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Rewitalizacja zgodnie z definicją, jaką podaje słownik 
języka polskiego to „odbudowa zniszczonych budynków 
lub dzielnic miasta”. Samo słowo „rewitalizacja” z łaciny 
oznacza re- na powrót + vita- życie = ożywienie i jest to 
działanie mające na celu odbudowę, przebudowę i 
ponowne zagospodarowanie terenu, które umożliwią 
pełnienie jego funkcji użytkowych. Rewitalizacja oprócz 
zagospodarowania terenów, obiektów i ich otoczenia, 
powinna wiązać się z poprawą jakości życia poprzez 
likwidację zagrożeń środowiska naturalnego, stwarzanie 
nowych miejsc pracy, zmniejszenie zagrożenia 
przestępczością, zachowania dziedzictwa kulturowego. 
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Aby proces rewitalizacji przyniósł pożądane efekty należałoby podjąć działania 
w trzech głównych obszarach: 
• w obszarze gospodarczym: m.in. poprzez wspieranie lokalnej i regionalnej 

gospodarki  w celu zachowania istniejących i tworzenia nowych miejsc 
pracy, przede wszystkim  w sektorze MSP, zapewnienie dogodnych 
warunków zakładania działalności gospodarczej; 

• w obszarze infrastrukturalno-przestrzennym: m.in. zachowanie 
dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację, remonty i modernizację 
historycznie wartościowych obiektów i zespołów, podniesienie jakości 
przestrzeni publicznej i otoczenia mieszkaniowego, modernizację i 
rozbudowę infrastruktury technicznej, poprawę sytuacji środowiskowej; 

• w obszarze społecznym: m.in. poprzez wspieranie działań mających na 
celu zapewnienie sprawnie funkcjonującej infrastruktury społecznej, 
inicjowanie i wspieranie partycypacji mieszkańców oraz ich inicjatyw, 
zapobieganie wykluczeniu, przestępczości i patologiom społecznym, 
tworzenie sieci społecznych itd. 
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ratusz; 15; 14% 

mury obronne, fosa, wieże; 
56; 53% 

zwarta zabudowa 
mieszkaniowa; 4; 4% 

dworzec PKP; 8; 7% 

kościół ewangelicki; 2; 2% 

stadion; 3; 3% 

cmentarz; 6; 6% 

infrastruktura publiczna; 4; 
4% 

brak odpowiedzi; 7; 7% 

Najważniejszy obszar do rewitalizacji w opinii mieszkańców 
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Wnioski z przeprowadzonej analizy 
• Mieszkańcy, zdecydowanie wybrali mury obronne z wieżami, jako obszar, 

który powinien podlegać procesowi rewitalizacji. Znalazło to 
potwierdzenie w wyborze jednego, najważniejszego obszaru – to także 
mury obronne, wieże i fosa. Wynika z tego, że jest to priorytetowy obszar 
dla badanych. Wiąże się to z estetyką otoczenia i funkcjami pełnionymi 
przez to miejsce. W małych miastach, które posiadają dobra kulturalne i 
zabytki może to stanowić punkt wyjścia do rozwoju turystyki, promowania 
miasta, a co za tym idzie rozwoju ekonomicznego i wzrostu znaczenia 
miasta w regionie. 

• Osoby wypowiadające się w badaniu, to przede wszystkim mieszkańcy 
miasta, więc można uznać, że są zaangażowani i rzetelnie podeszli do 
problematyki zawartej w ankiecie. Od ich opinii może zależeć, co 
faktycznie zmieni się w mieście i jakie z tego popłyną dla nich korzyści. 
Osoby, które mają świadomość znaczenia rewitalizacji dla miasta, chętniej 
popierają i angażują się w tego typu działania. Będą przekazywali wartości 
jakie niosą za sobą tego typu działania. 
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Wnioski z przeprowadzonej analizy 
• Respondenci niezbyt przychylnie odnieśli się do estetyki otoczenia, w którym żyją, 

aktywności ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych, poczucia 
bezpieczeństwa. Jest tu rola dla władz samorządowych do zmiany tych obszarów 
na lepsze. Działania rewitalizacyjne mogą również w tych obszarach mieć 
niebagatelne znaczenie. 

• Zdecydowanie lepiej wypadła samoorganizacja społeczna i współpraca między 
mieszkańcami, a władzami publicznymi. Może to oznaczać, że w badanej grupie są 
osoby aktywne na tym polu i/lub też, że mieszkańcy doceniają działania władzy 
samorządowej prowadzącej dialog z obywatelami. Rozwój w tym kierunku, może 
pozwolić władzom gminy zyskać większe poparcie dla swoich działań i sprawniej 
wprowadzać zmiany. 

• Badani najbardziej obawiają się bezrobocia, biedy, alkoholizmu i degradacji 
zabytków. Może to być wskazówka, które obszary powinny być rewitalizowane i 
czemu mają służyć; jakie nowe funkcje mogłyby zyskać, aby przeciwdziałać takim 
zjawiskom społecznym. Bezrobocie, bieda i alkoholizm są zjawiskami bardzo silnie 
ze sobą skorelowanymi prowadzącymi do wykluczenia społecznego, rewitalizacja 
szczególnie infrastruktury społecznej może znacząco te zjawiska ograniczyć i nie 
dopuścić do ich „dziedziczenia”. 
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Wnioski z przeprowadzonej analizy 
• Osoby, które obawiają się bezrobocia w mieście, postrzegają rewitalizację, 

jako ważną dla miasta. Mogą w niej upatrywać możliwości rozwoju 
ekonomicznego i tworzenia nowych miejsc pracy.  

• Badani dobrze oceniają infrastrukturę ekonomiczną i społeczną i usługi w 
mieście. Oczekują poprawy w obszarze zdrowia, oferty kulturalnej i 
turystycznej. Ze względu na posiadane przez miasto zabytki, które mogą 
przyciągać turystów, trzeba zapewnić możliwość przyjmowania ich i 
zapewnienia im odpowiednich warunków do przebywania jak najdłużej w 
mieście. Oferta kulturalna i rekreacyjna ma służyć nie tylko mieszkańcom, 
ale także przyciągać osoby z zewnątrz. Konieczne jest także propagowanie 
walorów miasta w regionie. 

• Zdecydowana większość uważa, że rewitalizacja jest ważna dla miasta i 
również dla nich samych. Jest to sygnał, że takie działania są potrzebne i 
mają poparcie mieszkańców. Patrząc na działania innych miast, mieszkańcy 
mają świadomość, że zmiany w mieście są konieczne, niosą pozytywne 
wartości i dają szansę na rozwój. 
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KARTA PROJEKTU 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA BYCZYNA  

1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA   

2. TYP PROJEKTU 

(twardy – inwestycyjny, 

miękki – nieinwestycyjny) 

  

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 

PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ 

  

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 

projektu 

  

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e   

6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 

występujących problemów 

  

  

  

  

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 

wykonania w ramach projektu 
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8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 

najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

  

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 

budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

  

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli istnieją) – 

proszę wymienić 

  

11. Okres realizacji projektu 

(łącznie z opracowaniem dokumentacji) 

  

12. Szacunkowa wartość projektu w zł   

13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł i % 

Wkład własny Inwestora   

Planowana wysokość dotacji 

z funduszy strukturalnych UE 

  

Inne źródła (kredyty bankowe)   

Razem planowane nakłady inwestycyjne 

ogółem 

  

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 

pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

  

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 

kontaktu, email, tel.) 

  


