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CO TO JEST  
REWITALIZACJA?

Rewitalizacja to pojęcie oznacza-
jące szeroki wachlarz przedsię-
wzięć prowadzących do odno-
wy lub „przywrócenia do życia” 
zaniedbanej dzielnicy czy części 
miasta. Podejmowane działania 
dotyczą:

sfery społecznej – rozwiązy-•	
wanie indywidualnych pro-
blemów i mobilizacja spo-
łeczności lokalnej, programy 
przeciwdziałające nierówno-
ściom społecznym oraz wyklu-
czeniu, walka z bezrobociem 
i przestępczością, działalność 
kulturalna;
sfery gospodarczej – programy •	
wspierania przedsiębiorczości; 
sfery przestrzennej – remon-•	
ty i modernizacje zaniedba-
nej infrastruktury i budynków 
mieszkalnych, odnowa i kon-
serwacja zabytków oraz obiek-
tów architektonicznych;
sfery ekologicznej – zazielenia-•	
nie i harmonijne zagospodaro-
wywanie przestrzeni miejskiej, 
konserwacja zabytkowych par-
ków.

Należy pamiętać, że rewitalizacja 

nie jest celem samym w sobie, 
lecz elementem całej strategii 
społeczno-gospodarczej, mają-
cej na celu zapewnienie wszech-
stronnego rozwoju miasta oraz 
poprawę warunków życia miesz-
kańców, czyli także Ciebie. 
Programy rewitalizacyjne są naj-
częściej realizowane na następu-
jących obszarach:

zdegradowane dzielnice sta-•	
romiejskie – przykładem ta-
kiej dzielnicy w Poznaniu jest 
Śródka,
blokowiska z wielkiej płyty,•	
tereny powojskowe, pokolejo-•	
we i poprzemysłowe.

Żadne, nawet największe i naj-
bogatsze miasto nie jest w stanie 
samodzielnie przywrócić do ży-
cia zaniedbanych terenów. Dla 
prawidłowego przebiegu proce-
su rewitalizacji niezbędne jest 
współdziałanie wielu partnerów, 
takich jak np.:

władze miasta, gminy, powia-•	
tu, województwa,
organizacje pozarządowe, spo-•	
łeczne,
policja,•	
szkoły,•	
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parafie,•	
wspólnoty, spółdzielnie miesz-•	
kaniowe,
rady osiedli,•	
i przede wszystkim społeczno-•	
ści lokalne.

Hamulcem blokującym proce-
sy rewitalizacji jest najczęściej 
obojętność i brak zaangażowa-
nia społeczności lokalnej oraz 
nieumiejętność lub brak woli 
współpracy pomiędzy partnera-
mi lokalnymi.
Pamiętaj! Ty także możesz pomóc 
biorąc czynny udział w działa-
niach na rzecz Twojej dzielnicy!

CIENIE I BLASKI  
REWITALIZACJI

Korzyści płynące z rewitalizacji 
są bezsprzeczne. Należą do nich:

wzrost atrakcyjności inwesty-•	
cyjnej odnowionych obszarów,
ożywienie ruchu turystyczne-•	
go,
powstanie nowych miejsc pra-•	
cy – np. w turystyce, handlu, 
usługach (szczególnie gdy i re-
witalizacji poddane zostają ob-
szary o znaczeniu historycz-
nym lub kulturalnym), 

pobudzenie aktywności miesz-•	
kańców,
zwiększenie poczucia wspól-•	
noty, odbudowy więzi społecz-
nych i integracja społeczności 
lokalnej,
ograniczenie patologii społecz-•	
nych dzięki wdrażaniu progra-
mów walki z wykluczeniem 
społecznym, przestępczością 
i uzależnieniami,
poprawa jakości życia miesz-•	
kańców,
poprawa bezpieczeństwa •	
w „niespokojnych” dzielni-
cach, na blokowiskach itp,
podnoszenie prestiżu dotąd •	
zaniedbanych miejsc,
ożywienie społeczno-gospo-•	
darcze regionów i miast,
poprawa stanu środowiska na-•	
turalnego,
ożywienie kulturalne.•	

