Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania
w opracowaniu
Spotkania z Radami i Zarzą
ądami Osiedli

Poznań, 27 luty – 16 marca 2017
1

WPROWADZENIE

•

Miasto Poznań od 2005 r. do chwili obecnej przyjęło trzy edycje Miejskiego Programu
Rewitalizacji:

-

„Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania - etap pilotażowy - Śródka” (2006),

-

„Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania – druga edycja” (2006),

-

„Miejski Program Rewitalizacji dla obszarów poprzemysłowych i powojskowych” (2010, 2011)

-

„Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania – trzecia edycja” (2012, 2013),

oraz w 2013 r. zatwierdziło dokument określający projekty rewitalizacyjne na całym obszarze
śródmieścia pt.
-

„Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 - 2030” tzw.
Program dla Śródmieścia”.

•

Aktualnie opracowywany jest Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania zgodnie
z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).
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WPROWADZENIE
•

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 – „obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa
w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku
występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych

•

OBSZAR REWITALIZACJI – „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”.
Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej
niż 30% liczby mieszkań
ńców gminy.

•

Składnikami obszaru rewitalizacji mogą też być tereny niezamieszkałe a przedmiotem działań
rewitalizacyjnych tereny i osoby znajdujące się poza obszarem rewitalizacji:

1)

„niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo
pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska, mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji
wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym”

2)

„przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogą być
realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki”.
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SPOSÓB WYZNACZENIA OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
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SPOSÓB WYZNACZENIA OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
Zestaw kryteriów i wskaźników przeznaczonych
do badania zjawisk kryzysowych przyjęto:
a)
wg zasad ustalonych w ustawie o
rewitalizacji, art. 9.1, która wymaga badania:
- zjawisk społłecznych jako
podstawowych: bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, poziomu edukacji lub kapitału
społecznego oraz poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym;
- a ponadto co najmniej jednego z
negatywnych zjawisk dodatkowych:
gospodarczych lub środowiskowych lub
przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.
b)

przy założeniu, że pożądane są:

- kontynuacja badań zjawisk kryzysowych
przy wykorzystaniu kryteriów i wskaźników, które
były już stosowane w badaniach poprzednich
edycji Programu Rewitalizacji .
- doprowadzenie do wyboru obszarów
zdegradowanych i rewitalizacji w sposób
maksymalnie zobiektywizowany, ścisły,
matematyczny.
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SPOSÓB WYZNACZENIA OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
Synteza wyników badania zjawisk kryzysowych
Szczegóły w „Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania”
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SPOSÓB WYZNACZENIA OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
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ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ W GMINNYM PROGRAMIE
REWITALIZACJI (na podstawie Programu dla Śródmieścia)
A Atrakcyjne i wysokiej jakości miejsce zamieszkania:
1. Kreowanie wysokiej jakoś
ści warunków zamieszkania.
2. Polepszanie jakoś
ści zasobów lokalowych.
B
3.
4.
5.

Miejsce społecznej aktywności: kulturalnej, gospodarczej i obywatelskiej:
Stymulowanie aktywnoś
ści kulturalnej.
Stymulowanie aktywnoś
ści gospodarczej.
Rozwijanie partycypacji społłecznej.

C Atrakcyjna i wysokiej jakości przestrzeń kulturowa:
6. Tworzenie wysokiej jakoś
ści – bezpiecznych, czystych, atrakcyjnych
– przestrzeni.
7. Ochrona, ekspozycja i promocja dziedzictwa kulturowego.
D Miejsce zrównoważonego transportu (ruch pieszy i rowerowy, transport
zbiorowy i samochodowy) oraz dobrej jakości infrastruktury technicznej:
8. Tworzenie dobrych warunków dla pieszych i rowerzystów.
9. Tworzenie dobrych warunków do korzystania z transportu publicznego.
10.Kreowanie uspokojonego ruchu samochodowego.
8

