
USTAWA O REWITALIZACJI  
Ustawa o rewitalizacji weszła w życie z dniem 18 listopada 2015 roku. 

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 listopada 2015 roku, wchodząc w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem art. 37, wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2016 
roku. 

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji ( Dz.U. poz.1777). 

KONKURS NA MODELOWĄ REWITALIZACJĘ MIAST 

Ministerstwo Rozwoju  realizuje działania służące wypracowaniu modelowych rozwiązań w 

obszarze rewitalizacji w trybie konkursowym. Ogłoszony został konkurs na modelową 

rewitalizację dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) 

planujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne w procesie opracowywania programów 

rewitalizacji i modelowych, pilotażowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach 

miejskich. W I etapie Konkursu 57 wybranych miast ( w tym Kostrzyn nad Odrą) otrzymuje 

wsparcie szkoleniowe i eksperckie w zakresie właściwego, zgodnego z dokumentami 

rządowymi, prowadzenia efektywnej rewitalizacji. W II etapie wybranych zostanie ok. 20 

miast, które otrzymają dotacje na opracowanie lub zaktualizowanie programów rewitalizacji, 
tak aby były one "modelowymi".  

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna. 

REWITALIZACJA  

Rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, 
ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących 
wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych 
obszarów. 

Rewitalizacja miast to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, 

przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast. Stwierdzono, że skala problemów miast 

wymusza podjęcie skoordynowanych działań zmierzających do ich rozwiązania. Badania
1
 wykazały, 

że ok. 20% terenów zurbanizowanych w Polsce to obszary zdegradowane, a 11% to dzielnice 

śródmiejskie w stanie kryzysu. Obszary te są zamieszkane przez ok. 2 miliony osób
2
, z których 

znaczna część korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, ma problemy ze znalezieniem lub 

utrzymaniem pracy, w codziennym życiu doświadcza problemów patologii społecznych lub ma 

utrudniony dostęp do usług publicznych. Niska jakość życia w wymiarze społeczno-ekonomicznym 

                                                             
1 Zgodnie z wynikami projektu badawczego nr PBZ-MNiSW-4/3/2006 „Rewitalizacja miast polskich jako sposób 

zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”. 
2 Jarczewski W. (red.), 2009, Przestrzenne aspekty rewitalizacji, IRM, Kraków. 
2 Korniłowicz J., Żelawski T., 2006, Analiza i ocena gospodarki remontowej oraz szacunek potrzeb remontowych 
w ujęciu wartościowym w wielorodzinnych zasobach mieszkaniowych, IRM, Warszawa. 

http://www.mr.gov.pl/media/12652/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf
http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/wydarzenia/konkurs-dla-samorzadow-modelowa-rewitalizacja-miast/
http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/wydarzenia/konkurs-dla-samorzadow-modelowa-rewitalizacja-miast/


nakłada się często na złe warunki mieszkaniowe. Luka remontowa w Polsce od wielu lat pozostaje na 

niezmienionym poziomie ok. 36 mld zł
3
.  

Doświadczenia innych krajów dowodzą, że skuteczna i efektywna rewitalizacja miast to 

wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów 

zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów
4
.  

Zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych rewitalizacja prowadzona w miastach ma być 

procesem kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie 

obszarów zdegradowanych z kryzysu. 

W myśl powyższych warunków rewitalizację definiuje się  jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz 

społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone 

we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i 

realizację programów rewitalizacji
5
. 

Rewitalizacja jako proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego 

zdegradowanych obszarów zakłada optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań oraz 

wzmacnianie lokalnych potencjałów. Jest procesem wieloletnim, prowadzonym we współpracy 

z lokalną społecznością i na jej rzecz. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji 

z wykorzystaniem środków UE, prowadzone są w sposób zaplanowany, skoordynowany, 

komplementarny oraz zintegrowany wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) 

i zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami 

i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych). W związku z różnorodnością zjawisk 

degradacji i podejść do ich przezwyciężenia podstawową wskazówką prowadzenia działań 

rewitalizacji powinno być dążenie do programowania i prowadzenia działań jak najbardziej 

dopasowanych do lokalnych uwarunkowań.  

