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Historia GPR Wałbrzycha

Gmina Wałbrzych, jako jedna z pierwszych w kraju, w roku 2016 uchwaliła w oparciu o Ustawę o
rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 20216-2025 (GPR).

Program obejmuje sześć podobszarów rewitalizacji: Biały Kamień, Stary Zdrój, Śródmieście,
Sobięcin, Nowe Miasto i Podgórze zamieszkiwane przez niemal 30 % mieszkańców Wałbrzycha.

Łączna wartość zgłoszonych do GPR propozycji projektowych opiewa na kwotę ponad 300 mln zł.

Na potrzeby opracowania GPR miasto przygotowało diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej
Wałbrzycha. Przyjęty GPR opracowany został przy aktywnym udziale społeczeństwa, a także był
szeroko konsultowany podczas szeregu debat, warsztatów oraz spotkań z ekspertami,
przedstawicielami instytucji publicznych, aktywistami miejskimi, lokalnymi organizacjami
pozarządowymi i przedsiębiorcami.

Do GPR zgłoszono łącznie 301 przedsięwzięcia, z czego 279 to zadania infrastrukturalne, a 22 to
działania nieinfrastrukturalne („miękkie”).Projekty realizowane przez różne podmioty powinny
przyczynić się do osiągnięcia określonych w GPR celów rewitalizacji Wałbrzycha. Będą to działania
odpowiadające na zidentyfikowane problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej,
funkcjonalno-przestrzennej oraz technicznej.

Propozycje projektowe wspólnot mieszkaniowych dotyczące rewitalizacji wielorodzinnych
budynków mieszkalnych opiewają na kwotę ponad 45 mln zł. Ujęcie ich w GPR umożliwiło
wspólnotom ubieganie się o dotacje UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego. Gminny Program Rewitalizacji jest strategią wieloletnią wyprowadzania ze stanu
kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta i zaprogramowany został na lata 2016-2025.



Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, w przypadku stwierdzenia, że 

program rewitalizacji wymaga zmiany, Prezydent występuje z wnioskiem 
do rady gminy, a jej pozytywna opinia w tym zakresie otwiera drogę do 

aktualizacji GPR.

Zgodnie z Art. 22. ustawy:

1. Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji,

dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3

lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie.

2. Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega

zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej

gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany,

wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem

o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię, o której mowa w ust. 2.

Ustawa o rewitalizacji



Procedura aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 

na lata 2016-2025

1
Sporządzenie oceny aktualności i stopnia realizacji GPR w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy 

o rewitalizacji i rozdział 9.3. programu (styczeń-maj 2019 r.)

2
Zaopiniowanie raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji przez Komitet Rewitalizacji 

- w drodze uchwały KR (czerwiec 2019 r.)

3 Publikacja opinii Komitetu Rewitalizacji w Biuletynie Informacji Publicznej (czerwiec 2019 r.)

4 Złożenie wniosku o przystąpienie do zmiany GPR i przyjęcie uchwały przez Radę Miejską (czerwiec 2019 r.)

5 Poinformowanie społeczności o przyjęciu ww. uchwały (czerwiec 2019 r.)

6
Przystąpienie do opracowania aktualizacji dokumentu GPR, w tym ogłoszenie otwartego naboru na przedsięwzięcia 

uzupełniające program (lipiec 2019-luty 2020)

7 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu skorygowanego GPR (czerwiec-lipiec 2020 r.)

8
Opiniowanie skorygowanego dokumentu przez instytucję wymienione w art. 17 ustawy 

o rewitalizacji (sierpień 2020 r.)

9 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu skorygowanego GPR (jeżeli będzie wymagane)

10 Wystąpienie do rady gminy z wnioskiem przyjęcie projektu skorygowanego GPR (wrzesień 2020 r.)

11 Przyjęcie uchwały zmieniającej istniejącą Uchwałę Nr XXIX/385/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 października 2016 r. 

Procedura aktualizacji



Do pomiaru postępu procesu rewitalizacji służą wskaźniki, 

wcześniej zaplanowane w GPR. 

W roku 2019 ocenę aktualności GPR podzielono na 3 części:

▪ ocena stopnia realizacji przedsięwzięć ujętych w GPR (tzw. 

monitoring przedsięwzięć), 

▪ ocena stopnia realizacji celów GPR w odniesieniu do stanu 

zjawisk kryzysowych wskazanych w GPR (tzw. monitoring 

stanu obszaru rewitalizacji), 

▪ ocena aktualności dokumentu GPR.

