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OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Z DNIA 05.11.2021 R.

Na  podstawie  art.  17  ust.  2  pkt  2 ustawy  z  dnia  9  października  2015  r.
o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamiam o przedłużeniu terminu naboru
propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016 -
2025. 

W związku z  uchwałą  nr  XL/450/21 Rady Miejskiej  Wałbrzycha  z  dnia  30  września  2021  r.
w sprawie przystąpienia do zmiany  Gminnego Programu Rewitalizacji  Miasta Wałbrzycha na
lata  2016-2025,  uwzględniając  szeroką  partycypację  społeczną  oraz  duże  zainteresowanie
interesariuszy  rewitalizacji  w  odniesieniu  do  prowadzonego  naboru  propozycji  projektów,
zawiadamiam że nabór ten zostaje przedłużony do 22 listopada 2021 r. 

Wobec powyższego Gmina Wałbrzych zaprasza do składania propozycji projektów, które służyć
będą  do  opracowania  aktualizacji  programu  rewitalizacji  oraz  pozwolą  na  podjęcie
wszechstronnych  działań,  ukierunkowanych  na  wyprowadzenie  ze  stanu  kryzysowego
wyznaczonych  podobszarów  rewitalizacji  –  Białego  Kamienia,  Starego  Zdroju,  Śródmieścia,
Sobięcina, Nowego Miasta oraz Podgórza.
Zakwalifikowane  zostaną  przedsięwzięcia  o  charakterze  społecznym,  gospodarczym,
środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.  W GPR Miasta Wałbrzycha na
lata 2016-2025 określono trzy cele strategiczne:
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.
Zgłaszane przedsięwzięcia inwestycyjne i/lub nieinwestycyjne powinny umożliwiać realizację 
wskazanych celów strategicznych.

L.p. Cel strategiczny Przykłady obszaru działania

1.

Cel 1 – Wzrost
aktywności,

zaradności i poczucia
współodpowiedzialn

ości wśród
mieszkańców;

bezrobocie na obszarze rewitalizacji;
poziom ubóstwa i intensywność udzielanej pomocy społecznej

mieszkańcom obszaru rewitalizacji; przestępczość; depopulacja;
zaangażowanie mieszkańców w lokalne inicjatywy społeczne 

i „życie” własnej dzielnicy.

2.

Cel 2 – Wysoka jakość
przestrzeni publicznej

i poprawa warunków
zamieszkania;

działania inwestycyjne na obszarze rewitalizacji dot. zabudowy
wielorodzinnej; inwestycje na rzecz obniżenia niskiej emisji; realizacja
inwestycji dot. infrastruktury drogowej; poprawa jakości transportu
publicznego; bezpieczeństwo ruchu drogowego; poprawa i rozwój
usług społecznych i kulturalnych; poprawa przestrzeni publicznych

związanych 
z wypoczynkiem, rekreacją, sportem.

3.
Cel 3 – Stymulowanie
rozwoju osobistego 

i gospodarczego;

działania na rzecz aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru
rewitalizacji; stymulowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstw;

wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwój osobisty; wzrost
poziomu oferty szkół ukierunkowanej na rozwój uczniów.



Przedsięwzięcia powinny być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w drodze Uchwały
Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji  miasta  Wałbrzycha  z  dnia  29.03.2016  r.,  która  dostępna  jest  pod  linkiem
http://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/21171/uchwala-nr-xix-285-16 .
Do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji można dopuszczać także przedsięwzięcia rewitalizacyjne
zlokalizowane poza wyznaczonym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu
rewitalizacji.  Dotyczy  to  zwłaszcza  inicjatyw  społecznych  ukierunkowanych  np.  na  aktywizację
zawodową  mieszkańców  obszarów  rewitalizacji,  gdzie  rozwiązania  dedykowane  ludności  z  obszaru
rewitalizacji mogą być podejmowane poza obszarem rewitalizacji. Takie przypadki wymagają szerszego
uzasadnienia i wskazania siły tych powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu na obszar
rewitalizacji miasta.

Propozycje  projektów  do  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Wałbrzycha  na  lata  2016-2025
składać należy na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl;
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Rewitalizacji i Planowania

Przestrzennego, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych.
c) osobiście do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu poprzez Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30.

Informacji  o  prowadzonym  naborze  udzielają  pracownicy  Biura  Rewitalizacji  i  Planowania
Przestrzennego: mailowo (rewitalizacja@um.walbrzych.pl) lub telefonicznie (74 6444 715 lub 711).

Prezydent Miasta Wałbrzycha
Roman Szełemej

Załączniki:
- Formularz propozycji projektów - plik .doc
- Instrukcja wypełnienia formularza - plik .doc

Sporządziła: D. Michalak – inspektor BRP  tel.74 64 44 715


