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REWITALIZACJA W PROGRAMOWNIU 2014-2020  
 
 

 
PODSTAWA PRAWNA: 
 
 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. 2015 

poz. 1777). 
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020”, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 
lipca 2015 r., MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015; 

 Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 
 



 

 

REWITALIZACJA W PROGRAMOWNIU 2014-2020  
 
ZMIANA ZASAD – NOWE PODEJŚCIE 
 
 
 
REWITALIZACJA stanowi proces wyprowadzenia 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 programu rewitalizacji (art. 2 ustawy o 
rewitalizacji) 

 
 



 

REWITALIZACJA W PROGRAMOWNIU 2014-2020  
ZMIANA ZASAD – NOWE PODEJŚCIE 
 
Obszar zdegradowany – 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. Ponadto musi występować na nim co najmniej jedno z 
następujących negatywnych zjawisk: 

 
 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw lub 
 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 
 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub 
ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów 
publicznych, lub 

 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 
przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających 
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i 
ochrony środowiska (art.9 ustawy o rewitalizacji). 



 

REWITALIZACJA W PROGRAMOWNIU 2014-2020 
 
ZMIANA ZASAD – NOWE PODEJŚCIE 
 
 
 
 

OBSZAR REWITALIZACJI – obszar obejmujący całość lub część 
obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk, (...) na którym, z uwagi na istotne znaczenie 
dla rozwoju lokalnego, zamierza się przeprowadzić rewitalizację". 
Nie może on obejmować terenów  większych niż 20% gminy oraz 
nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców 
gminy (art.10 ustawy o rewitalizacji). 

 
 
 



 

OBSZAR REWITALIZOWANY – DELIMITACJA 

Dla wyznaczenia zasięgu obszaru rewitalizacji kierowano się następującymi 
przesłankami wynikającymi z Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 
(Dz. U. 2015 poz. 1777) oraz zapisami Wytycznych Ministerstwa w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020: 
• obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk; 
• obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego; 
• obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz 

nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 
 

Wszystkie powyższe warunki spełniają osiedla wskazane jako tereny 
zdegradowane.  

Są to: Stare Miasto, Śródmieście, Siedlice, Piłsudskiego, Osiedle Piastów. Obszar 
rewitalizacji stanowi 1,8% powierzchni i jest zamieszkany przez 23,9% 
ludności Gminy Pszczyna. 

 



 

OBSZAR ZDEGRADOWANY I REWITALIZOWANY – DELIMITACJA 
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OBSZAR REWITALIZACJI – GŁÓWNE PROBLEMY 

Odpływ 
mieszkańców z 

Miasta 

Pogorszenie struktury 
wiekowej mieszkańców – 
przewaga osób w wieku 

senioralnym 

Narażenie na 
wykluczenie, 

marginalizacja 

BRAK AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ, 

OBYWATELSKIEJ 
ORAZ SAŁABA 
INTEGRACJA 

Trendy 
gospodarcze 

regionu i kraju 

Wzrost bezrobocia oraz 
korzystających z pomocy 

OPS /  niskie dochody 

marazm, 
zniechęcenie 

Słaba edukacja 
przedsiębiorcza 

– słaby 
potencjał 

przedsiębiorczy 

Polityka socjalna/dziedziczenie 
ubóstwa/lęk przed zmianą 

miejsca zamieszkania 

Ograniczanie 
wydatków 

Palenie tanim 
węglem/śmieciami – 

NISKA EMISJA, 
ZANIECZYSZCENIE 

ŚRODOWISKA 
LOKALNEGO 

Brak środków 
na inwestycje + 
stara zabudowa 

Zły stan 
infrastruktury 
technicznej i 

publicznej 

Brak zaangażowania 
obywateli, brak 

odpowiedzialności 
za otoczenie 

NIEZADAWALAJĄCY 
STAN PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH I 
INFRASTRUKTURY 

O DYŻYM 
ZNACZENIU 

HISTORYCZNYM I 
KULTUROWYM 

Struktura przestrzeni Miasta, 
charakter zabudowy, 

anonimowość mieszkańców 



 

OBSZAR REWITALIZACJI – CELE i KIERUNKI DZIAŁAŃ 

I CEL STRATEGICZNY:   

ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA 

• Kierunek działań I.1. : wzrost aktywności społecznej, kulturalnej i obywatelskiej 

• Kierunek działań I.2. : inkluzja społeczna osób zagrożonych marginalizacją  

• Kierunek działań I.3.: poprawa jakości kapitału społecznego 

II CEL STRATEGICZY:  

WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORCZEGO W OPARCIU O LOKALNY 
POTENCJAŁ 

• Kierunek działań II.1.: zwiększenie kompetencji zawodowych mieszkańców 
obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy 

• Kierunek działań II.2.: inicjowanie współpracy w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego 



 

OBSZAR REWITALIZACJI – CELE i KIERUNKI DZIAŁAŃ 

III. CEL STRATEGICZNY:  

SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA NA 
TERENIE ZDEGRADOWANYM  

