
Program Rewitalizacji
Miasta i Gminy Wysoka



Podstawowe pojęcia związane 
z procesem rewitalizacji
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Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe 

(powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz 
gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 

środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i 

prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy 
rewitalizacji.
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Stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane są 
negatywne zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski 

poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom 
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

Z powyższymi wytycznymi musi występować przynajmniej jedno 
z wymienionych negatywne zjawisko ze sfery:

- gospodarczej

- środowiskowej

- przestrzenno-funkcjonalnej

- technicznej
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Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. 
Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar 
zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji 
kryzysowej na każdym z podobszarów.

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 prowadzić rewitalizację. 

Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 
nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów 

większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 
mieszkańców gminy.
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Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), wieloletni program działań w 
sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej 
lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, 
stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych 

aktywności w ramach rewitalizacji.

Programami rewitalizacji są np. lokalne programy rewitalizacji, miejskie programy 
rewitalizacji, gminne programy rewitalizacji itp.
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- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty 
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego

- mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- organy władzy publicznej

- podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 
Państwa
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Partycypacja społeczna jest niezbędnym elementem procesów 
rewitalizacyjnych, stąd do głównych założeń procesu uspołeczniania 

należą przekonania o wartości partycypacji społecznej oraz czynny udział 
osób, które są bezpośrednimi odbiorcami Programu. Ponadto w prace 

zostaną zaangażowani lokalni interesariusze, którzy będą służyć wiedzą, 
doświadczeniem oraz umiejętnościami. 



Konsultacje społeczne
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Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz 
przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, 

inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie 
codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, 

propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną, w sposób bezpośredni 
lub pośredni skutki proponowanych przez administrację działań.



Obszary zdegradowane



Obszar zdegradowany
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Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone są negatywne zjawiska
społeczne, do których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo,
przestępczość, niski poziom edukacji, niski poziom kapitału społecznego,
niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym oraz kulturalnym.
Co więcej, obszar zdegradowany powinien cechować się co najmniej jednym
negatywnym zjawiskiem ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-
funkcjonalnej oraz technicznej.

Obszar zdegradowany, który został wyznaczony na podstawie wskaźników
zamieszkiwany jest przez 2189 osób, co stanowi 39,96% ogółu ludności
gminy. Ze względu, że liczba ludności przekracza dopuszczalnych 30%
ludności zamieszkiwanej na obszarze rewitalizacji, obszar poddano ponownej
wnikliwej analizie.



Obszary zdegradowane
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Legenda

1 Bądecz

2 Czajcze

3 Jeziorki 

Kosztowskie

4 Kijaszkowo

5 Młotkowo

6 Mościska

7 Rudna

8 Stare

9 Tłukomy

10 Wysoka Mała

11 Wysoczka

12 Miasto Wysoka



Obszary rewitalizacji



Obszar rewitalizacji
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Rozpoznanie problemów występujących w gminie Wysoka dało 
podstawy do wyznaczenia obszaru rewitalizacji i umożliwiło 

wskazanie terenu najbardziej wymagającego wsparcia. Obszar 
wskazany do rewitalizacji został skonkretyzowany w oparciu o dane 

ilościowe oraz wskaźniki jakościowe, co umożliwiło uchwycenie 
powiązań funkcjonalnych obszarów. 

Na wyznaczonym obszarze mieszka 1624 osób, co stanowi 29,65 % 
ogółu ludności gminy. Powierzchnia obszaru zdegradowanego 
wynosi 1623 ha, co stanowi  13,20 % ogółu powierzchni gminy.



Obszar rewitalizacji



Obszar rewitalizacji
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Ulicami poddanymi rewitalizacji na terenie Miasta Wysoka jest: ul. 
Lubińskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Studzienny, Plac 

Wolności, Pocztowa, św. Walentego.



Obszar rewitalizacji

Sołectwami poddanymi

rewitalizacji na terenie gminy

Wysoka jest: sołectwo Czajcze.

Jeziorki Kosztowskie oraz

Młotkowo.



Zadanie problemowe
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY

SZANSE ZAGROŻENIA



GRUPA BST - BADANIA - ANALIZA - AUDYT - EWALUACJA
siedziba: ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice

biuro: ul. 3 maja 30, 44-200 Rybnik

Kontakt:

tel. 32 722 84 54, fax. 32 722 84 55

biuro@grupabst.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu:

www.grupabst.pl


