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Czym właściwie 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, skoncentrowany terytorialnie, 

prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

gminnego programu rewitalizacji.

art. 2 ustawy o rewitalizacji



Dlaczego rewitalizacja?

Uchwała nr LIX/375/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 marca 

2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Drezdenko 

Obszar 
rewitalizacji 
Gminy Drezdenko

około 4 700 osób 
29% mieszkańców gminy

około 3,5 km2

mniej niż 1% powierzchni gminy

Obszar pomiędzy ulicami: 
Strzelecką, Portową, 
Aleją Piastów, Sienkiewicza, 
Milicką i Orlikową



Jak pracowaliśmy nad programem? 

Opracowanie diagnozy 
służącej wyznaczeniu 

obszaru 
zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne 
projektu uchwały 

w sprawie wyznaczenia 
obszaru 

od 16.02 do 18.03.2022

Wyznaczenie obszaru 
zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji 
przez Radę Miejską 

w Drezdenku 
29.03.2022

1.



Jak pracowaliśmy nad programem? 

Przystąpienie do 
sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

Gminy Drezdenko

25.04.2022

Spacer badawczy 
dotyczący dziedzictwa 

kulturowego

10.05.2022

Składanie propozycji 
przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych

do 31.05.2022

2.



Jak pracowaliśmy nad programem? 

2.

Badanie ankietowe 
prowadzone wśród 

mieszkańców 
(online i tradycyjnie)

od 31.05 do 27.06.2022

Spotkania diagnostyczne 
z mieszkańcami 

i przedsiębiorcami

czerwiec 2022

Badanie i spacer 
diagnostyczny wśród 

przedsiębiorców

lipiec-sierpień 2022



Jaka jest rola programu rewitalizacji?

Gminny Program Rewitalizacji 
Gminy Drezdenko na lata 2022-2030

mapa drogowa

plan działań

instrukcja postępowania

harmonogram
sposób rozwiązania



Kim są interesariusze procesu?

Interesariuszami rewitalizacji są 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, 

społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w punkcie 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 w organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w punkcie 6, realizujące na obszarze 

rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

art. 2 ustawy o rewitalizacji



Jaką rolę pełni Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy 

z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia 

i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza.

art. 7 ust. 1 ustawy o rewitalizacji

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

ustala się, uwzględniając funkcję Komitetu, oraz zapewniając wyłanianie 

przez interesariuszy ich przedstawicieli. Zasady określa, w drodze 

uchwały, rada gminy, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.



Jakie są cele rewitalizacji Drezdenka?

1. Zwiększenie 
poziomu 

uczestnictwa 
w życiu społecznym 

mieszkańców 
obszaru 

rewitalizacji

2. Zmniejszenie 
liczby osób i rodzin 

zależnych od 
systemu pomocy 

społecznej 
w obszarze 
rewitalizacji

3. Poprawa 
wizerunku 

i atrakcyjności 
obszaru w oparciu o 
potencjał zasobów 

dziedzictwa 
materialnego

4. Poprawa 
jakości 

zamieszkiwania 
w obszarze 
rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko:



PODSTAWOWE

20 przedsięwzięć

UZUPEŁNIAJĄCE

9 przedsięwzięć

Czym są przedsięwzięcia rewitalizacyjne?

Działania kluczowe z punktu widzenia 
osiągnięcia celów programu 

Działania dodatkowe 
wspierające proces rewitalizacji



Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Przedsięwzięcia podstawowe: 20 przedsięwzięć

• społeczne (3 przedsięwzięcia)

• infrastruktura społeczna (3 przedsięwzięcia) 

• infrastruktura kultury (3 przedsięwzięcia) 

• lokalna gospodarka (2 przedsięwzięcia)

• przestrzeń publiczna (3 przedsięwzięcia)

• rekreacja (3 przedsięwzięcia)

• infrastruktura i mieszkalnictwo (2 przedsięwzięcia)

• środowisko (1 przedsięwzięcie)



Przedsięwzięcia podstawowe

Przedsięwzięcia społeczne:

• Rozwój usług społecznych w zakresie wsparcia 
rodziny oraz wzmacniania kompetencji 
opiekuńczych i wychowawczych rodziców 
i opiekunów

• Tworzenie warunków dla rozwoju oferty 
spędzania czasu wolnego kierowanej do osób 
w wieku poprodukcyjnym

• Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców 
obszaru rewitalizacji oraz wykorzystanie narzędzi 
aktywizacji w ramach rozwoju Centrum Integracji 
Społecznej

Świetlica Opiekuńcza
Marszałkowska 2

Klub Seniora
Aleja Piastów 1

Centrum Integracji 
Społecznej

Warszawska 4



Przedsięwzięcia podstawowe

Infrastruktura społeczna:

