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KOMITET REWITALIZACJI 
STANOWI FORUM WSPÓŁPRACY I DIALOGU 

INTERESARIUSZY 
Z ORGANAMI MIASTA W SPRAWACH 

DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA I OCENY 
REWITALIZACJI ORAZ PEŁNI FUNKCJĘ 

OPINIODAWCZO-DORADCZĄ DLA PREZYDENTA 
MIASTA 

Komitet nie ma żadnych 
uprawnień wykonawczych 

 i kontrolnych wobec organów 
miasta – posiada wyłącznie 
kompetencje opiniodawcze 

i doradcze 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  
przewiduje obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji



Na forum Komitetu możliwe jest również prowadzenie 
dyskusji (dialogu) na temat planowanych rozwiązań, 
sposobu ich realizacji oraz ewaluacji rewitalizacji. 

Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami 
miasta a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji, 

stanowiąc jeden ze środków zapewnienia 
partycypacyjnego charakteru rewitalizacji. 
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Pierwszym etapem na drodze do powołania Komitetu jest 
określenie w formie uchwały, 

Regulaminu działania Komitetu Rewitalizacji, 
zawierającego: 

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMITETU

Podejmując uchwałę, Rada Miasta musi 
kierować się dwiema wytycznymi: 
po pierwsze, wziąć pod uwagę funkcję, 
zadania i uprawnienia Komitetu, 
po drugie zaś zapewnić wyłanianie 
członków Komitetu przez przedstawicieli 
grup interesariuszy. 

ZASADY 
WYZNACZANIA 

SKŁADU 

ZASADY 
DZIAŁANIA  



Podjęcie uchwały poprzedza się konsultacjami społecznymi, 
przeprowadzanymi na zasadach określonych w ustawie. 

Obowiązkiem Prezydenta jest wydanie na podstawie 
uchwały dotyczącej Komitetu zarządzenia, w którym 

powołuje Komitet Rewitalizacji, wskazując konkretnych 
członków tego Komitetu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

uchwale Rady Miasta.  

Obsługę organizacyjną Komitetu Rewitalizacji 
zapewnia Prezydent. Jest on zatem zobowiązany do 

zapewnienia środków gwarantujących funkcjonowanie 
Komitetu i wykonywanie jego zadań, takich jak miejsce 

spotkań. 

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMITETU

Za bycie członkiem komitetu 
nie przysługuje wynagrodzenie 



projektów aktów planistycznych, projektu uchwały 
o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji,  

postępów w realizacji przedsięwzięć podstawowych 
(z listy przedsięwzięć podstawowych zawartych w 

gminnym programie rewitalizacji).  

Dopuszcza się powołanie 
osobnych Komitetów 

Rewitalizacji dla 
wyznaczonych podobszarów 

rewitalizacji 

OBLIGATORYJNE JEST 
PRZEDSTAWIENIE KOMITETOWI DO 

ZAOPINIOWANIA MINIMUM: 

W przypadku, gdy Komitet Rewitalizacji zajmuje stanowisko 
w drodze głosowania, przedstawiciele organów miasta, 

gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób 
prawnych, nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy 
ono projektów dokumentów, których opracowanie jest 

zadaniem Prezydenta. 



Dodatkowe informacje na temat rewitalizacji 
Bydgoszczy pod adresem: 

 
www.bydgoszcz.pl/rozwoj/rewitalizacja/ 
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