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Rewitalizacja 

 Proces trwający od 2004 r.  

 Zmiana podejścia w postrzeganiu procesu rewitalizacji: 
od technicznej do społecznej: „w / dla / z”. 

 Definicja ustawowa: rewitalizacja jako proces 
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany 
terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy 
rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji (art. 2.1.). 

 
 



Wyznaczenie obszaru zdegradowanego 

 Wskaźniki delimitacji obszaru zdegradowanego o 
relatywnie najgorszej sytuacji: 

 udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na 
danym obszarze, 

 stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 
miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym 
na danym obszarze; 

 wskaźnik przestępstw kryminalnych (popełnionych na danym 
obszarze) na 1000 mieszkańców; 

 liczba negatywnych zjawisk gospodarczych na 1000 
mieszkańców (automaty do gry, usługi bukmacherskie, 
udzielania kredytów poza systemem bankowym, sprzedaży 
alkoholu); 

 liczba obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków na 
1000 mieszkańców 

 



Diagnoza 

rozmieszczenia 

negatywnych zjawisk w 

Grudziądzu objęła 

swym zasięgiem całe 

miasto, tj. 383 ulice, 

pogrupowane w ramach 

12 jednostek 

strukturalnych 















Obszar rewitalizacji 

 Dla wyznaczenia zasięgu obszaru rewitalizacji kierowano się następującymi 

przesłankami wynikającymi z Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020:  

 obszar rewitalizacji to 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 to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego;  

 obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz 

nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.  

 w skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów 

przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe                                          

i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy 

przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla 

danego obszaru rewitalizacji. 



Wyznaczony w postępowaniu badawczym 

obszar zajmuje 2,93% powierzchni miasta 

(1,69 ha z 57,76 ha) i zamieszkały jest 

przez 17,79% mieszkańców miasta (15.807 

os. z 88 867 os. wg stanu na 31.12.2016 r.).  

 

Granice obszaru oparte są o linię kolejową 

nr 208 relacji Działdowo-Chojnice,                              

ul. Hallera, ul. Piłsudskiego, ul. Armii 

Krajowej, ul. Legionów, ul. 6 Marca, ul. 

Kościuszki. 



Wyniki pogłębionej analizy obszaru 

rewitalizacji 

Wskaźnik 
Obszar 

rewitalizacji 

Miasto 

Grudziądz 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 osób 113,98 51,47 

Liczba osób pobierających dodatki mieszkaniowe na 1000 osób 346,65 124 

Liczba przestępstw popełnionych na danym obszarze na 1000 

mieszkańców 
26,06 14,19 

Liczba wykroczeń na 1000 osób 42,88 15,23 

Liczba organizacji społecznych (NGO) na 1000 osób 2,36 1,4 

Liczba bezrobotnych na 1000 osób 88,62 15,93 

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą pod nr PKD 92.00 Z 

(automaty do gry, usługi bukmacherskie) oraz 64.92 Z (pozostałe formy 

udzielania kredytów – poza systemem bankowym) oraz liczba punktów 

sprzedaży alkoholu na 1000 osób 

9,11 4,48 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 

100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze 
70,46 10,12 

Liczba użytkowanych budynków komunalnych w złym stanie 

technicznym na 1000 osób 
1,53 0,41 

Liczba obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków na 1000 osób 36,82 11,86 





Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców  



Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 

1000 mieszkańców 



Liczba osób pobierających dodatki mieszkaniowe na 

1000 osób 



Liczba przestępstw popełnionych na 1000 

mieszkańców 



Liczba wykroczeń popełnionych na 1000 

mieszkańców 



Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

osób fizycznych na 100 mieszkańców 



Wizja stanu obszaru rewitalizacji po 

przeprowadzeniu rewitalizacji 

Aktywni mieszkańcy, podmioty i instytucje działające w 

Śródmieściu, funkcjonujące w przyjaznej przestrzeni, w 

której będą się czuć bezpiecznie i realizować swoje cele.  

