 

centrów usług 
społecznych

rekultywacja 
terenów 

poprzemysłowych

dostęp do 
zatrudnienia dla 

osób poszukujących 
pracy i osób 

biernych zawodowo

promowanie 
lokalnych inicjatyw 

na rzecz 
zatrudnienia

wsparcie 
innowacyjnych 

mikro-, małych i 
średnich 

przedsiębiorstw

Wykorzystanie 
walorów zabytków 

i lokalnej kultury

rozwój przedsiębiorczości 
społecznej i integracji 

zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych

NOWE SZANSE DLA LOKALNEJ 

SPOŁECZNOŚCI

OŻYWIENIE LOKALNEJ 
GOSPODARKI

INWESTYCYJNE WSPARCIE 
PRZEMIAN


