
 

Regulamin wpisu do 

Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

Programie rewitalizacji - to rozumie się inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446), wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, 

infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, 

stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności 

w ramach rewitalizacji (podlegający okresowi przejściowemu zgodnie z ustawą o rewitalizacji)  

lub  

opracowany zgodnie z art. 14-24 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1777) gminny program rewitalizacji. 

Rewitalizacji - to rozumie się proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 

lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji . 

Wykazie – to rozumie się Wykaz programów rewitalizacji dla gmin z obszaru województwa 

mazowieckiego, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia 

wymogów dotyczących cech i elementów programów (tzw. Wykaz programów rewitalizacji 

województwa mazowieckiego), zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Zarządzie Województwa Mazowieckiego – to rozumie się  organ odpowiedzialny za zatwierdzenie 

Wykazu oraz Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, zwany 

dalej Regulaminem, określa zasady wpisu programów rewitalizacji do Wykazu programów 

rewitalizacji województwa mazowieckiego. 

2. Za utworzenie i aktualizację Wykazu odpowiada Zarząd Województwa Mazowieckiego, 

przyjmując Wykaz w formie uchwały.  

3. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania związane z utworzeniem 

i aktualizacją Wykazu wykonuje Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 



 

 

4. Wykaz prowadzony jest w oparciu o ocenę zgodności programów rewitalizacji pod kątem 

spełnienia kryteriów dotyczących cech i elementów tych programów, zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do Regulaminu. 

5. Nabór programów rewitalizacji do Wykazu jest naborem otwartym i ciągłym. 

6. Nabór programów rewitalizacji do Wykazu nie wiąże się bezpośrednio z dofinansowaniem 

przygotowania i realizacji tych programów. 

7. Aktualizacja Wykazu następować będzie nie częściej niż raz w miesiącu (w uzasadnionych 

przypadkach aktualizacja może zostać przeprowadzona częściej). 

§ 3 

Nabór i ocena programów rewitalizacji województwa mazowieckiego 

1. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania programu rewitalizacji do Wykazu są pojedyncze 

gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie województwa mazowieckiego. 

2. Zgłoszenie programu rewitalizacji do Wykazu następuje poprzez złożenie programu wraz 

z wypełnionym wnioskiem stanowiącym załącznik nr. 3 do Regulaminu. 

3. Dokumenty wskazane w pkt. 2 należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres: 

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

03-402 Warszawa, Al. Solidarności 61 

Z dopiskiem „Wykaz programów rewitalizacji”. 

4. Programy złożone w innym trybie lub na inne adresy niż podane w pkt. 1-3 nie zostaną 

dopuszczone do oceny pod kątem wpisu do Wykazu. 

5. Do Wykazu zostaną wpisane automatycznie programy, które otrzymały dofinansowanie w 

konkursie dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację 

programów rewitalizacji i pozytywnie przeszły ocenę pod kątem określonych cech 

i elementów programów rewitalizacji. 

6. Ocenie, zgodnie z Regulaminem wpisu do Wykazu, podlegają również programy, które 

otrzymały dofinansowanie w konkursie dotacji skierowanym do jednostek samorządu 

terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast” organizowanym przez 

Ministerstwo Rozwoju. 

7. Ocenie poprzedzającej wpis do Wykazu zostaną poddane wyłącznie programy przyjęte przez 

rady gminy w formie uchwały, spełniające określone cechy i elementy programów 

rewitalizacji, złożone zgodnie z zasadami wpisu zawartymi 

w Regulaminie. 

8. Programy złożone do wykazu powinny posiadać decyzję właściwej Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w sprawie konieczności sporządzenia lub odstąpienia od konieczności 

sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 46 oraz 47 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2016 poz. 353) .  

9. Kryteria oceny programu rewitalizacji pod kątem wpisu do Wykazu (w formie karty oceny 

programu) stanowią załącznik nr. 2 do Regulaminu. 



