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OŚWIADCZENIE 

w ramach projektu „Pomyśl o sobie! Edycja 3”, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0105/22 

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na obszarze zdegradowanym 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………...............................................................................…….., 

zamieszkały/a …………………………..………………………………………....……….., nr PESEL ………………..…………………………….,  

oświadczam, że jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkującą na 

obszarze zdegradowanym1 i objętym rewitalizacją2, o czym mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informację są zgodne ze stanem faktycznym 

i prawnym.  

 

  …..………………………………………                               ………………………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

1 Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar 

zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji 
kryzysowej na każdym z podobszarów 
2 Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane 

wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), 
integrujące interwencję 
na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 
zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz 
wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. 
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we 
współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne 
działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z 
dokumentów strategicznych i planistycznych). Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:  
a. uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;  
b. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz 
gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe;  
c. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;  
d. właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;  
e. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;  
f. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;  
g. realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i 
realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i 
grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.  

 


