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Co to jest 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 gminnego 

programu rewitalizacji.



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, można wyznaczyć jako 

obszar zdegradowany w przypadku występowania 

na nim ponadto m. in. negatywnych zjawisk w 

sferze: 1) gospodarczej 2) środowiskowej 

3) przestrzenno-funkcjonalnej 4) technicznej



Obszar rewitalizacji

- obejmuje całość lub część obszaru 

zdegradowanego

- cechuje się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk

- ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

nie może być większy niż 20% powierzchni gminy 

- nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% 

liczby mieszkańców gminy

- może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych 

granic.



Co się do tej 

pory 

wydarzyło?
proces tworzenia programu 

rewitalizacji w Hajnówce



Warsztaty partycypacyjne w grupach 

reprezentatywnych

Warsztaty diagnostyczne z mieszkańcami

Spacery badawcze

Mobilne punkty konsultacyjne

Zgłaszanie własnych pomysłów na projekty



Diagnoza 

Przeprowadzono tzw. audyt miejski (w oparciu o 

dane statystyczne i działania partycypacyjne ). 

Wskaźniki społeczne, np. ubóstwo, bezrobocie 

itp.  powiązane z poziomem przedsiębiorczości, 

dochodami ludności, jakością powietrza, siecią 

ciepłowniczą i kanalizacyjną, ilością zabytków itp.



Jakie pomysły i potrzeby już są?

Osiedle „Chemiczna” 

• Zadrzewienie, ukwiecenie, plac zabaw

• Impreza społeczności lokalnej integrująca różne 
środowiska mieszkańców

• Uruchomienie zajęć dla rodziców w Hajnowskim Domu 
Kultury

Żabia Górka 

• Działania aktywizujące młodzież



Jakie pomysły i potrzeby już są?

Osiedle Armii Krajowej 

• Prezentowanie twórczości uczniów szkoły na ogrodzeniu 
szkoły 

• Świetlica dla dzieci i młodzieży z osiedla –
zagospodarowanie ich wolnego czasu, wsparcie w 
odrabianiu lekcji, zajęcia kulturalne itp.

• Brak poczucia odpowiedzialności za osiedle - remont 
klatek schodowych, czystość na osiedlu, mural zrobione 
przy udziale mieszkańców?



Jakie pomysły i potrzeby już są?

Park Miejski / Amfiteatr

• Oferta kulturalna dla młodzieży i wieczory taneczne

• Nieznana sztuka współczesna – prace prof. Perszki

• Skatepark - nowe miejsce, nowe funkcje? 

Kawiarnia, miniatura starej i nowej Hajnówki?



Jakie pomysły i potrzeby już są?

• Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

• Jaką i jak opowiedzieć historię Hajnówki?

• Ul. Wierobieja jako nowe centrum

• Targowisko z ekoproduktami



Inspiracje

Osiedle takie jak nasze – przykład rewitalizacji w 

Gdyni  



• Centrum Społeczne Paca 



• Streetworking w Ełku

• https://www.youtube.com/watch?v=GZbikqUDYrw

https://www.youtube.com/watch?v=GZbikqUDYrw


Święto Ulicy w Ełku

https://www.facebook.com/272309552816311/videos/

1096527190394539/

https://www.facebook.com/272309552816311/videos/1096527190394539/




Cel koncepcji

Przekształcenie 

terenu powojskowego przy 

ul. Węglowej w Białymstoku w przestrzeń 

przyjazną oraz umożliwiającą samorealizację 

i zaspokajanie potrzeb wszystkich 

mieszkańców miasta, przy jednoczesnym 

zachowaniu istniejących wartości terenu 

(urbanistycznych, architektonicznych i 

przyrodniczych) oraz zwiększeniu jego 

bezpieczeństwa, dostępności 

i atrakcyjności dla różnych podmiotów oraz 

grup społecznych.



Efekt spotkań grup roboczych



Efekty spotkań grupy mieszanej



Wspólne projektowanie przestrzeni



• Ogrody społeczne, np. w Krakowie

https://www.youtube.com/watch?v=9aG2OmuIfxE

• Albo w Warszawie 

https://www.youtube.com/watch?v=3my7OppRPqo

• Przykład z USA

https://www.youtube.com/watch?v=4_HyRP3cPew

• Podręcznik: „Tu będzie lepiej” 

http://www.naszogrodspoleczny.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=9aG2OmuIfxE
https://www.youtube.com/watch?v=3my7OppRPqo
https://www.youtube.com/watch?v=4_HyRP3cPew
http://www.naszogrodspoleczny.pl/


• Woonerf – miejski podwórzec -

https://www.youtube.com/watch?v=kJ8kFp6pfxo

https://www.youtube.com/watch?v=kJ8kFp6pfxo


• Murale i lokalni przewodnicy

• https://www.youtube.com/watch?v=zfCZs7uCDoE

• http://muralegdanskzaspa.pl

https://www.youtube.com/watch?v=zfCZs7uCDoE
http://muralegdanskzaspa.pl/


Zapraszamy do składania 

własnych projektów! 