Obok niewątpliwych zalet, re-
witalizacja ma także pewne mi-
nusy. Efektem wzrostu atrak-
cyjności inwestycyjnej może 
być wzrost czynszów w odna-
wianych dzielnicach, co z kolei 
może skutkować wyprowadzką 
mieszkańców. Prywatni właści-
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ciele budynków mieszkalnych 
często decydują się też na sprze-
daż wartościowych teraz nieru-
chomości, a mieszkańcy prze-
chodzą wraz ze swoim domem 
czy kamienicą „z rąk do rąk”. 
Ponadto, wzmożenie ruchu tu-
rystycznego w odnowionych 
dzielnicach może prowadzić do 
niezadowolenia mieszkańców 
(wzrost hałasu, większy ruch sa-
mochodowy itp.).

REWITALIZACJA  
W UREGULOWANIACH 

PRAWNYCH
W Polsce brak jest ustawy, któ-
ra kompleksowo regulowałaby 
zagadnienia związane z rewi-
talizacją. Obecnie trwają prace 
nad przygotowaniem odnośne-
go aktu prawnego. 

MIEJSKI PROGRAM  
REWITALIZACJI DLA  
MIASTA POZNANIA 

W dniu 7 marca 2006 r. Rada 
Miasta Poznania przyjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia „Miejskiego 
Programu Rewitalizacji dla mia-
sta Poznania” (MPR). Działania-
mi pilotażowymi w ramach MPR 
została objęta Śródka. W wyni-

ku przyjęcia uchwały w spra-
wie „Miejskiego Programu Re-
witalizacji dla miasta Poznania 
- druga edycja”, działania rewi-
talizacyjne zostały rozszerzo-
ne na kolejne obszary Poznania: 
Ostrów Tumski, Chwaliszewo, 
Jeżyce oraz Łazarz. 
Projekty, które zostały ujęte 
w Miejskim Programie Rewitali-
zacji są między innymi efektem 
cyklicznych spotkań z osobami 
zamieszkałymi w poszczegól-
nych dzielnicach. Dzięki prze-
prowadzonym konsultacjom 
społecznym, założone działania 
najpełniej odzwierciedlają po-
trzeby mieszkańców Poznania. 

REWITALIZACJA  
NA ŚRÓDCE

Śródka jest obszarem bogatym 
w zabytki architektury i sztuki. 
Położona na samym początku 
Traktu Królewsko-Cesarskiego, 
granicząca z rekreacyjnymi tere-
nami Jeziora Maltańskiego może 
stać się obszarem niezwykle 
atrakcyjnym turystycznie. Jedno-
cześnie jest to dzielnica zdegrado-
wana, ze zniszczoną i zaniedbaną 
zabudową oraz utrudnionym do-
stępem do reszty miasta. 
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Objęcie Śródki Miejskim Pro-
gramem Rewitalizacji ma zapo-
biec jej izolacji oraz dalszej de-
gradacji m.in. przez:

przywrócenia jej znaczenia •	
jako ważnego miejsca histo-
ryczno-kulturowego, związa-
nego z początkiem polskiej 
państwowości,
powstania nowych miejsc pracy •	
w obszarze działań kulturalnych, 

usług turystycznych i rekreacji, 
poprawę systemu transportu •	
w mieście (dróg pieszych i tras 
rowerowych),
przywrócenia Śródce integra-•	
cji z resztą miasta.

Poniższa tabela przedstawia ze-
stawienie planowanych dzia-
łań na terenie Śródki w ramach 
Miejskiego Programu Rewitali-
zacji.
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Przykładowe działania podjęte 
dotychczas w ramach MPR:

budowa Mostu Cybińskiego – •	
operacja, o której słyszała chy-
ba większość mieszkańców 
Poznania; dzięki przetrans-
portowaniu na Śródkę przęsła 

starego mostu Rocha możliwe 
stało się przywrócenie dzielni-
cy miastu; pomiędzy katedrą 
na Ostrowie Tumskim a Śród-
ką wznowiono ruch pieszy i ro-
werowy,
szereg imprez kulturalnych, •	
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takich jak Śródeckie Koncerty 
Muzyki Dawnej, międzynaro-
dowa wystawa sztuki „RE:GE-
NERACJA II”, Dni Ostrowa 
Tumskiego i Śródki,
wakacyjna akcja „Kolorowe •	
miasto”,
letnia akcja „Spacery po Śród-•	
ce”, czyli odkrywanie Śródki 
pod opieką przewodnika,
obchody „Dnia Sąsiada”,•	
renowacja ośrodka szkolno-•	
wychowawczego dla dzieci 
niesłyszących.

