
Pojęcie rewitalizacji 
Rewitalizacja to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, 
techniczną i środowiskową polskich miejscowości. Takie podejście wynika wprost z zapisów Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w której drugi cel strategiczny „Budowanie spójności terytorialnej i 
przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych” obejmuje m.in. cel szczegółowy „Restrukturyzacja i 
rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”. 
Doświadczenia innych krajów dowodzą, że skuteczna i efektywna rewitalizacja to wielokierunkowe działania na 
rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych podmiotów. 
Zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych rewitalizacja ma być procesem kompleksowych, 
interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu. 
W myśl powyższych warunków rewitalizację definiuje się jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną 
społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. 
Stan kryzysowy należy rozumieć jako stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, 
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki 
rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę 
spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy. 
Obszar zdegradowany należy rozumieć jako obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszar 
zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic 
pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. 
Rewitalizacja jako proces przemian służących wyprowadzeniu obszarów ze stanu kryzysowego zakłada 
optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań oraz wzmacnianie lokalnych potencjałów. Jest 
procesem wieloletnim, prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Działania służące 
wspieraniu procesów rewitalizacji, prowadzone są w sposób zaplanowany, skoordynowany, komplementarny 
oraz zintegrowany wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) i zewnętrznie (z lokalnymi politykami 
sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów 
strategicznych). W związku z różnorodnością zjawisk degradacji i podejść do ich przezwyciężenia podstawową 
wskazówką prowadzenia rewitalizacji powinno być dążenie do programowania i prowadzenia działań jak 
najbardziej dopasowanych do lokalnych uwarunkowań. 
Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są: 
a. uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy; 
b. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji wskazanego w programie rewitalizacji oraz analizie 
dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno–
funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe; 
c. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych; 
d. właściwy dobór narzędzi oraz interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru; 
e. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, 
środowiskowej; 
f. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji; 
g. realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów (w szczególności lokalnych społeczności, 
przedsiębiorców, a także innych interesariuszy procesu rewitalizacji i ekspertów) w procesy programowania i 
realizacji działań rewitalizacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i 
grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. 
Ponadto, rewitalizacja ma sprzyjać poprawie ładu przestrzennego, realizacji idei zwartej miejscowości, 
przeciwdziałaniu niekontrolowanej suburbanizacji. 


