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Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów
na lata 2016–2023” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020
oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji 

na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji 
na terenie Województwa Świętokrzyskiego.



Rewitalizacja do 2013 roku:

Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni)

Rewitalizacja odNOWA od 2015 roku:

„Szyta na miarę” – ukierunkowana nie tylko na przeciwdziałanie 
wieloaspektowym zjawiskom kryzysowym na obszarach 
zdegradowanych, ale także na pobudzanie działalności 

gospodarczej i społecznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców. 



Rewitalizacja to nie…

REMONT MODERNIZACJA ADAPTACJA

REWALORYZACJA REKONSTRUKCJA RESTAURACJA

REKULTYWACJA REUTYLIZACJA

Rewitalizacją NIE są… pojedyncze działania dotyczące modernizacji infrastruktury  
oraz remontu pojedynczych budynków lub obiektów położonych 

na obszarach zdegradowanych!!!



Rewitalizacja – co to takiego? 

Słowo to pochodzi z języka łacińskiego re + vita - dosłownie oznacza 
przywrócenie do życia, ożywienie.

Art. 2 ust. 1. Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późń. zm.)

„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.”

• Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia rewitalizacji,

• ALE… Rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy.



Interesariusze 
procesu rewitalizacji

PARTNERSTWO

Sektor 
społeczny

Sektor 
publiczny

Sektor 
prywatny



• katalog interesariuszy 
– szeroki i otwarty

• szczególne uwzględnienie 
mieszkańców obszaru rewitalizacji

• rewitalizacja „z ludźmi i dla ludzi”
• organizacje pozarządowe
• podmioty gospodarcze
• podmioty publiczne

Art. 2 ust 2. Ustawy o rewitalizacji:
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się 
na tym obszarze (…);
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność społeczną, 
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące 
na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

PROGRAMOWANIE REWITALIZACJI – PARTNERSTWO INTERESARIUSZY

Interesariusze 
procesu rewitalizacji



Ustawa z dnia 9 października 2015 roku 
o rewitalizacji

STAN KRYZYSOWY

art. 9 ust. 1 „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 
co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, 
słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska, lub



3) przestrzenno-funkcjonalnej – 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

4) technicznej – 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”.

STAN KRYZYSOWY

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku 
o rewitalizacji



Art. 9 ust. 2 „Obszar zdegradowany może być 
podzielony na podobszary, w tym podobszary 
nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod 
warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów 
występowania koncentracji negatywnych zjawisk 
społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych (…)”.

OBSZAR ZDEGRADOWANY

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące wszystkie
wymienione wcześniej sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub
dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości
dla całej gminy.

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku 
o rewitalizacji



OBSZAR REWITALIZACJI

art. 10 „Obszar obejmujący całość lub część obszaru 
zdegradowanego, cechujący się szczególną 
koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa 
w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne 
znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza 
prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako 
obszar rewitalizacji. (…) Obszar rewitalizacji może 
być podzielony na podobszary, w tym podobszary 
nieposiadające ze sobą wspólnych granic”.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy 
oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku 
o rewitalizacji



Diagnoza na potrzeby wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie 
Gminy Szydłów



Metodologia przeprowadzenia 
diagnozy Gminy Szydłów

W celu przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów na
podstawie Uchwały Nr VIII/36/2007 Rady Gminy Szydłów z dnia
30 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym
Gminy Szydłów przyjęto podział gminy na 16 sołectw:

Analiza danych ilościowych 
w ustalonych jednostkach 

strukturalnych (sołectwach) 
pozwoliła na zidentyfikowanie 

lokalizacji problemów 
i wyznaczenie granic obszaru 

zdegradowanego.

1. Brzeziny,
2. Gacki,
3. Grabki Duże,
4. Jabłonica,
5. Korytnica,
6. Kotuszów,
7. Mokre,
8. Osówka,

9.   Potok,
10. Potok Rządowy,
11. Rudki,
12. Solec,
13. Szydłów,
14. Wola Żyzna,
15. Wolica,
16. Wymysłów.



Podział Gminy Szydłów
na jednostki strukturalne



Analiza wskaźnikowa 

gminy w podziale na 

jednostki referencyjne

Metodologia przeprowadzenia 
diagnozy Gminy Szydłów

Analiza ilościowa (wskaźnikowa) poszczególnych jednostek 

referencyjnych (sołectw) w odniesieniu dla średniej gminy 

w podziale na sfery: społeczną, gospodarczą, funkcjonalno-

-przestrzenną, techniczną, środowiskową.