• Dostosowanie siedziby Centrum Integracji 
Społecznej w Drezdenku do potrzeb rozwoju oferty 
działań w zakresie reintegracji społecznej 
i zawodowej 

• Wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym między innymi poprzez 
utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego 
oraz rozwój różnych form mieszkalnictwa 
wspomaganego

• Wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy wraz 
z siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej



Przedsięwzięcia podstawowe

Infrastruktura kultury:

• Przebudowa siedziby Biblioteki Publicznej 
w Drezdenku dla potrzeb rozwoju oferty 
społecznej i kulturalnej

• Adaptacja obiektów w zespole dawnego 
Miejskiego Zakładu Wodociągów w Drezdenku 
do potrzeb pełnienia funkcji społecznych 
w ramach Muzeum Wody i Inżynierii Miejskiej

• Kompleksowa przebudowa budynku Muzeum 
Puszczy Drawskiej i Noteckiej wraz 
z utworzeniem ośrodka edukacji ekologicznej 
i etnograficznej



Przedsięwzięcia podstawowe

Lokalna gospodarka:

• Miejska ekoprzestrzeń w ramach 
zagospodarowania nowego targowiska 
miejskiego 

• Program współpracy z właścicielami 
nieruchomości i najemcami lokali 
użytkowych w zakresie poprawy estetyki 
w obszarze rewitalizacji



Przedsięwzięcia podstawowe

Przestrzeń publiczna:

• Rewaloryzacja przestrzeni publicznej 
w obrębie zespołu dawnej twierdzy 
wraz z odnową Placu Wolności

• Utworzenie nowej przestrzeni publicznej 
poprzez przebudowę ulicy Warszawskiej

• Utworzenie parków kieszonkowych między 
innymi poprzez przebudowę skwerów 
w sąsiedztwie Biblioteki Publicznej oraz 
Centrum Organizacji Pozarządowych



Przedsięwzięcia podstawowe

Infrastruktura i mieszkalnictwo:

• Poprawa stanu mieszkaniowego zasobu 
gminy w obrębie obszaru rewitalizacji 

• Poprawa stanu części wspólnych 
nieruchomości i przestrzeni sąsiedzkich 
w obrębie obszaru rewitalizacji 



Przedsięwzięcia podstawowe

Rekreacja:

• Utworzenie strefy rekreacji młodzieży 
na terenie dawnego Ośrodka Transportu 
Leśnego 

• Wykorzystanie potencjału walorów 
naturalnych poprzez utworzenie bulwarów 
oraz ekomariny nad rzeką Noteć

• Przebudowa stadionu miejskiego imienia 
Józefa Nojiego jako miejsca aktywności 
i rozwoju pozytywnych postaw dzieci 
i młodzieży



Przedsięwzięcia podstawowe

Środowisko:

• Urządzenie miejsc gromadzenia 
odpadów w wybranych lokalizacjach 
w obrębie obszaru rewitalizacji



Przedsięwzięcia uzupełniające

• Program wsparcia wybranych rodzajów 
działalności gospodarczej w obrębie 
obszaru rewitalizacji



Przedsięwzięcia uzupełniające

• Opracowanie i wdrożenie modelu 
organizacji ruchu kołowego w obszarze 
rewitalizacji



Przedsięwzięcia uzupełniające

• Przygotowanie i wdrożenie programu 
remontu ciągów pieszych w obrębie 
obszaru rewitalizacji 



Przedsięwzięcia uzupełniające

• Opracowanie zasad polityki planistycznej 
służącej ochronie i udostępnieniu 
walorów dawnej twierdzy w Drezdenku 

• Rozwój infrastruktury i oferty 
programowej Centrum Promocji Kultury 
w Drezdenku



Przedsięwzięcia uzupełniające

• Rozwój dotychczasowego 
zagospodarowania w Parku Kultur 
Świata poprzez zagospodarowanie 
wyspy na Starej Noteci

• Wykorzystanie zabytkowego obiektu 
stanowiącego własność gminy na 
funkcje publiczne poprzez nadanie 
nowej funkcji



Przedsięwzięcia uzupełniające

• Rozwój kompetencji merytorycznych 
służących wdrażaniu nowych rozwiązań 
związanych z realizacją przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych

• Integracja społeczna mieszkańców 
poprzez działania kulturalne i edukacyjne 
w oparciu o dziedzictwo materialne 
i niematerialne



Zapraszamy do dyskusji

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rewitalizacji

wraz z formularzem składania uwag do projektu programu

znajdują się na stronie internetowej 

www.drezdenko.pl/rewitalizacja