Ocena GPR po 2 latach realizacji



Nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych do GPR prowadzony był w formie 

otwartej rekrutacji, szeroko promowanej wśród mieszkańców, organizacji 

pozarządowych, instytucji i innych podmiotów zlokalizowanych na obszarze 

rewitalizacji miasta lub prowadzących swoją działalność na tym obszarze. W GPR 

ujęto łącznie 301 projektów.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane są przez szereg różnych podmiotów, 

zarówno publicznych, jak i prywatnych:

▪ 183 projektów zgłoszone zostały przez wspólnoty mieszkaniowe, część z nich 

realizowana jest w partnerstwie. Dotyczą one remontów i termomodernizacji 

części wspólnych budynków.

▪ 118 projekty zgłoszone zostały przez pozostałe instytucje i podmioty, z czego:

1) 63 to działania przewidziane do realizacji przez Gminę Wałbrzych, w tym samorządowe 

instytucje kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i szkoły oraz PUP,

2) 55 to działania zgłoszone m.in. przez uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły 

oraz przedsiębiorstwa działające na terenie obszaru rewitalizacji Wałbrzycha.

Monitoring przedsięwzięć



Projekty ujęte w GPR realizują cele:

Cel 1 – Wzrost aktywności, zaradności i poczucia współodpowiedzialności wśród 

mieszkańców

Cel 2 – Wysoka jakość przestrzeni publicznej i poprawa warunków zamieszkania

Cel 3 – Stymulowanie rozwoju osobistego i gospodarczego

Monitoring przedsięwzięć

Po dokonanych analizach, od października 2016 do końca 2018 roku na 301 projektów ujętych 

w GPR:
• 16 projektów zostało zrealizowanych (5%), 

• 118 jest w trakcie realizacji (39%),

• 4 wnioskodawców zrealizuje projekt w innym terminie (1%), 

• 2 wnioskodawców zrezygnowało z realizacji działania (0,6%),

• 161 projektów – nie zostały jeszcze zrealizowane lub nie uzyskano informacji o stanie 

realizacji(53%). 



WNIOSKI
▪ W trakcie analizowania zebranych danych o projektach stwierdzono, że

beneficjenci na etapie składania wniosków o dofinansowanie zmienili dane
pierwotnie ujęte w składanych do GPR fiszkach projektowych. Głównie
dotyczyło to zmiany nazwy projektu, zakresu, źródła finansowania, wartości
projektu i okresu realizacji projektu.

▪ Niski stopień realizacji przedsięwzięć po dwóch latach obowiązywania
programu (5% zakończonych projektów oraz 39% w trakcie realizacji, łącznie
44% projektów w odniesieniu do których podjęto decyzję o ich wdrożeniu)
wskazuje na konieczność weryfikacji zadań zawartych na liście podstawowej w
GPR. Weryfikacji należy poddać istniejące przedsięwzięcia pod kątem ich
wykonalności oraz uzupełnić o projekty charakteryzujące się wyższym
stopniem wykonalności (np. posiadające zapewnione finansowanie ).

W celu realizacji powyższego należy przeprowadzić

ponowny nabór przedsięwzięć do GPR

Monitoring przedsięwzięć



Zgodnie z zapisami ujętymi w GPR, po 2-letnim okresie 

realizacji zadań z zakresu rewitalizacji należy dokonać 

monitoringu stanu obszaru rewitalizacji w sferze:

▪ SPOŁECZNEJ

▪ GOSPODARCZEJ

▪ TECHNICZNEJ

▪ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

▪ ŚRODOWISKOWEJ

Monitoring stanu OR



Monitoring stanu OR

Wskaźnik Źródło Częstotliwość

Rok 

bazo-

wy

Ocena 

realizacji

Cel 1 - Wzrost aktywności i zaradności mieszkańców
Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców

MOPS co dwa lata 2016 maleje 

Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS z 

tytułu ubóstwa w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców

MOPS co dwa lata 2016 maleje 

Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców

Powiatowy Urząd 

Pracy

co dwa lata 2016 maleje 

Liczba osób bezrobotnych w wieku do 25 roku 

życia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Powiatowy Urząd 

Pracy

co dwa lata 2016 maleje

Liczba osób objęta programami podnoszenia 

kompetencji rocznie

Powiatowy Urząd 

Pracy

co dwa lata 2016 maleje

Procentowy udział przestępstw stwierdzonych 

w 7 kategoriach w danej jednostce do 

wszystkich przestępstw stwierdzonych w 7 

kategoriach w mieście

Komenda Miejska 

Policji

co dwa lata 2016 rośnie

Odsetek czynów karnych nieletnich w ogólnej 

liczbie przestępstw stwierdzonych

Komenda Miejska 

Policji

co dwa lata 2016 BRAK 

DANYCH
Saldo migracji na obszarze rewitalizacji –

zmiana na spadek liczby ludności

Urząd Miejski/ Biuro 

Ewidencji Ludności 

co dwa lata 2016 rośnie

Liczba mieszkańców zaangażowanych w 

inicjatywy społeczne organizowane na obszarze 

rewitalizacji

UM Wałbrzych/ 

odpowiednie biura 

merytoryczne

co dwa lata 2016 rośnie

Wskaźnik oddanych głosów na wnioski budżetu 

partycypacyjnego na obszarze rewitalizacji

UM Wałbrzych/ Biuro 

Organizacyjne

co dwa lata 2016 maleje

Liczba inicjatyw lokalnych inicjowanych przez 

lub zrealizowanych z udziałem mieszkańców 

obszaru rewitalizacji (za pomocą mikrograntów, 

otwartych konkursów ofert)

UM Wałbrzych/ 

odpowiednie biura 

merytoryczne

co dwa lata 2016 rośnie

SFERA SPOŁECZNA 

Analizy prowadzono na podstawie 

pozyskanych danych statystycznych dot. m.in.:

• poziomu bezrobocia na obszarze 

rewitalizacji, 

• poziomu ubóstwa i intensywności udzielanej 

pomocy społecznej mieszkańcom obszaru 

rewitalizacji, 

• poziomu przestępczości,

• aspektu tzw. „kurczenia się miasta”,

• stopnia zaangażowania mieszkańców w 

lokalne inicjatywy społeczne i „życie” 

własnej dzielnicy.

Dla części wskaźników zauważono poprawę



Monitoring stanu OR

Cel 2 - Wysoka jakość przestrzeni publicznej i poprawa warunków zamieszkania

Liczba przedsięwzięć remontowych 

(podniesienie technicznego standardu mieszkań 

i części wspólnych) w danym roku na obszarze 

rewitalizacji

UM Wałbrzych/ 

Miejski Zakład 

Budynków

co dwa lata 2016 maleje

Liczba przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

(działania termomodernizacyjne i likwidacja 

niskiej emisji) w danym roku na obszarze 

rewitalizacji

UM Wałbrzych/ 

Miejski Zakład 

Budynków

co dwa lata 2016 rośnie

Liczba realizacji przestrzeni publicznych (takich 

jak place, skwery, trakty piesze, parki, zielone 

enklawy, miejsca wypoczynku 

i spotkań) na obszarze rewitalizacji

Urząd Miejski w 

Wałbrzychu / Biuro 

Inwestycji

co dwa lata 2016 maleje

Liczba zmodernizowanej infrastruktury 

drogowej (w tym poprawy bezpieczeństwa, 

infrastruktury ruchu pieszego, rowerowego oraz 

transportu publicznego) w danym roku na 

obszarze rewitalizacji

Zarząd Dróg, 

Komunikacji i 

Utrzymania Miasta

co dwa lata 2016 maleje

Liczba obiektów dostosowanych do pełnienia 

nowych funkcji publicznych, społecznych, 

kulturalnych, gospodarczych

UM Wałbrzych/ 

Biuro Inwestycji

co dwa lata 2016 rośnie

Liczba mieszkańców korzystających 

ze zmodernizowanej/utworzonej infrastruktury 

(zrewitalizowanej, poddanej termomodernizacji 

lub nowowybudowanej)

UM 

Wałbrzych/Miejski 

Zarząd Budynków, 

wspólnoty 

mieszkaniowe

co dwa lata 2016 rośnie

Liczba osób korzystających ze 

zmodernizowanej/utworzonej infrastruktury 

społecznej, kulturalnej, gospodarczej

UM Wałbrzych, 

instytucje kultury, 

jednostki podległe

co dwa lata 2016 rośnie

Wskaźnik Źródło
Częstotliwo

ść

Rok 

bazo

-wy

Ocena 

realiza

cji
SFERA TECHNICZNA, ŚRODOWISKOWA i 

FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Wskaźniki z tej grupy analitycznej dotyczą 

przede wszystkim:

• skali działań inwestycyjnych dot. zabudowy 

wielorodzinnej, 

• poziomu zaangażowana Gminy, wspólnot 

mieszkaniowych i mieszkańców w inwestycje 

na rzecz obniżenia niskiej emisji, 

• realizacji Gminnych inwestycji dot. 

infrastruktury drogowej, poprawy jakości 

transportu publicznego, bezpieczeństwa 

ruchu drogowego,

• działań na rzecz poprawy i rozwoju usług 

społecznych i kulturalnych,

• poprawy przestrzeni publicznych związanych 

z wypoczynkiem, rekreacją, sportem.