źródło: Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu dotacji Modelowa Rewitalizacja Miasta- etap II  

 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA  

W ustawie o rewitalizacji silnie stawia się na aktywny udział mieszkańców i zewnętrznych 

podmiotów w całym procesie. Partycypacja społeczna stanowi niezbędny element w 

tworzeniu diagnozy i programów rewitalizacji dla problemowych i często zdegradowanych 

obszarów miast, ponieważ zmiany, jakie na nich zachodzą, dotykają bezpośrednio 

zamieszkałą na ich terenie społeczność. Przeprowadzane przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) konsultacje mają mieć trzy formy. Ustawa proponuje (art. 6): 

1. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy 

zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

(termin nie krótszy niż 21 dni na składanie uwag); 

2. spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup 

przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych. 

 
                                                             
 
 

 



DIAGNOZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA   

zawarta w programie rewitalizacji obejmuje w szczególności pogłębioną analizę kwestii 
społecznych dla określenia ewentualnych potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o 
charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym 
aktywność lokalną), co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, 
kompleksowym charakterze i oddziaływaniu. Takie działania mają na celu podniesienie 
skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości mieszkańców 
co do możliwości partycypacyjnego współdecydowania o obszarze objętym programem 
rewitalizacji. Poza tym, diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych obejmuje analizę zjawisk 
gospodarczych, funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych, stan 
wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz stan techniczny obiektów budowlanych. 

 
 
INTERESARIUSZE REWITALIZACJI  

są to w szczególności: 

1)     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; 

2)     mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3)     podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

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

5)     jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6)     organy władzy publicznej; 

7)     podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

 
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, 
zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 
nieposiadające wspólnych granic, ale nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni 
gminy oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% jej mieszkańców.  
                                                      Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 

OBSZAR ZDEGRADOWANY  

 obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Może on być podzielony na podobszary, 
w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia 
sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. 

STAN KRYZYSOWY   



należy rozumieć jako sytuację, w której mierniki poziomu rozwoju społecznego oraz gospodarczego i 

przestrzennego, infrastrukturalnego lub środowiskowego są na niskim poziomie lub obserwuje się ich 

silną tendencję spadkową. Za stan kryzysowy można uznać także sytuację występowania 

intensywnych (z dużym natężeniem) problemów społecznych oraz gospodarczych lub przestrzennych. 

PROGRAM REWITALIZACJI   

należy rozumieć jako narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 

rewitalizacji. Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez samorząd gminny na podstawie 

art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym, wieloletni program działań w sferze społecznej, 

ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. 

 

                                 

 

 

                                   ANKIETA  

        DIAGNOZA SPOŁECZNO GOSPODARCZA  SŁUŻĄCA WYZNACZENIU 

   OBSZARU  ZDEGRADOWANEGO  I  OBSZARU REWITALIZACJI W MIEŚCIE 

KOSTRZYN NAD ODRĄ  

Szanowni Państwo, 

informuję, iż miasto  Kostrzyn nad Odrą  przystąpiło do  opracowania Diagnozy 

sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i określenia na tej podstawie obszarów 

degradacji społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej i 

środowiskowej wymagających podjęcia działań naprawczych.  

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli 

nam jak najdokładniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach 

mieszkańców, a także jak najlepiej zdiagnozować te obszary, które w 

największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.Wyniki ankiety 

zostaną wykorzystane do opracowania Diagnozy sytuacji społeczno-

gospodarczej, która będzie podstawą opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

Wyrażam przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele 
cennych uwag i opinii, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt obu 
dokumentów. 

