CHCESZ ZMIENIĆ
swoją Gminę na lepsze?
ZAANGAŻUJ SIĘ!
Więcej informacji na stronie www.pelczyce.pl
w zakładce Rewitalizacja

PLANOWANE KLUCZOWE FORMY KONSULTACJI

ZBIERANIE UWAG,
PROPOZYCJI I OPINII
W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ
BADANIA ANKIETOWE
Z INTERESARIUSZAMI

LOKALNY
PROGRAM REWITALIZACJI
GMINY PEŁCZYCE

ZM I E Ń
SWOJĄ GMINĘ!
Dotacja współfinansowana jest w ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa

REWITALIZACJA

PROCES REWITALIZACJI
POWINIEN BYĆ REALIZOWANY

Czym jest rewitalizacja?

w sposób kompleksowy, czyli w taki sposób, który rozwiązu-

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzenia ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez szeroko
zakrojone działania na rzecz społeczności, przestrzeni w której
przebywają i lokalnej gospodarki. Rewitalizacja dąży nie tylko
do poprawy stanu infrastruktury, remontów dróg czy budynków,
ale przede wszystkim do poprawy warunków życia społeczności
lokalnej.

je lub eliminuje wybrane zagrożenia i problemy, a także wykorzystuje mocne strony nie tylko obszaru rewitalizowanego, ale
całej gminy, jak również otoczenia zewnętrznego.

Po co nam program rewitalizacji?
Program rewitalizacji umożliwi działania, która przyczynią się
m. in. do zmniejszenia poziomu ubóstwa i bezrobocia, poprawy
warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wpłyną pozytywnie na funkcjonalności oraz wygląd
terenów publicznych.

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2
tel.
95 768 50 38
fax
95 768 51 18
e-mail: umig@pelczyce.pl
www.pelczyce.pl

w sferach społecznej, przestrzennej i gospodarczej, czyli

powinien być ukierunkowany na wieloaspektowe podejście oraz
rezultaty; ostateczny wybór obszarów do rewitalizacji powinien
być wyborem najbardziej efektywnych działań, tj. wynikać ze
znaczenia wybranych zagadnień/obszarów rewitalizacji dla
rozwoju gminy.
w trybie partycypacji społecznej, czyli przy udziale lokalnej

społeczności, która aktywnie bierze udział w wyznaczeniu obszaru przewidzianego do rewitalizacji. W toku prac nad wskazaniem obszaru rewitalizacji dąży się do tego, aby działania
skutkowały wypowiedzeniem się przez wszystkich zainteresowanych stron.

Obszary gminy, na których prowadzona będzie rewitalizacja to:
centrum Pełczyc, Będargowo, Boguszyny, Lubiana i Przekolno