• Kierunek działań III.1.: poprawa estetyki i ładu przestrzennego obszarów 
zdegradowanych 

• Kierunek działań III.2.: poprawa dostępności komunikacyjnej 

• Kierunek działań III.3.: wysokiej jakości infrastruktura społeczna 

IV CEL STRATEGICZNY:   

ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM 

• Kierunek działań IV.1.: poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez 
przeciwdziałanie niskiej emisji 

• Kierunek działań IV.1. : poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków  



 

PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

PROJEKT REWITALIZACYJNY – projekt  wynikający z programu 
rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i 
ukierunkowany na osiągnięcie jego celów,  albo logicznie 
powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do 
objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy 
strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu 
operacyjnego.  Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu 
rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go 
wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym 
(zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów  działań 
rewitalizacyjnych. 

 



 

PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

 zmierzające do integracji społecznej mieszkańców 
 skierowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - nabycie lub 
zwiększenie kompetencji społeczne i kwalifikacji zawodowych; 
tworzenie oraz funkcjonowanie Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji 
Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej 
kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych Rozwój ekonomii społecznej w regionie  - usług doradcze, 
edukacyjne, itp. 

 
zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za 
wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem 
przyległego otoczenia  
roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych 
budynkach wraz z zagospodarowaniem  
remont budynków z przeznaczeniem na cele związane np. z integracją społeczną 
i zawodową, animacją lokalną, dostarczaniem usług o charakterze społecznym  



 

OBSZAR REWITALIZACJI – POTRZEBY REWITALIZACYJNE 

NR  TYTUŁ PROJEKTU WNIOSKODAWCA 
TYP 

PROJEKTU 

1 

Organizowanie Społeczności Lokalnej jako 

metoda na wykluczenie społeczne osób 

starszych i nieaktywnych zawodowo (Klub 

Seniora) 

Ośrodek Pomocy Społecznej M 

2 

Aktywny w każdym wieku - wsparcie dla osób 

pozostających bez zatrudnienia w powiecie 

pszczyńskim 

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. 

z o.o. 
M 

3 Kopalnia biznesu 
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. 

z o.o. 
M 

43 
Outplacement - kompleksowym wsparciem na 

rynku pracy w powiecie pszczyńskim 

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. 

z o.o. 
M 

4 
Rewitalizacja terenu przy ul. Katowickiej w 

Pszczynie 
Henryk Kopiec I 

5 
Nowa biblioteka-większe szanse rozwoju 

mieszkańców 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Pszczynie 
I 



 

OBSZAR REWITALIZACJI – POTRZEBY REWITALIZACYJNE 

NR  TYTUŁ PROJEKTU WNIOSKODAWCA 
TYP 

PROJEKTU 

6a 

Lokalne Okienko Przedsiębiorczości-punkt 

informacji gospodarczej 

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi 

Pszczyńskiej sp. z.o.o. MSZ 

6b 

Lokalne Okienko Przedsiębiorczości-Placówka 

Kształcenia Ustawicznego 

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi 

Pszczyńskiej sp. z.o.o. MSZ 

7 

Wokół dziedzictwa historyczno-kulturowego 

ziemi pszczyńskiej - aktywne formy integracji 

społeczności lokalnej 

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi 

Pszczyńskiej sp. z.o.o. M 

8 

Rewitalizacja budynku Pszczyńskiego Centrum 

Kultury Pszczyńskie Centrum Kultury I 

9 Powiatowa Synergia Kariery Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie M 

10 Monitoring osiedli mieszkaniowych 

Pszczyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa I 



 

OBSZAR REWITALIZACJI – POTRZEBY REWITALIZACYJNE 

NR  TYTUŁ PROJEKTU WNIOSKODAWCA 
TYP 

PROJEKTU 

13-16 

Poprawa stanu środowiska miejskiego przez 

rewitalizację nieruchomości publicznych 

(Dworcowa 36, Kilińskiego 5a, Kilińskiego 3a, 

3b, budynek „BAJADERKI” 

Pszczyńskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego MSZ 

18-42 

Poprawa stanu środowiska miejskiego przez 

rewitalizację nieruchomości w Pszczynie (3 

Maja 11, Bogedaina 19, Chopina 1, 

Dunikowskiego 4-6, Dworcowa 5, 6, 25, 38, 

Katowicka 8, Kopernika 46, Korfantego 39-41-

43, Piastowska 3, 20, 24, Piekarska 3, 

Piwowarska 24, Poniatowskiego 6, 9, 11, 

Rynek 9, 13, 22, Warowna 3, 35, 41) Wspólnoty Mieszkaniowe MSZ 

1 

7 

Poprawa stanu środowiska miejskiego przez 

rewitalizację nieruchomości w Pszczynie przy 

ul. Kilińskiego 45-55 

Pszczyńskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego MSZ 





 
 

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ 
 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ:  
WWW.STRATEGIA.PSZCZYNA.PL 

 
Adres e-mail: pszczyna@dcrl.pl  

http://www.strategia.pszczyna.pl/