 

 

10. Oceny zgłoszonych do Wykazu programów rewitalizacji dokonywać będą eksperci 

z Zespołu do spraw rewitalizacji w województwie mazowieckim, powołani Zarządzeniem 

Marszałka Województwa Mazowieckiego lub eksperci zewnętrzni. 

11. W terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny gmina zostanie pisemnie poinformowana o 
wyniku oceny. 

12. W przypadku konieczności, wynikającej z oceny, poprawy programu rewitalizacji, gmina jest 
zobowiązana dokonać zmian lub uzupełnień w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
otrzymania informacji. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek gminy, termin 
naniesienia zmian lub uzupełnień może zostać wydłużony. Nie dochowanie wskazanego 
terminu będzie skutkowało odrzuceniem złożonego programu rewitalizacji i ewentualnie 
koniecznością ponownego złożenia programu rewitalizacji do Wykazu, zgodnie 
z Regulaminem. 

13. Dopuszcza się dwukrotną możliwość dokonywania poprawy programu rewitalizacji. Wymóg 
kolejnej poprawy będzie skutkował, koniecznością ponownego złożenia programu 
rewitalizacji do Wykazu zgodnie z Regulaminem. 

14. W przypadku powzięcia uzasadnionych informacji o przygotowaniu Programu z naruszeniem 

któregoś z kryteriów, Program może być cofnięty do ponownej weryfikacji.  

 

§ 4 

Wykaz programów rewitalizacji województwa mazowieckiego 

1. W Wykazie znajdują się wyłącznie programy rewitalizacji, dla których przeprowadzono 

z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia kryteriów dotyczących cech 

i elementów programów. 

2. W Wykazie znajdują się wyłącznie programy rewitalizacji z gmin miejskich, miejsko-wiejskich 

i wiejskich województwa mazowieckiego. 

3. W Wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji dla danej  gminy. 

4. Programy rewitalizacji zamieszczone zostaną w Wykazie według kolejności uzyskania 

akceptacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pod kątem spełnienia cech 

i elementów programu. 

5. Wykaz zostanie publikowany się na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu 

w zakładce Rewitalizacja oraz bip.mazovia.pl, w zakładce Ewidencje, rejestry, archiwa . 

6. W Wykazie znajdować się będą informacje takie jak:  

 nazwa gminy dla której przygotowano program rewitalizacji; 

 powiat na terenie, którego położona jest gmina, dla której przygotowano 

program rewitalizacji; 

 tytuł programu rewitalizacji; 

 data przyjęcia programu przez radę gminy; 

 data wpisania do Wykazu; 

7. W celu aktualizacji programu rewitalizacji zamieszczonego w Wykazie należy w pierwszej 

kolejności wystąpić o wykreślenie programu rewitalizacji znajdującego się w Wykazie. 

8. Zmiana programu rewitalizacji następuje zgodnie z zasadami oraz częstotliwością 

wprowadzania zmian wskazanymi w danym Programie  rewitalizacji lub w przypadku zmiany 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/


 

 

podstawy prawnej opracowania ww. dokumentu na Ustawę z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji.    

9. Skreślenie z Wykazu może nastąpić,  jeśli: 

 gmina złożyła niezgodne z prawdą dokumenty aplikacyjne; 

 gmina złożyła pisemną prośbę o wykreślenie z Wykazu; 

 nastąpiła inna przesłanka wpływająca na spełnienie wymagań zawartych 

w Regulaminie. 

10. O decyzji o skreśleniu z Wykazu na podstawie złożonego wniosku wraz z datą skreślenia, 

gmina zostanie poinformowana pisemnie w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji 

o skreśleniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

 

1. Wzór Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. 

2. Karta oceny programu rewitalizacji do umieszczenia w Wykazie programów 

rewitalizacji województwa mazowieckiego.  

3. Wniosek o wpis/wykreślenie do/z Wykazu programów rewitalizacji województwa 

mazowieckiego. 

 


