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Co to jest rewitalizacja? 

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 

 



Obszar zdegradowany a obszar 

rewitalizacji 

 Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym 

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz 

występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących 

negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych 

 środowiskowych 

 przestrzenno-funkcjonalnych 

 technicznych 

 Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych 

zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, 

gmina zamierza prowadzić rewitalizację 



Strona poświęcona rewitalizacji 

 www.minskmazowiecki.pl/193,gminny-program-rewitalizacji.html 

 Aktualności np. www.minskmazowiecki.pl/193,gminny-program-

rewitalizacji.html?tresc=463 

 

 



Ankieta dotycząca rewitalizacji 

 www.ankietka.pl/ankieta/245266/ankieta-do-mieszkancow-dotyczaca-

rewitalizacji-w-gminie-minsk-mazowiecki.html 



Bariery rozwoju 

w gminie Mińsk Mazowiecki 
Praca warsztatowa w grupach 



Bariera rozwoju 

 Bariery, to takie procesy i elementy rozwoju (problemy, negatywne 

zjawiska), które ten rozwój utrudniają lub uniemożliwiają 



Cele warsztatu 

z lokalnymi liderami i mieszkańcami 

 Wskazanie najważniejszych barier rozwoju (negatywnych zjawisk) 

występujących w gminie Mińsk Mazowiecki w podziale na 5 kategorii: 

 społeczne 

 gospodarcze 

 środowiskowe 

 przestrzenno-funkcjonalne 

 techniczne 

 Wskazanie obszarów, na których te problemy się koncentrują 

 

 



Plan warsztatów 

 Dzielimy się na 5 grup warsztatowych 

 Każda grupa na kartce A4 zapisuje najważniejsze bariery rozwoju (negatywne 
zjawiska) występujące w gminie Mińsk Mazowiecki 

 Następnie każda grupa skreśla na swojej kartce wszystkie bariery, które nie 
zależą od gminy Mińsk Mazowiecki (na które nie ma wpływu) 

 Każda grupa przepisuje zidentyfikowane, zależne od gminy Mińsk Mazowiecki 
bariery na karteczki post-it 

 Przyklejamy karteczki na kartkę A3, dzieląc równocześnie bariery rozwoju na 5 
grup: 

 społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne 

 Każda z grup na mapie gminy Mińsk Mazowiecki zaznacza gdzie występuje 
koncentracja zidentyfikowanych problemów rozwoju 

 Moderowana dyskusja wszystkich grup 

 

 



Dziękujemy za udział w warsztatach! 