Monitoring stanu OR

Cel 3 - Stymulowanie rozwoju gospodarczego i osobistego

Liczba aktywnych działalności gospodarczych 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

CEIDG co dwa lata 2016 rośnie

Stosunek wykreślonych działalności 

gospodarczych do liczby aktywnych 

działalności gospodarczych w mieście

CEIDG co dwa lata 2016 rośnie 

Liczba nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw 

na obszarze rewitalizacji
CEIDG co dwa lata 2016 rośnie

Liczba przedsiębiorstw korzystających 

z nowopowstałej infrastruktury (np. 

inkubatora przedsiębiorczości)

UM Wałbrzych co dwa lata 2016 ---------

Liczba uruchomionych spółdzielni socjalnych 

na obszarze rewitalizacji

MOPS/ Organizacje 

pozarządowe

co dwa lata 2016 rośnie

Liczba pracowni zawodowych/uczniów 

korzystających ze zmodernizowanych 

pracowni zawodowych

UM Wałbrzych/ 

odpowiednie biura 

merytoryczne

co dwa lata 2016 rośnie

Liczba osób korzystających z centrów 

kształcenia zawodowego na obszarze 

rewitalizacji

UM Wałbrzych/ 

odpowiednie biura 

merytoryczne

co dwa lata 2016 maleje

Liczba dzieci objętych programami zajęć 

pozalekcyjnych w szkołach podstawowych 

i gimnazjach na obszarze rewitalizacji

UM Wałbrzych/ 

odpowiednie biura 

merytoryczne

co dwa lata 2016 maleje

Wskaźnik Źródło Częstotliwość

Rok 

bazo-

wy

Ocena 

realizac

ji

SFERA GOSPODARCZA

Wskaźniki z tej grupy analitycznej dotyczą 

przede wszystkim:

• poziomu aktywności gospodarczej 

mieszkańców OR, 

• Skali powstawania/likwidacji 

mikroprzedsiębiorstw,

• Poziomu zaangażowania mieszkańców w 

swój rozwój osobisty

• Poziomu oferty szkół ukierunkowanej na 

rozwój uczniów



WNIOSKI

▪ Przeprowadzona analiza danych statystycznych jest pierwszą od uchwalenia

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha w roku 2016.

W odniesieniu do założenia, że rewitalizacja jest procesem długofalowym,

pierwsze dwa lata prowadzonych prac to bardzo krótki okres. Uchwalając GPR

uznano, że rok 2025 jest terminem granicznym dla prowadzonych działań i ich

oceny. Trudno więc oczekiwać uzyskania zadowalających wyników w

odniesieniu do wszystkich czynników kryzysowych obszaru rewitalizacji już po

dwóch latach realizacji prac w sytuacji, gdy znaczna część przedsięwzięć

rewitalizacyjnych jest dopiero w trakcie realizacji.

▪ Przeprowadzona analiza wskaźników ukazuje częściową poprawę

negatywnych zjawisk, które mogą wynikać z wdrożonych projektów, jednakże,

aby osiągnąć trwały i silny efekt należy kontynuować realizację rozpoczętych

prac.

Monitoring stanu OR



METODYKA

Ocena aktualności GPR została przeprowadzona 

w odniesieniu do wszystkich głównych elementów struktury 

tego dokumentu. 

Dokonano przeglądu programu 

w kontekście potwierdzenia aktualności jego zapisów na 

dzień opracowania sprawozdania – w odniesieniu do 

kluczowych elementów jego struktury. 

Ocena aktualności GPR



Analiza oceny aktualności GPR wykazała, że zmian 

dokumentu wymagają części dotyczące:

1. Otoczenia lokalnych dokumentów strategicznych,

2. Opisu przedsięwzięć i list przedsięwzięć,

3. Mechanizmów integrowania działań rewitalizacyjnych,

4. Szacunkowych ram finansowych,

5. Systemu zarządzania procesem rewitalizacji,

6. Systemu monitorowania procesu rewitalizacji,

7. Określenia niezbędnych zmian w uchwałach podejmowanych w 
trybie ustawy   z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie  gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

8. Narzędzi planistycznych wynikających z ustawy o rewitalizacji.

Ocena aktualności GPR



Opisany zakres zmian 

wymagał uruchomienia procedury aktualizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 

na lata 2016-2025 w trybie przewidzianym 

art. 22 ust. 3 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji.

Wnioski



Zgodnie z zapisami o rewitalizacji, ocena GPR sporządzona przez
Prezydenta Miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Komitet Rewitalizacji poprzez Uchwałę
nr 01/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. dokonał pozytywnego zaopiniowania
sprawozdania Prezydenta Miasta Wałbrzycha pn.: „Ocena aktualności i
stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na
lata 2016-2025”.