Rozszerzająca się oferta usług, zadbana tkanka miejska 

sprawią, że centrum stanie się atrakcyjne zarówno dla 

grudziądzan jaki i przedsiębiorców i osób odwiedzających. 

 



Cele rewitalizacji 

I. Wzrost integracji społecznej i zawodowej oraz 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

II. Pobudzenie aktywności gospodarczej z wykorzystaniem 

potencjału turystycznego i wielofunkcyjności śródmieścia. 

III. Ożywienie przestrzeni centrum miasta w oparciu o walory 

kulturowe i potrzeby użytkowników. 

IV. Wzrost bezpieczeństwa i poprawa jakości życia 

użytkowników śródmieścia. 



Kierunki działań dla Celu I. Wzrost integracji 

społecznej i zawodowej oraz zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu  

 Zaangażowanie mieszkańców w działanie na rzecz otoczenia – 
wzrost poczucia odpowiedzialności za nie; 

 Aktywizacja lokalnych środowisk (grup formalnych i 
nieformalnych), instytucji i organizacji w działalność  na rzecz 
mieszkańców; 

 Zmiana postaw mieszkańców, instytucji oraz organizacji – 
otwarcie na współpracę i rozwój inicjatyw wśród osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 Zaangażowanie trzeciego sektora w działania aktywizujące i 
integrujące lokalną społeczność; 

 Aktywizacja zawodowa i edukacja osób bezrobotnych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 



Kierunki działań dla Celu II. Pobudzenie aktywności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału 

turystycznego i wielofunkcyjności śródmieścia 

 Rozwój infrastruktury sprzyjającej prowadzeniu 

działalności gospodarczej; 

 Stymulowanie przedsiębiorczości poprzez oferowanie 

udogodnień w zakresie gospodarki lokalami użytkowymi 

oraz regularną współpracę z przedsiębiorcami. 

 



Kierunki działań dla Celu III. Ożywienie przestrzeni 

centrum miasta w oparciu o walory kulturowe i 

potrzeby użytkowników 

 Modernizacja i zachowanie historycznej zabudowy; 

 Przebudowa, uporządkowanie i zagospodarowanie 

infrastruktury  publicznej z uwzględnieniem potrzeb 

mieszkańców obszaru rewitalizacji w tym  osób o 

ograniczonej mobilności; 

 Estetyzacja, adaptacja i zmiana funkcji przestrzeni 

publicznych; 

 Rozbudowa systemów informacji. 

 



Kierunki działań dla Celu III. Wzrost bezpieczeństwa                       

i poprawa jakości życia użytkowników śródmieścia 

 Edukacja ekologiczna oraz zmiana postaw mieszkańców i 

podmiotów działających na obszarze rewitalizacji; 

 Doświetlenie przestrzeni publicznych  i ich  monitoring. 

 



Przykłady projektów rewitalizacyjnych 

 Projekt 1. „Grudziądzka starówka to najlepsza miejscówka”  

 Wnioskodawca: MOPR Grudziądz, PUP Grudziądz, CARITAS Grudziądz. 

 Zakres: 

 stworzenie klubu obszaru rewitalizacji, w którym będzie mieścić się klub seniora, 
miejsca warsztatowe (miejsca,  w których uczestnicy będą mogli skorzystać z 
ogólnie dostępnych narzędzi, np. wiertarka, maszyna do szycia), kącik dla dzieci , i 
inne formy wspierające integrację społeczną, typu: psycholog, radca prawny). W 
przypadku zaistnienia  możliwości odbywać się będą również różnego typu zajęcia 
edukacyjne;        

 doradztwo zawodowe, praca socjalna, Indywidualne Plany Działania (IPD), wsparcie 
psychologiczno – pedagogiczne; 

 Kierowanie do UP na poszczególne formy wsparcia i realizacja wsparcia; 

 Wsparcie modułowe (w zależności od IPD)  : moduł prozatrudnieniowy (typu: 
szkolenia, roboty publiczne, doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy, staże); 
moduł integracji społecznej (typu: warsztaty, pomoc specjalistyczna w zakresie 
psychologicznym, prawnym  i zdrowotnym, samopomocowe grupy wsparcia, 
wyjazdy rodzinne, festyny i spotkania integracyjne); moduł kulturalno-oświatowy 
(typu korepetycje dla dzieci, edukacja kulturalna, formy aktywności kulturalnej i 
fizycznej). 