+

Analiza jakościowa ważnych dla rewitalizacji problemów 

i potencjałów lokalnych.

Wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego

Do obszaru zdegradowanego zaliczono te sołectwa, które 

spełniają łącznie następujące warunki:

1. występują min. 2 negatywne zjawiska społeczne 

+ 1 negatywne zjawisko w innych sferach;

2. charakteryzują się największą liczbą negatywnych zjawisk 

(porównanie wartości wybranych mierników w odniesieniu 

do wartości dla całej gminy).

Wyznaczenie obszaru 

rewitalizacji

Do obszaru rewitalizacji zaliczono części tych jednostek 

referencyjnych, które spełniają kryteria obszaru 

zdegradowanego, jak również wykazują uzasadnienie 

szczególnego znaczenia dla rozwoju gminy.

Obszar rewitalizacji 

obejmuje maks. 20% 

powierzchni gminy

Obszar rewitalizacji 

obejmuje maks. 30% 

mieszkańców gminy



Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonych w dniu 03.07.2015 r. 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju dokonano analizy porównawczej 
jednostek strukturalnych, opartej na zestawie wskaźników cząstkowych 

oraz syntetycznych wskaźników degradacji we wszystkich sferach, 
pozwalających na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania zjawisk 

kryzysowych i potencjałów lokalnych na terenie gminy. 

Syntetyczne wskaźniki koncentracji zjawisk 
kryzysowych w poszczególnych sferach przedstawione 

zostały na mapach poglądowych Gminy Szydłów 
z podziałem na jednostki strukturalne. 

Metodologia przeprowadzenia 
diagnozy Gminy Szydłów



Wskaźniki cząstkowe w podziale 
na poszczególne sfery

SFERA CECHY SZCZEGÓŁOWE L.P. NAZWA WSKAŹNIKA ŹRÓDŁO DANYCH

SP
O

ŁE
C

ZN
A

TRENDY DEMOGRAFICZNE

1. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem (%)

Urząd Gminy

2. Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem (%)

3. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem (%)

4.
Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

(wskaźnik obciążenia demograficznego) (szt.)

SYTUACJA NA RYNKU 
PRACY/BEZROBOCIE

5. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym (%) Powiatowy 

Urząd Pracy 

w Staszowie
6.

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy dłużej niż 12 

miesięcy w % bezrobotnych ogółem (%)

OPIEKA SPOŁECZNA

7.
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających 

ze środowiskowej pomocy społecznej w % ludności ogółem (%)

Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej

8.
Udział dzieci do lat 17 na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny 

w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku (%)

SKALA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH

9.
Liczba osób którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 

1 000 mieszkańców (szt.)

10.
Liczba osób którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 

na 1 000 mieszkańców (szt.)

11.

Liczba osób którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na 

1 000 mieszkańców (szt.)

12.
Liczba osób którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu przemocy 

w rodzinie na 1 000 mieszkańców (szt.)

13.
Liczba osób którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby na 1 000 mieszkańców (szt.)

14.
Liczba osób którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności na 1 000 mieszkańców (szt.)

15.
Liczba tzw. „niebieskich kart”, które założono ze względu na przemoc w rodzinie na 10 

tys. Mieszkańców (szt.)



Wskaźniki cząstkowe w podziale 
na poszczególne sfery

SFERA CECHY SZCZEGÓŁOWE L.P. NAZWA WSKAŹNIKA ŹRÓDŁO DANYCH

SP
O

ŁE
C

ZN
A

POZIOM EDUKACJI 
I WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO

16.
Średnie % wyniki ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej 

(dane dla gminy) (%)
Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 

w Łodzi17. Średnie % wyniki z egzaminów gimnazjalnych (dane dla gminy) (%)

18.
Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (dane dla 

gminy) (%)

Główny Urząd 

Statystyczny (BDL)

STAN BEZPIECZEŃSTWA

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

19. Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1 000 mieszkańców (szt.) Komenda

Wojewódzka Policji 

w Kielcach20. Wskaźnik wykrywalności przestępstw stwierdzonych przez Policję (%)

UDZIAŁ W ŻYCIU 

PUBLICZNYM
21. Frekwencja w wyborach władz samorządowych w 2014 roku (%) Urząd Gminy

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA/ 

KULTURALNA 

MIESZKAŃCÓW

22.
Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (dane dla gminy) (szt.)

Główny Urząd 

Statystyczny (BDL)

G
O

SP
O

D
A

R
C

ZA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

MIESZKAŃCÓW

23.
Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym (szt.)
Urząd Gminy

24.
Liczba zakończonych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 10 

tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym (szt.)