                                                                                                               Andrzej Kunt  

                                                                                               Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 



Sposób wypełnienia ankiety: 

 elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza na 
adres e-mai: rewitalizacja@kostrzyn.um.gov.pl 

 wydruk wersji papierowej ankiety i złożenie w siedzibie Urzędu Miasta 
Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2  

 pobranie wersji papierowej ankiety i złożenie jej w siedzibie Urzędu Miasta  – 
wersja papierowa ankiety jest dostępna w Biurze Obsługi Interesantów UM  

·  w terminie do dnia 22.04.2016roku.  

  

 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki.  

Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, 

gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych. 

Obszar zdegradowany to obszar, w którym zidentyfikowano stan kryzysowy. 

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, na 

którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju miasta zamierza się prowadzić rewitalizację. 

 

Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź  wstawiając „x” bądź odpowiedni tekst w polu wyboru 

zaznaczonym kolorem                              . 

 

1. Czy Pani/Pana zdaniem w Kostrzynie nad Odrą występują obszary zdegradowane, które 

należy objąć działaniami naprawczymi w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji? 
 

     Tak      Raczej tak      Nie → dziękujemy, proszę przejść do metryczki 

 

2. Proszę określić położenie obszarów zdegradowanych, które według Pani/Pana należy 

objąć działaniami naprawczymi w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Proszę określić położenie poprzez podanie nazwy obszaru (np.osiedle,plac,park itp.) bądź     

poprzez nazwy  ulic lub dróg określających jego granice. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proszę wskazać maksymalnie pięć najważniejszych negatywnych zjawisk społecznych 

występujących w Mieście Kostrzyn nad Odrą. 

 
     Bezrobocie 



     Niski standard życia mieszkańców 

     Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

     Wykluczenie osób niepełnosprawnych 

     Niski poziom edukacji 

     Niska jakość i ograniczony dostęp do edukacji przedszkolnej 

     Jakość opieki społecznej 

     Patologie społeczne  

     Brak całorocznej oferty sportowo-rekreacyjnej, szczególnie dla dzieci i młodzieży 

     Niska aktywność społeczna mieszkańców 

     Brak uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym 

     Niewielka oferta szkoleń i kursów uzupełniających kwalifikacje 

     Inne (proszę podać jakie  

4. Proszę wskazać maksymalnie pięć najważniejszych negatywnych zjawisk 

gospodarczych występujących na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

 
     Słabe wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego 

     Niski poziom przedsiębiorczości 

     Niedostateczne wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw 

     Trudności pozyskiwania nowych inwestorów 

     Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw 

     Brak możliwości tworzenia nowych miejsc pracy 

     Inne (proszę podać jakie:……………………………………………………………………….) 

 

5. Proszę wskazać maksymalnie trzy najważniejsze negatywne zjawiska środowiskowe 

występujące na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. 
     Degradacja środowiska naturalnego 

     Niedostateczne wykorzystanie walorów lub zasobów naturalnych 

     Zagrożenie powodziowe 

     Inne (proszę podać jakie:……………………………………………………………………….) 

 

6. Proszę wskazać maksymalnie pięć najważniejszych negatywnych zjawisk przestrzenno-

funkcjonalnych występujących na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

 
     Niska estetyka przestrzeni publicznej 

     Słabo rozwinięta baza rekreacyjno-wypoczynkowa 

     Słabo rozwinięta baza sportowo-turystyczna 

     Brak zaplecza rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych 

     Brak lub słaby rozwój sieci handlowo-usługowej 

     Brak lub słaby rozwój infrastruktury komunalnej 

     Niedostateczny dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną 

     Niewystarczająca bazy hotelowej 

     Brak miejsc parkingowych 

     Niewystarczający zasób mieszkaniowy  

     Inne (proszę podać jakie:…………………………………………………………………….) 

 

7. Proszę wskazać maksymalnie trzy najważniejsze negatywne zjawiska techniczne 

występujące na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. 