REWITALIZACJA A FUNDU-
SZE UNIJNE 
Proces przemian w polskich 
miastach rozpoczął się między 
innymi dzięki możliwości po-
zyskania pieniędzy na ten cel ze 
środków Unii Europejskiej. W la-
tach 2004-2006 działania rewita-
lizacyjne finansowane były przez 
Zintegrowany Program Opera-
cyjny Rozwoju Regionalnego.
W latach 2007-2013 środki na od-
nowę miast będzie można pozy-
skać z funduszy Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Wparcie uzyskają projek-
ty zakładające między innymi:

remonty elewacji, fasad i da-•	
chów,
remonty, przebudowy, przy-•	
stosowanie budynków i infra-
struktury publicznej, 
renowację budynków o warto-•	
ści architektonicznej i znacze-
niu historycznym (z wyłącze-
niem mieszkań prywatnych),
wyburzanie budynków pod •	
cele usługowe, kulturowe, edu-
kacyjne, gospodarcze, tury-
styczne lub rekreacyjne,
zakup i instalację systemów •	
monitoringu oraz oświetlenia,
adaptację, przebudowę lub •	
remonty obiektów użytecz-
ności publicznej (przedszko-
li, szkół, domów dziecka, 
świetlic itp.),
przebudowę, wymianę lub re-•	
monty infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej, 
grzewczej i gazowej w rewita-
lizowanych obiektach,
zabudowywanie pustych prze-•	
strzeni publicznych,
remonty lub przebudowa in-•	
frastruktury technicznej, 
szczególnie w zakresie ochro-
ny środowiska,
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budowę, rozbudowę, moderni-•	
zację lub remont dróg, chod-
ników i przejść dla pieszych, 
ścieżek rowerowych,
realizację przedsięwzięć mają-•	
cych na celu przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom (do-
radztwo, szkolenia itp.).

Warunkiem uzyskania wsparcia 
jest posiadanie przez miasto Pla-
nu/Programu Rozwoju Lokalne-
go, bądź Lokalnego Programu 
Rewitalizacji.

WAŻNE ADRESY
Oddział Rewitalizacji Urzędu 
Miasta Poznania
Urząd Miasta Poznania 
Wydział Rozwoju Miasta 
pl. Kolegiacki 17,  61-841 Poznań 
tel: (61) 878 56 80 
fax: (61) 878 54 58  
rewitalizacja@um.poznan.pl 
www.city.poznan.pl/rewitalizacja 
Lech Podbrez - kierownik  
oddziału 
tel:(61) 8785 776 
lech_podbrez@um.poznan.pl
Stanowiska ds. rewitalizacji 
Natalia Szwarc 
tel: (61) 8785 693  
natalia_szwarc@um.poznan.pl

Marzena Guździoł 
tel: (61) 8785 680  
marzena_guzdziol@um.poznan.pl

Stowarzyszenie Forum  
Rewitalizacji 
ul. Szlak 73 A 
31-153 Kraków  
tel: (12) 633 13 06  
fax: (12) 633 51 54  
e-mail: froffice@mistia.org.pl 
www.fr.org.pl 

Broszurę opracowano korzysta-
jąc z następujących źródeł:

Strony internetowe Urzędu Mia-
sta Poznania

„Programy rewitalizacji w Pol-
sce. Bilans, zarządzanie, per-
spektywy 2007-2013”, dr hab. 
arch. Krzysztof Skalski

„Rewitalizacja obszarów miej-
skich w nowym okresie progra-
mowania 2007-2013” Zygmunt 
Ziobrowski

„Rewitalizacja a aktywizacja re-
gionu”, dr hab. arch. Krzysztof 
Skalski

„Śródka - Rewitalizacja dzielni-
cy ma dwa oblicza” Beata Mar-
cińczyk, Głos Wielkopolski