Ponadto Komitet Rewitalizacji wyraził stanowisko, że Gminny Program
Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 wymaga
wprowadzenia zmian w zakresie wskazanym w sprawozdaniu Prezydenta
Miasta Wałbrzycha.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji opinia Komitetu Rewitalizacji stała się podstawą do wszczęcia
procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha
na lata 2016-2025.

Opinia Komitetu Rewitalizacji



Przystąpienie do aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025

W związku z art. 14 ust. 1 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji, 

Gmina Wałbrzych oficjalnie przystąpiła do aktualizacji GPR poprzez 
przyjęcie Uchwały NR XII/101/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 

czerwca 2019 r. 

Uchwała Rady Miejskiej



Otwarty nabór propozycji projektów do 

Gminnego Programu Rewitalizacji

Gmina Wałbrzych, w ramach uruchomionego procesu aktualizacji, 

przeprowadziła nabór propozycji projektów, które posłużyły do opracowania 

aktualizacji programu rewitalizacji oraz pozwalają na podjęcie 

wszechstronnych działań, ukierunkowanych na wyprowadzenie ze stanu 

kryzysowego wyznaczonych podobszarów rewitalizacji – Białego Kamienia, 

Starego Zdroju, Śródmieścia, Sobięcina, Nowego Miasta oraz Podgórza.

Nabór trwał od 15.07.2019 r. do 23.08.2019 r.

W ramach projektu zgłoszono 98 formularzy propozycji projektów, 

w tym 4 nie dotyczyły obszaru rewitalizacji.

Większość projektów dot. odnowy części wspólnych budynków mieszkalnych.

Nabór propozycji projektów



Proces dokonywania zmian 

w Gminnym Programie Rewitalizacji

Po zakończonym procesie naboru propozycji projektów Gmina 

Wałbrzych przystąpiła do aktualizacji GPR miasta Wałbrzycha, 

uwzględniając zakres koniecznych do wprowadzenia zmian, 

określonych w sprawozdaniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha pn.: 

„Ocena aktualności  i stopnia realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025”.

Zmian dokonywano w okresie od września 2019 do lutego 2020 r.

Aktualizacja GPR



Konsultacje społeczne

Od 22 czerwca 2020 roku do 21 lipca 2020 roku trwają 

konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy 

rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu 

aktualizacji GPR.

Konsultacje społeczne



▪ Rozdział 4. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych; Podrozdział 4.1. Mechanizmy integrowania działań; Podrozdział 4.2. 
Szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji;

▪ Podrozdział 5.2. Partycypacja społeczna na etapie wdrażania GPR; Podrozdział 5.3. Partycypacja społeczna na etapie 
aktualizacji GPR;

▪ Rozdział 6. Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy;

▪ Rozdział 7. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach podejmowanych w trybie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

▪ Rozdział 8. Sposób realizacji GPR Wałbrzycha w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego; Podrozdział 8.1. 
Planistyczne produkty pilotażu; Podrozdział 8.2. Zakres niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy; Podrozdział 8.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego konieczne 
do uchwalenia lub zmiany; Podrozdział 8.4. Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji; Podrozdział 8.5. Uchwalenie 
miejscowego planu rewitalizacji;

▪ Rozdział 9. System zarządzania, monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji; Podrozdział 9.1. Opis struktury 
zarządzania realizacją GPR; Podrozdział 9.2. Monitoring i ocena wdrażania GPR; Podrozdział 9.2.1. Monitorowanie zjawisk 
kryzysowych obszaru rewitalizacji Miasta Wałbrzycha; Podrozdział 9.3. Koszty zarządzania realizacją Gminnego Programu 
Rewitalizacji; Podrozdział 9.4. Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji;

▪ Załącznik 1 A - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – podobszar Biały Kamień;

▪ Załącznik 1 B - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – podobszar Stary Zdrój;

▪ Załącznik 1.1 C - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – podobszar Śródmieście;

▪ Załącznik 1.2 C - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – podobszar Śródmieście;

▪ Załącznik 1 D - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – podobszar Sobięcin;

▪ Załącznik 1 E - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – podobszar Nowe Miasto;

▪ Załącznik 1 F - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – podobszar Podgórze;

▪ Załącznik 1 G - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – podobszar poza obszarem rewitalizacji;

▪ Załącznik 2A - Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych; Załącznik 2B - Lista uzupełniających przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych.

Zakres dokonanych zmian



Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego

Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu


