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Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
jako szansa na rozwój

gospodarczy i społeczny



kim jesteśmy?
① Urbaniści z doświadczeniem pracy w strukturach samorządowych.

② Architekci, projektanci rozwiązań dla przestrzeni publicznej.

③ Socjolodzy – badacze przestrzeni i społeczności miejskiej.

④ Organizatorzy społecznościowi.

⑤ Inżynierowie transportu, specjaliści w zakresie mobilności.

⑥ Analitycy biznesowi z doświadczeniem pracy w sektorze 
informatycznym.

⑦ Projektanci informacji wizualnej.



kiedy działamy?
① Uzupełniamy narzędzia animatorów społecznych i kultury.

② Pomagamy ludziom samodzielnie przekształcić wybraną przez nich 
przestrzeń w formule „zrób to sam”.

③ Działamy rzeczniczo, gdy wspieramy grupy mieszkańców, które
chcą sformułować i obronić swoje stanowisko w sporach
o przestrzeń lub zgłosić społeczne wytyczne do inwestycji.

④ Współpracujemy z ludźmi, którzy przygotowują własne projekty
do budżetu partycypacyjnego lub inicjatywę lokalną.

⑤ Moderujemy działania grup zarządzających przestrzenią miejską.



kiedy działamy?
❻ Tworzymy – w oficjalnym procesie konsultacji społecznych – 

wytyczne programowo-przestrzenne do miejskich projektów 
inwestycyjnych i koncepcje urbanistyczne.

❼ Zarządzamy rozbudowanym procesem dialogu społecznego
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

❽ Wspomagamy i moderujemy pracę rad jednostek pomocniczych 
gminy dotyczącą planów koordynacyjnych dla dzielnic.

❾ Wspieramy zarządzanie procesem rewitalizacji w sposób 
angażujący mieszkańców i użytkowników przestrzeni miejskiej.



rewitalizacja
Proces rewitalizacji:

- to element całościowej wizji rozwoju gminy,

- opiera się na pełnej i wieloaspektowej diagnozie,

- uwzględnia hierarchię potrzeb,

- łączy narzędzia dopasowane do potrzeb i uwarunkowań,

- składa się z działań z różnych sfer – nie tylko przestrzennej,

- jest skoordynowana, monitorowana i poddana ewaluacji,

- jest przygotowywana i prowadzona w sposób partnerski.



rewitalizacja
Problematyka urbanistyczna i architektoniczna pojawi się w trakcie 
prowadzenia rewitalizacji w trzech kontekstach:

- formułowania gminnych programów rewitalizacji, które służą 
koordynacji wszystkich działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- tworzenia miejscowych planów rewitalizacji, które będą podstawą 
realizacji prac inwestycyjno-budowlanych,

- realizowania konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
dotyczących przestrzeni miasta.



projekty
Wybrane projekty wzorcowe wyłonione w 2016 r. w dwuetapowym 
konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury 
„Modelowa rewitalizacja miast”:

- Dąbrowa Górnicza – Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia 
Dąbrowy Górniczej – przekształcenie terenu poprzemysłowego
po dawnej fabryce obrabiarek „Defum” w obszar otwartej, 
śródmiejskiej przestrzeni publicznej łączącej główny dworzec 
kolejowy i centrum miasta w otoczeniu Pałacu Kultury Zagłębia 
(dwa węzły przesiadkowe), przy zaangażowaniu mieszkańców 
miasta, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii 
społecznej oraz lokalnych przedsiębiorców,



foto. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej



Strona internetowa projektu „Fabryka pełna życia”

http://fabrykapelnazycia.pl/


projekty
- Hrubieszów – Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą

na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-
gospodarcze miasta – rewitalizacja historycznej zabudowy oraz 
podziemi przy wsparciu podmiotów ekonomii społecznej i uczelni,

- Ełk – Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację – 
przekształcenie zabytkowych przestrzeni i obiektów w mieście
w formule konsultacji społecznych oraz warsztatów edukacyjnych,

- Rybnik – Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji – 
ożywienie wybranych dzielnic poprzez system działań 
społecznych, edukacyjnych (wzmocnienie lokalnej tożsamości) 
oraz wsparcie niewielkich inwestycji w przestrzeni wspólnej.



w jaki sposób?

źródło: materiały Fundacji Napraw Sobie Miasto



w jaki sposób?
analizy urbanistyczne i społeczne
kampania informacyjna
działania animacyjne
-----------------------------------------------------------------------------------
diagnoza zagospodarowania i funkcjonowania przestrzeni
projektowanie warsztatowe
podsumowanie i opracowanie sposobu zarządzania i etapowania prac
-----------------------------------------------------------------------------------
zarządzanie i realizacja zmian



analizy urbanistyczne
① Struktura własnościowa terenu.

② Przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz ograniczenia 
wynikające z jej lokalizacji.

③ Układ transportowy obszaru.

④ Plany inwestycyjne (dokumentacja projektowa dla poszczególnych 
zadań, projekty zgłoszone i wybrane w procedurze budżetu 
partycypacyjnego, inicjatywy lokalne itd.).

⑤ Polityka przestrzenna gminy.

⑥ Decyzje o warunkach zabudowy.



analizy społeczne
① Podział interesariuszy na grupy:

- mieszkańcy i użytkownicy wskazanego miejsca,

- osoby czerpiące korzyści z funkcjonowania danego terenu,

- instytucje administrujące i zarządzające wybranym obszarem,

- otoczenie opiniotwórcze i finansowe.

Interesariusze czynni a bierni, beneficjenci a poszkodowani.

② Lokalizacja obszarów, z którymi poszczególne grupy są związane.

③ Wybór narzędzi informowania i  pracy projektowej z każdą z grup.



analizy społeczne – analiza interesariuszy
2015/ plan miejscowy dla jednej z dzielnic Katowic

źródło: materiały Fundacji Napraw Sobie Miasto



kampania informacyjna
2015/ plan miejscowy dla jednej z dzielnic Katowic

źródło: materiały Fundacji Napraw Sobie Miasto



działania animacyjne
① Cele:

- poinformowanie o całym procesie,

- zbudowanie zaufania pomiędzy zespołem realizującym 
projekt oraz mieszkańcami i użytkownikami przestrzeni,

- wzmocnienie grup lokalnych, podtrzymywanie ich 
zainteresowania i spójności.

② Narzędzia: wywiady, spacery, spotkania z organizacjami 
pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi, urzędnikami, 
warsztaty edukacyjne w szkołach, działania artystyczne itd.



działania artystyczne
2016/ projekt artystki wizualnej Izy Rutkowskiej na warszawskiej Pradze

źródło: www.izarutkowska.com



działania animacyjno-edukacyjne
2016/ projekt rewitalizacji obszaru na warszawskiej Pradze

foto. Fundacja Napraw Sobie Miasto



foto. Fundacja Napraw Sobie Miasto



działania projektowe o charakterze prototypowania
2016/ projekt rewitalizacji obszaru na warszawskiej Pradze

foto. Fundacja Napraw Sobie Miasto





diagnoza
① Cele:

- zweryfikowanie i pogłębienie wiedzy o obecnym 
zagospodarowaniu i funkcjonowaniu przestrzeni,

- zbadanie potrzeb w tym zakresie.

② Narzędzia:

- mapowanie informacji na podkładzie kartograficznym.

- spacery diagnostyczne, wywiady pogłębione,

- dyżury w mobilnym punkcie konsultacyjnym.



diagnoza – mapowanie
2016/ projekt rewitalizacji obszaru na warszawskiej Pradze

foto. Fundacja Napraw Sobie Miasto



diagnoza – spacer diagnostyczny
2015/ koncepcja zagospodarowania osiedla w Dąbrowie Górniczej 

foto. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej



diagnoza – wywiady pogłębione
2011-2012/ projekt zagospodarowania podwórka w Warszawie (Odblokuj)

- Czy lubi Pan/Pani swoje podwórko?
- Do czego służy to podwórko?
- Co chciałby Pan/Pani zmienić

na swoim podwórku?
- Czy ma Pan/Pani jakieś obawy dot. 

przekształceń podwórka? Jakie?
- Czy chciałby się Pan/Pani włączyć

w działania zmierzające do poprawy? 
Jeśli tak, to w jaki sposób?

- ...
foto. stowarzyszenie Odblokuj



diagnoza – mobilny punkt konsultacyjny
2016/ plan miejscowy dla jednej z dzielnic Warszawy (Odblokuj)

foto. Paweł Jaworski



diagnoza – wynik pracy
2015/ koncepcja zagospodarowania osiedla w Dąbrowie Górniczej

źródło: raport powarsztatowy



diagnoza – wynik pracy
2014/ koncepcja zagospodarowania obszaru śródmiejskiego w Katowicach

źródło: raport powarsztatowy



projektowanie
① Cele:

- opracowanie wspólnej wizji urbanistyczno-architektonicznej,

- zbudowanie grupy „społecznych inwestorek i inwestorów”.

② Narzędzia:

- praca z interaktywnym modelem warsztatowym terenu 
opracowania, umożliwiającym nanoszenie zmian i poprawek,

- praca z mapami przygotowanymi w sposób ułatwiający 
identyfikację elementów zagospodarowania terenu 
(ortofotomapa, zdjęcia lotnicze itd.).



projektowanie warsztatowe – wartość edukacyjna
2011/ projekt zagospodarowania podwórka w Warszawie (Odblokuj)

foto. stowarzyszenie Odblokuj



projektowanie warsztatowe – praca z mapą
2015/ koncepcja zagospodarowania osiedla w Dąbrowie Górniczej

foto. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej



projektowanie warsztatowe – praca z modelem
2011/ projekt zagospodarowania podwórka w Warszawie (Odblokuj)

foto. stowarzyszenie Odblokuj



projektowanie warsztatowe (praca z modelem)
2015/ koncepcja zagospodarowania osiedla w Dąbrowie Górniczej
projektowanie warsztatowe – praca z modelem
2015/ koncepcja zagospodarowania osiedla w Dąbrowie Górniczej

foto. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej



projektowanie warsztatowe z dziećmi i młodzieżą
2016/ koncepcja zagospodarowania obszaru w Dąbrowie Górniczej

foto. Paweł Jaworski



projektowanie warsztatowe – wyniki pracy
2014/ koncepcja zagospodarowania obszaru śródmiejskiego w Katowicach

źródło: raport powarsztatowy



projektowanie warsztatowe – wyniki pracy
2015/ koncepcja zagospodarowania osiedla w Dąbrowie Górniczej

źródło: raport powarsztatowy



projektowanie warsztatowe – wyniki pracy
2011/ koncepcja zagospodarowania podwórka w Ełku

źródło: raport powarsztatowy



zarządzanie i realizacja
① Cele:

- opracowanie systemu etapowania inwestycji, przekazanie 
informacji o zasadach i sposobie ich realizacji oraz 
pozyskiwaniu środków na przyszłe działania,

- przygotowanie wniosków do konkursów grantowych, 
inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego itd.

② Narzędzia: 

- spotkania z liderkami i liderami grupy lokalnej,

- prace budowlane i plantacyjne w terenie.



zarządzanie i realizacja – etapowanie prac
2015/ koncepcja zagospodarowania osiedla w Dąbrowie Górniczej

źródło: raport powarsztatowy



zarządzanie i realizacja – grupa zarządzająca
2014/ koncepcja zagospodarowania obszaru śródmiejskiego w Katowicach

foto. Ewa Bazylińska



zarządzanie i realizacja – rozwój wiedzy i kompetencji
2016/ dyplom wolontariuszki fundacji Marii Prochaczek



zarządzanie i realizacja – grupa zarządzająca
2014/ koncepcja zagospodarowania obszaru śródmiejskiego w Katowicach

źródło: materiały własne mieszkańców obszaru, Urząd Miasta Katowice



zarządzanie i realizacja – grupa zarządzająca
2014/ koncepcja zagospodarowania obszaru śródmiejskiego w Katowicach

źródło: materiały własne mieszkańców obszaru, foto. Fundacja Napraw Sobie Miasto



zarządzanie i realizacja – grupa zarządzająca
2014/ koncepcja zagospodarowania obszaru śródmiejskiego w Katowicach

źródło: SLAS Architekci



zarządzanie i realizacja – grupa zarządzająca
2014/ koncepcja zagospodarowania obszaru śródmiejskiego w Katowicach

foto. SLAS Architekci



zarządzanie i realizacja – prototypowanie
2016/ interwencje w parku w Ornontowicach

foto. Fundacja Napraw Sobie Miasto



zarządzanie i realizacja – włączenie mieszkańców i użytkowników
2012/ nasadzenia na podwórku w Warszawie (Odblokuj)

foto. stowarzyszenie Odblokuj



zarządzanie i realizacja – włączenie mieszkańców i użytkowników
2011-2012/ projekt zagospodarowania podwórka w Warszawie (Odblokuj)

foto. stowarzyszenie Odblokuj



zarządzanie i realizacja – włączenie mieszkańców i użytkowników
2011/ koncepcja zagospodarowania podwórka w Ełku (Paweł Jaworski)

foto. Ula Podurgiel



co z tego wynika?
① Projekt należy oprzeć na szczegółowej diagnozie – rozpoznaniu 

potrzeb i analizie interesariuszy.

② Każdy proces powinien mieć swojego „właściciela”, który czuje się 
odpowiedzialny za jego wyniki.

③ Działania powinny być zamknięte widoczną zmianą w krótkim 
czasie, nawet wtedy, gdy jest to wyłącznie jeden z elementów 
większego planu lub projektu.

④ Myślenie o projektowaniu warto oprzeć na zasadach zwinnego 
zarządzania, wprowadzając etap prototypowania i testowania.



www.naprawsobiemiasto.eu
www.naszaprzestrzen.pl

http://www.naprawsobiemiasto.eu/
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