 

 



Przykłady projektów rewitalizacyjnych 

 Projekt 2 „Wsparcie dla rodzin i osób starszych” 

 Wnioskodawca: Fundacja Pomimo Wszystko 

 Zakres: 

 Zagospodarowanie czasu wolnego: działalność kulturalna np. wyjścia do kina, 

teatru, kawiarni na koncert; warsztaty rękodzielnicze, artystyczne; organizowanie 

spotkań okolicznościowych, wieczorków z poezją i filmowych. 

 Działania edukacyjna np. nauka obsługi komputery oraz rozwiązań 

technologicznych upowszechnianych w ostatnich latach np. bankomaty, telefony 

smart fony. 

 Działania prozdrowotne: edukacja zdrowotna np. dieta osób starszych , spotkania z 

lekarzami i rehabilitantem, indywidualne spotkania z psychologiem. 

 Wsparcie dla rodzin: Działania wspomagające rozwój i poprawę dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: poradnictwo rodzinne, utworzenie placówki 

w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, utworzenie koła 

zainteresowań. 

 



Przykłady projektów rewitalizacyjnych 

 Projekt 3: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowych spichlerzy przy ul. 

Spichrzowej 33-35 w Grudziądzu na cele społeczne lub kulturalne” 

 Wnioskodawca: Gmina-miasto Grudziądz 

 Zakres: 

 Remont i adaptacja zdegradowanych Spichlerzy dla potrzeb organizacji 

społecznych, kulturalnych, turystycznych etc. 



Przykłady projektów rewitalizacyjnych 

 Projekt 4: „Place zabaw inne niż wszystkie” 

 Wnioskodawca: MORiW 

 Zakres: 

 Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich, uatrakcyjnienie miejsc spacerowych. 

Stworzenie miejsc dla odpoczynku dzieci, w tym niepełnosprawnych oraz dla 

dorosłych – postawienie urządzeń zabawowych integracyjnych oraz hamaków 

miejskich. 



Przykłady projektów rewitalizacyjnych 

 Projekt 5: „Stworzenie klubu kulturalno-integracyjnego Piwnica Spotkań 

„DUCH” w Grudziądzu poprzez przebudowę i adaptację zdegradowanej 

piwnicy” 

 Wnioskodawca: Parafia p.w. Ducha Świętego w Grudziądzu 

 Zakres: 

 Przeprowadzenie prac budowlanych i adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia 

nieruchomości zabudowanej przy Al. 23 Stycznia 16 na potrzeby klubu kulturalno-

integracyjnego. 



Przykłady projektów rewitalizacyjnych 

 Projekt 6: „Rozbudowa  systemu miejskiego monitoringu wizyjnego” 

 Wnioskodawca: Straż Miejska 

 Zakres: 

 Projekt dotyczy rozbudowy systemu monitoringu, w ramach którego 

zainstalowanych zostanie 15 punktów kamerowych składających się z 4 kamer, z 

których 3 to kamery stacjonarne oraz 1 obrotowa. Dodatkowo utworzone zostanie 

stanowisko operatorskie składające się z jednostki centralnej, monitora, pulpitu 

sterowania, biurka i krzesła. 



Dziękuję za uwagę 
 

 

Kontakt: 

rewitalizacja@um.grudziadz.pl 

Tel. 56 45 10 350 

www.rewitalizacja.grudziadz.pl 
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