     Degradacja budynków użyteczności publicznej 

     Zły stan techniczny obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych 

     Bariery architektoniczne w przestrzeni publicznej 

     Niska jakość części dróg 

     Brak rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska 

     Inne (proszę podać jakie:………………………………………………………..………….)  

 

8. Proszę o przedstawienie propozycji przedsięwzięć (działań naprawczych), które 

Pani/Pana zdaniem przyczynią się do eliminacji zdefiniowanych wyżej zjawisk 

negatywnych (np. modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych, remonty placówek 

oświatowych, przebudowa ulic, itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Czy ma Pani/Pan jakieś dodatkowe uwagi i propozycje ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Metryczka 

1. Płeć:   

     Mężczyzna       Kobieta 

 
 

2. Wiek w latach:   

     18-25       26-35      36-50      51-65      66 lat i więcej 

 
 

3. Wykształcenie:  

     Wyższe      średnie zawodowe      średnie ogólnokształcące       pozostałe 
 

 

4. Aktywność zawodowa: 

      Uczę się/studiuję 



      Jestem emerytem/rencistą 

      Nie pracuję i nie poszukuję pracy 

      Poszukuję pracy 

      Prowadzę działalność gospodarczą 

      Pracuję w sektorze publicznym 

      Pracuję w sektorze prywatnym 

      Pracuję w organizacji pozarządowej 
 

 

5. Proszę określić w skali od „1” do „5” poziom życia Pana/Pani rodziny (gdzie 1 – 

żyjemy bardzo biednie, 2 – żyjemy skromnie, 3 – żyjemy na przeciętnym poziomie, 4 

– żyjąc oszczędnie wystarcza nam na wszystko, 5 – żyjemy dostatnio) 
 

     1        2       3       4       5 

 

Dziękujemy za udział w badaniu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 ZARZĄDZENIE  NR 58/2016 
                   BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ  
                                   z dnia  23 lutego 2016r. 
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw 
opracowania diagnozy społeczno-gospodarczej  
 
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2015.1515j.t.)  zarządzam co następuje: 
 
§1. W celu opracowania „Diagnozy społeczno-gospodarczej służącej 
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
miasta Kostrzyn nad Odrą”  powołuję Zespół Zadaniowy w składzie:  

1. Zbigniew Biedulski – Przewodniczący Zespołu 
2. Marzena Brenk-Sułkowska 
3. Beata Kowalska  
4. Małgorzata Kraszewska  
5. Agnieszka Żurawska-Tatała 

i wyznaczam termin na realizację zadania do dnia 15 czerwca 2016r. 
 
§ 2. Celem Zespołu jest w szczególności: 

1. Dokonanie podziału miasta na urbanistyczne jednostki analityczne 
z wyszczególnieniem ulic wchodzących w skład danej jednostki, 
który umożliwi porównywalność wyników diagnozy oraz 
przygotowanie mapy miasta z podziałem na wymienione wyżej 
jednostki w skali 1:5000. 

2. Zgromadzenie danych  dla określenia obszarów koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych. 

3. Analiza zebranych danych  i wyznaczenie obszarów: 
a/ skoncentrowanych negatywnych zjawisk społecznych, 
b/ obszarów zdegradowanych, 
c/ obszarów do rewitalizacji. 

4. Przedstawienie diagnozy jako załącznika do projektu uchwały o 
wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 
do konsultacji społecznej, 

5. Przygotowanie projektu uchwały wraz z wynikami konsultacji do 
przedłożenia Radzie Miasta w celu uchwalenia.  

 
§ 3. Pracami Zespołu Zadaniowego kieruje Przewodniczący, który 
zwołuje posiedzenia, dokonuje podziału zadań i określa terminy ich 
realizacji. 
 



§ 4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu 
inne osoby spoza jego składu (eksperci i partnerzy społeczni), których 
udział może mieć istotne znaczenie przy realizacji zadań Zespołu. 
 