SYTUACJA GOSPODARCZA

25.
Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców (dane dla 

gminy) (szt.) Główny Urząd 

Statystyczny (BDL)

26.
Liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców 

(dane dla gminy) (szt.)



Wskaźniki cząstkowe w podziale 
na poszczególne sfery

SFERA CECHY SZCZEGÓŁOWE L.P. NAZWA WSKAŹNIKA ŹRÓDŁO DANYCH

P
R

ZE
ST

R
ZE

N
N

O
-

FU
N

K
C

JO
N

A
LN

A WYPOSAŻENIE 

W INFRASTRUKTURĘ

SPOŁECZNĄ

27.

Powierzchnia terenów zagospodarowanych po działalność sportową, 

rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca 

na 1 000 mieszkańców (km2)

Urząd Gminy

POZIOM OBSŁUGI 

KOMUNIKACYJNEJ
28.

Udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni dostęp 

do dróg asfaltowych w liczbie budynków ogółem (%)

TE
C

H
N

IC
ZN

A

MIESZKALNICTWO

29.
Udział budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania przed 1989 r. 

w liczbie budynków mieszkalnych ogółem (%)

30.
Udział budynków mieszkalnych wymagających docieplenia w liczbie 

budynków mieszkalnych ogółem (%)

WYPOSAŻENIE 

W INFRASTRUKTURĘ 

TECHNICZNĄ

31.
Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej 

w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych (%)

32.
Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych (%)

ZABYTKI 33.
Udział zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków będących 

w stanie degradacji technicznej w liczbie zabytków ogółem (%)

ŚR
O

D
O

W
IS

K
O

W
A

ODPADY NIEBEZPIECZNE 34.
Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska – azbest (m2)

ZIELEŃ URZĄDZONA 35. Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu (%)

FORMY OCHRONY PRZYRODY 36. Położenie na obszarach objętych formami ochrony przyrody
Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska

TERENY ZALEWOWE 37. Położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi
Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej



SFERA SPOŁECZNA

Sfera społeczna jest najważniejszym elementem procesu diagnostycznego na
potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, ponieważ
celem planowanych działań jest poprawa warunków i jakości życia społeczności
lokalnej.

W związku z tym, wykonana została porównawcza analiza ilościowa danych
statystycznych w zakresie:

 trendów demograficznych,

 sytuacji na rynku pracy/bezrobocia,

 opieki społecznej, skali problemów społecznych,

 poziomu edukacji i wychowania przedszkolnego,

 stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 udziału w życiu publicznym,

 aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców.



Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze 
społecznej w poszczególnych sołectwach 

na terenie Gminy Szydłów



Obszar gminy może znajdować się w stanie kryzysowym z uwagi na
koncentrację negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, w szczególności
takich jak: „niski stopień przedsiębiorczości czy słaba kondycja lokalnych
przedsiębiorstw”.

SFERA GOSPODARCZA

W związku z tym, wykonana została
porównawcza analiza danych statystycznych
w zakresie wskaźnika: „Liczba zarejestrowanych
działalności gospodarczych osób fizycznych
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym” w porównaniu do średniej dla
całej gminy.



Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze 
gospodarczej w poszczególnych sołectwach 

na terenie Gminy Szydłów



SFERA FUNKCJONALNO-
-PRZESTRZENNA

Obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych, a 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”.

W związku z powyższym, dokonano
diagnozy ww. problemów za pomocą
porównania wartości wybranych
wskaźników charakteryzujących sferę
przestrzenno-funkcjonalną ze średnią
wartością dla całej Gminy Szydłów.



Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze 
przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych 

sołectwach na terenie Gminy Szydłów



SFERA TECHNICZNA

O stanie kryzysowym na obszarze gminy świadczą również wskaźniki
charakteryzujące sferę techniczną, a są to w szczególności „degradacja
stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu
mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska”.

Do zdiagnozowania występujących problemów w ww.
sferze wybrano wskaźniki: „budynki mieszkalne nowe
oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców”, „udział budynków mieszkalnych
podłączonych do sieci wodociągowej w stosunku
do ogółu budynków mieszkalnych”, „udział budynków
mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej
w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych”, których
wartości w poszczególnych jednostkach referencyjnych
porównano do średniej dla całej gminy.



Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze 
technicznej w poszczególnych sołectwach 

na terenie Gminy Szydłów



SFERA ŚRODOWISKOWA

Obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk środowiskowych, a w szczególności „przekroczenia
standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska”.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania danych zagregowanych do poziomu
sołectw gminy, sytuację w zakresie stanu środowiska zdiagnozowano m.in.
na podstawie wskaźnika „udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej
powierzchni terenu”.



Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze 
środowiskowej w poszczególnych sołectwach 

na terenie Gminy Szydłów



SFERA ŚRODOWISKOWA

Zgodnie z przeprowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Kielcach (WIOŚ) oceną jakości powietrza w województwie świętokrzyskim
w roku 2015 na terenie strefy świętokrzyskiej, do której należy Gmina Szydłów,
notuje się przekroczenia w zakresie poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-
godzinnych pyłu PM10 oraz średnich rocznych pomiarów dla benzo(a)pirenu.
Ponadto na terenie strefy nie dotrzymano poziomu dopuszczalnego pyłu
PM2,5 dla fazy II oraz przekroczono cel długoterminowy dla ozonu.

JAKOŚĆ POWIETRZA



Koncentracja negatywnych zjawisk 
w poszczególnych sołectwach na terenie 

Gminy Szydłów – MAPA WYNIKOWA



Koncentracja negatywnych zjawisk 
w poszczególnych sołectwach na terenie 

Gminy Szydłów (łączna liczba problemów)

PROPOZYCJA: Obszar zdegradowany to sołectwa charakteryzujące się łącznie 
≥ 10 problemami (zaznaczone na czerwono).

1. Brzeziny – 19,
2. Gacki – 12,
3. Grabki Duże – 12,
4. Jabłonica – 6,
5. Korytnica – 6,
6. Kotuszów – 12,
7. Mokre – 8,
8. Osówka – 8,

9.   Potok – 18,
10. Potok Rządowy – 12,
11. Rudki – 17,
12. Solec – 17,
13. Szydłów – 10,
14. Wola Żyzna – 14,
15. Wolica – 9,
16. Wymysłów – 16.



OBSZAR ZDEGRADOWANY 
NA TERENIE GMINY SZYDŁÓW

PRZESŁANKI DLA WYZNACZENIA 

OBSZARU ZDEGRADOWANEGO:

1) zidentyfikowane zostały negatywne zjawiska 

w sferze społecznej i przynajmniej w jednej 

innej sferze, tj. gospodarczej, przestrzenno-

-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,

2) występuje największa koncentracja 

negatywnych zjawisk. 



OBSZAR ZDEGRADOWANY 
NA TERENIE GMINY SZYDŁÓW



OBSZAR REWITALIZACJI
NA TERENIE GMINY SZYDŁÓW

DWIE PRZESŁANKI DLA WYZNACZENIA 

OBSZARU REWITALIZACJI:

1) część obszaru sołectw/a, który/e spełniają 

kryteria obszaru zdegradowanego,

2) wykazuje uzasadnienie szczególnego 

znaczenia dla rozwoju gminy.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy 
oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.



OBSZAR REWITALIZACJI 
NA TERENIE GMINY SZYDŁÓW



Art. 7 ust. 1. „Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu 
interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 
opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta”.

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku 
o rewitalizacji

1. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania
Komitetu Rewitalizacji określa, w drodze uchwały, Rada
Gminy przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji
albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia
jego uchwalenia (Uchwała poprzedzona konsultacjami społ.).

2. Wójt niezwłocznie  po  podjęciu  przez  Radę  Gminy  uchwały 
powołuje, w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji 
(po wcześniejszym przeprowadzeniu otwartego naboru członków).



Ustawa z dnia 9 października 2015 roku 
o rewitalizacji

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU I DZIAŁALNOŚĆ 
KOMITETU REWITALIZACJI

Członkowie Komitetu Rewitalizacji powinni wykazywać się 
posiadaniem doświadczenia w rewitalizacji, działalności 

społecznej, gospodarczej, publicznej, partnerstwach lokalnych 
lub/i realizacji projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych.

W skład Komitetu powinno wchodzić od 10 do 25 osób 
(reprezentantów wszystkich grup interesariuszy).

Kadencja Komitetu upływa wraz z zakończeniem procesu 
rewitalizacji, w momencie opracowania Raportu ewaluacyjnego 

ex-post z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.



Komitet uprawniony jest do opiniowania
GPR na etapie opracowania, a następnie 

jego wdrażania, monitorowania i ewaluacji 
oraz podejmowania inicjatyw związanych 

z rewitalizacją w gminie.

Komitet uczestniczy w sporządzaniu
i opiniowaniu projektów uchwał Rady Gminy 

oraz zarządzeń związanych z rewitalizacją.

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku 
o rewitalizacji

ZADANIA KOMITETU REWITALIZACJI



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


