
REWITALIZACJA
W PUŁAWACH

Puławy, 04-06.07.2016



Podstawowe informacje o projekcie

• Projekt „Kompleksowy proces rewitalizacji Puław - opracowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.”
jest współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Spójności (PO PT 2014-
2020)

• Całkowita wartość projektu: 198 200,00 zł

• Dofinansowanie: 178 380,00 zł (90%)

• Okres realizacji: 20.11.2015 – 31.12.2016



Dlaczego tu jesteśmy

Przygotowanie LPR Miasta 
Puławy

Wytyczne w zakresie 
rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020

Nowe podejście do rewitalizacji

Udział społeczeństwa to 
FUNDAMENT

Okres obowiązywania LPR do 
2015 roku

Dostosowanie realizacji 
procesu rewitalizacji do nowych 

wytycznych, szeroki udział 
społeczeństwa

Dofinansowanie przedsięwzięć

Potrzeby i oczekiwania 
interesariuszy

?



Dlaczego tu jesteśmy

Przygotowanie LPR Miasta 
Puławy

?
Realizacja projektów 

rozwojowych



O czym będziemy rozmawiać

• Czym jest rewitalizacja?

• Rewitalizacja kiedyś a rewitalizacja 
dziś – co się zmieniło?

• Jak będzie wyglądać proces 
rewitalizacji w Puławach?
• Co możemy zrobić? Co będziemy z 

tego mieć?

• Jak to robią inni, czyli kilka słów o 
dobrych praktykach rewitalizacyjnych

• Potrzeby rewitalizacyjne Puław

?



Z czym kojarzy się słowo rewitalizacja?

Rewitalizacja
???

???

???



Czym jest rewitalizacja?
• Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020:

Rewitalizacja to kompleksowy proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego

obszarów zdegradowanych poprzez działania 
całościowe, integrujące interwencję na rzecz 
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i 

prowadzone w sposób zaplanowany oraz 
zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.



Obszar zdegradowany

Negatywne 
zjawiska 

społeczne

Negatywne 
zjawiska

gospodarcze

środowiskowe

przestrzenno-funkcjonalne

techniczne

V

V

V

V

V

V

V

„i, oraz”

„lub”



Obszar 
zdegradowany

Obszar 
rewitalizacji

Obszar zdegradowany a obszar 
rewitalizacji

<20% powierzchni gminy
<30% mieszkańców gminy



Interesariusze 
rewitalizacji

Gmina, organy gminy

Właściciele nieruchomości

Zarządcy, wspólnoty, spółdzielnie

Przedsiębiorcy

Inwestorzy

Organizacje pozarządowe

Mieszkańcy



Rewitalizacja

Rewitalizacja
Remont/proces 

budowlany

kiedyś

Rewitalizacja



Rewitalizacja

Rewitalizacja
Remont/proces 

budowlany

dziś

Rewitalizacja



Nowe podejście do rewitalizacji

• Diagnoza

• Społeczne aspekty rewitalizacji, przedsięwzięcia „miękkie”

• Udział społeczeństwa jako FUNDAMENT

• Proces

• Kompleksowość działań Celem wszelkich działań 
rewitalizacyjnych jest poprawa 

jakości życia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji.



Obszar rewitalizacji 
w Puławach

Włostowice

Centrum

Osada Pałacowo-Parkowa

Wólka Profecka

Os. Niwa













Diagnoza

Co dalej?

Programowanie

Spotkania 
informacyjno-
konsultacyjne

Lista przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych

Projekt 
LPR

Strategiczna Ocena 
Oddziaływania na 

Środowisko

Konsultacje 
społeczne

Zakończenie 
etapu

Wdrażanie Monitorowanie

Realizacja i ocena skutków realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Program Rewitalizacji

Spotkania 
warsztatowe



Co możemy zrobić?
Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Warsztaty

Ankiety

Konsultacje społeczne

Działania na rzecz lokalnej społeczności

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Komitet Rewitalizacji

Klaster Rewitalizacji



Komitet Rewitalizacji

• Art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji:

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.





Program „Zielone Podwórka” w Nysie

Źródło: http://zogrodemnaty.pl/



Festyn „1 maja na 1 
Maja” w Lublinie

Źródło: http://www.kurierlubelski.pl/
Autor: Małgorzata Genca



Nowy chodnik w Bzowie (Zawiercie)

Źródło: http://bzow.blox.pl/



Międzyosiedlowy Pas Zieleni w Puławach

Źródło: Archiwum UM



Potrzeby rewitalizacyjne 
Miasta Puławy

Budynki użyteczności publicznej 
(budowa, przebudowa, rozbudowa, remonty)

Budynki mieszkalne 
(budowa, przebudowa, rozbudowa, remonty, 

przyłączenia do sieci)

Infrastruktura drogowa, parkingi 
(budowa, przebudowa, rozbudowa, remonty)

Infrastruktura rowerowa 
(budowa, przebudowa, rozbudowa, remonty)

Infrastruktura piesza 
(budowa, przebudowa, rozbudowa, remonty)

Rozwój turystyki, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, promocja 

miasta

Infrastruktura sportowa 
(budowa, przebudowa, rozbudowa, remonty)

Aktywizacja społeczna

Działania przestrzenne 
(adaptacja do nowych funkcji przestrzeni publicznych, 

tereny rekreacyjne, parki, skwery)

Bezpieczeństwo
(monitoring, usunięcie zagrożeń)