§ 5. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu, dyrektorów miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych instytucji miejskich oraz Prezesów 
spółek miejskich do udzielania informacji,  pomocy merytorycznej i 
organizacyjnej w zakresie koniecznym do realizacji zadań Zespołu. 
 
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu 
Zadaniowego. 
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega  
opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

                                                                                                                                   Burmistrz  

                                                                                                        (-)  Andrzej Kunt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelowa rewitalizacja miasta 

Modelowa Rewitalizacja Miast to konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu 

terytorialnego, w którym można otrzymać fundusze na rewitalizację zdegradowanych terenów 

miejskich. Spośród 240 miast i gmin zgłoszonych do pierwszego etapu konkursu 

Ministerstwo Rozwoju wybrało 57 samorządów, które najlepiej przedstawiły swój pomysł na 

rewitalizację. Miasto Kostrzyn nad Odrą znalazło się na 22 miejscu. Zakwalifikowanie się do 

drugiego etapu konkursu uprawniało nas do złożenia wniosku o dotację, co uczyniliśmy              

w dniu 1 lutego br. i obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. Niezależnie od jego 

wyników w dniu 23 lutego br. burmistrz Andrzej Kunt wydał Zarządzenie nr 58 w którym 

powołał Zespół Zadaniowy w składzie: Zbigniew Biedulski, Marzena Brenk-Sułkowska, Beata 

Kowalska, Małgorzata Kraszewska i Agnieszka Żurawska-Tatała. Burmistrz zobowiązał 

również wszystkich pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów miejskich jednostek 

organizacyjnych i innych instytucji miejskich oraz Prezesów spółek miejskich do udzielania 

informacji, pomocy merytorycznej i organizacyjnej w zakresie koniecznym do realizacji 

zadań Zespołu. Przed wszystkimi Burmistrz postawił jasno i precyzyjnie wyznaczony cel do 

wykonania. Jest nim opracowanie „Diagnozy społeczno-gospodarczej służącej wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą”.   

Sporządzenie powyższej diagnozy, w której ustalony zostanie obszar koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych będzie podstawą wyznaczenia obszaru do rewitalizacji na 

terenie miasta. Opracowując diagnozę skorzystamy z pomocy Mieszkańców, prosząc Państwa 

o udział w badaniach ankietowych, spotkaniach i konsultacjach. Przed nami więc długi                   

i niełatwy proces, w którym chcąc przeprowadzić skuteczną rewitalizację, musimy zmierzyć 

się z problemami natury społecznej i ekonomicznej.       

Diagnoza trafi do konsultacji społecznych jako załącznik do projektu uchwały o wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje prowadzone będą minimum 3           

0 dni. Następnie Rada Miasta, uwzględniając wyniki konsultacji podejmie stosowne uchwały.   

Po ich uprawomocnieniu się Rada Miasta może na wniosek burmistrza podjąć uchwałę                    

o przystąpieniu do sporządzania gminnego programu rewitalizacji. Projekt GPR przygotowuje 

burmistrz i kieruje go do konsultacji społecznych oraz uzgodnień z podmiotami wskazanymi 

w ustawie z 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Ponownie więc poprosimy o udział              

w konsultacjach, a ich wyniki i uzgodnienia zostaną wprowadzone do projektu GPR.  

Tak więc, przed nami długi i pracowity czas, w którym będziemy dążyć do wzmocnienia 

partycypacji społecznej - czynnego, świadomego i ciągłego udziału naszej lokalnej 

społeczności, której działania rewitalizacyjne dotyczą i które będą trwały przez kilka 

najbliższych lat. W tym celu rozpoczynamy wspólną naukę przybliżając Państwu podstawowe 

pojęcia z zakresu rewitalizacji. Jednocześnie informujemy, że na stronie miasta 

www.kostrzyn.pl w zakładce rewitalizacja znajduje się ankieta, którą już można wypełniać, o 

co serdecznie prosimy i dziękujemy za współpracę.  

 

 

http://www.kostrzyn.pl/


 

 

 

 

 

 

 


