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REWITALIZACJA
to dla mnie….



Jak oddać głos?

✓Link:

https://www.menti.com/51f844hpx2

➢menti.com

wpisać numer: 95441019 

https://www.menti.com/51f844hpx2


Gminny Program Rewitalizacji
Jak prawidłowo ująć dziedzictwo podczas tworzenia dokumentu?



Delimitacja obszaru 
zdegradowanego
Jakie dane dotyczące zabytków warto wziąć pod uwagę?



Marki

Sfera techniczna

Wskaźnik:

Koncentracja obiektów 
zabytkowych w złym stanie 
technicznym



Wyznaczenie obszaru rewitalizacji
Co wziąć pod uwagę, z punktu widzenia konserwatorskiego?



Jawor

Obszar 
rewitalizacji 
przecina strefę 
buforową 
wyznaczona we 
wpisie na listę 
UNESCO



Pogłębiona analiza
obszaru rewitalizacji
Co badać?



Opole Lubelskie



Analizy eksperckie



Wizja, misja i cele rewitalizacji
Co wskazywać jako ważne, ze względów konserwatorskich?





Analiza potencjałów
Dziedzictwo materialne/dziedzictwo niematerialne ☺



ŻYRARDÓW – ANALIZA POTENCJAŁÓW

Tożsamość przemysłowa miasta i dziedzictwo kulturowe

Obszar rewitalizacji obejmuje teren pomnika historii Żyrardów – XIX-wieczna 
osada fabryczna, który wyróżnia się unikalnością ze względu na skalę jak i 
stan zachowania. Charakteryzuje się on również znaczną liczbą obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków oraz trzema układami urbanistycznymi 
wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków. Zakłady włókiennicze i powstała 
wokół nich osada fabryczna stanowiły czynnik miastotwórczy, obecnie 
zachowany układ jest podstawą rozwoju miasta, zarówno ze względu na 
obiekty zabytkowe jak również tereny zieleni. Na tożsamości przemysłowej 
miasta i dziedzictwie kulturowym można budować potencjał turystyczny, a 
także wzmacniać więzi społeczne poprzez eksponowanie industrialnego 
charakteru obszaru rewitalizacji.



Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Przykładowe przedsięwzięcia, w których wykorzystujemy potencjał dziedzictwa.



ADAPTACJA OBIEKTU - MALBORK WIEŻA CIŚNIEŃ

Na pierwszym piętrze wieży - placówka 
socjalizacyjna prowadzona przez Związek Harcerstwa 
Polskiego. Na drugim piętrze zorganizowano 
pomieszczenie socjalne oraz punkt informacji. Na 
trzecim planowano kawiarnię.

Zabytek Zadbany 2020



Monitoring i ewaluacja
Jakie wskaźniki są dobre dla 



• Wskaźniki bezpośrednio odnoszące 
się do przeprowadzony prac 
remontowych lub/i 
konserwatorskich w obiektach 
zabytkowych

• Wskaźniki obejmujące ilość działań 
aktywizujących społeczność obszaru 
rewitalizacji opartych na 
dziedzictwie niematerialnym

• Wskaźniki dot. ilości osób 
uczestniczących w 
przedsięwzięciach organizowanych 
np. przez lokalne muzeum
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