Projekt
U S T AWA
z dnia
o rewitalizacji1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreĞla zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny
rewitalizacji.
Art. 2. 1. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społecznoĞci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
2. Interesariuszami rewitalizacji, zwanymi dalej „interesariuszami”, są w szczególnoĞci:
1)

mieszkaĔcy

obszaru

rewitalizacji

oraz

właĞciciele,

uĪytkownicy

wieczyĞci

nieruchomoĞci i podmioty zarządzające nieruchomoĞciami znajdującymi siĊ na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa
budownictwa społecznego;
2)

mieszkaĔcy gminy inni niĪ wymienieni w pkt 1;

3)

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadziü na obszarze gminy działalnoĞü
gospodarczą;

1)

Niniejszą ustawą dokonuje siĊ zmian nastĊpujących ustaw: ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoĞciami, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych, ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uĪytku publicznego, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ĝwinoujĞciu, ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
oraz ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
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4)

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadziü na obszarze gminy działalnoĞü
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5)

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)

organy władzy publicznej;

7)

podmioty, inne niĪ wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu PaĔstwa.
Art. 3. 1. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia

rewitalizacji, a takĪe jej prowadzenie w zakresie właĞciwoĞci gminy, stanowią jej zadania
własne.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, gmina realizuje:
1)

w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na
kaĪdym etapie (partycypacja społeczna);

2)

w sposób zapobiegający wykluczeniu mieszkaĔców obszaru rewitalizacji z moĪliwoĞci
korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególnoĞci w zakresie
warunków korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego;

3)

z uwzglĊdnieniem zasad projektowania uniwersalnego w rozumieniu art. 2 Konwencji o
prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169).
3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, gmina współpracuje z powiatem,

województwem, administracją rządową oraz innymi podmiotami realizującymi na obszarze
rewitalizacji uprawnienia Skarbu PaĔstwa.
Art. 4. 1. W celu sporządzenia diagnoz słuĪących:
1)

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

2)

sporządzeniu albo zmianie gminnego programu rewitalizacji,

3)

ocenie aktualnoĞci i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

– wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi analizy, w których wykorzystuje
obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych
uwarunkowaĔ.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 wrzeĞnia 2001 r. o dostĊpie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662), gromadzące i przetwarzające dane
inne niĪ dane osobowe w zakresie niezbĊdnym do opracowania diagnoz, o których mowa w
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ust. 1, są obowiązane do niezwłocznego udostĊpnienia tych danych właĞciwemu wójtowi,
burmistrzowi albo prezydentowi miasta na zasadach okreĞlonych w tej ustawie.
Rozdział 2
Partycypacja społeczna
Art. 5. 1. Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenĊ
rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym prowadzenie
konsultacji społecznych oraz powołanie Komitetu Rewitalizacji.
2. Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji, o których mowa w ust. 1, polegają
w szczególnoĞci na:
1)

poznaniu potrzeb i oczekiwaĔ interesariuszy oraz dąĪeniu do spójnoĞci planowanych
działaĔ z tymi potrzebami i oczekiwaniami;

2)

prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działaĔ edukacyjnych i informacyjnych o
procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji,
wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu;

3)

inicjowaniu, umoĪliwianiu i wspieraniu działaĔ słuĪących rozwijaniu dialogu miĊdzy
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;

4)

zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących
rewitalizacji, w szczególnoĞci gminnego programu rewitalizacji;

5)

wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiĊkszania udziału interesariuszy w
przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji;

6)

zapewnieniu w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie rewitalizacji moĪliwoĞci
wypowiedzenia siĊ przez interesariuszy.
3. W toku przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji dąĪy siĊ, aby działania, o

których mowa w ust. 2, skutkowały wypowiedzeniem siĊ przez wszystkich interesariuszy, o
których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, oraz wszystkich interesariuszy prowadzących na obszarze
rewitalizacji działalnoĞü, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 i 4.
Art. 6. 1. Konsultacje społeczne prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
2. O rozpoczĊciu konsultacji społecznych oraz o formach, w jakich bĊdą prowadzone,
powiadamia siĊ nie póĨniej niĪ na 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia, w sposób
zapewniający udział moĪliwie szerokiego grona interesariuszy, co najmniej poprzez
obwieszczenie, ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjĊty w danej gminie oraz ogłoszenie na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy.
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3. Formami konsultacji społecznych są:
1)

zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą Ğrodków
komunikacji elektronicznej, w szczególnoĞci poczty elektronicznej lub formularzy
zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy;

2)

spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup
przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.
4. Konsultacje społeczne prowadzi siĊ z wykorzystaniem formy, o której mowa w ust. 3

pkt 1, oraz co najmniej dwóch form, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
5. Termin wyznaczony na składanie uwag nie moĪe byü krótszy niĪ 21 dni od dnia
powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
6.

Konsultacje

społeczne

prowadzi

siĊ

w

sposób

ułatwiający

zrozumienie

prezentowanych treĞci i odniesienie siĊ do nich, a w przypadku gdy jest to uzasadnione
specyfiką konsultowanych treĞci, z uĪyciem wizualizacji oraz sporządzonych w jĊzyku
niespecjalistycznym skrótów i zestawieĔ informacji zawartych w dokumentach poddawanych
konsultacjom.
7. Niezwłocznie po zakoĔczeniu kaĪdej z form konsultacji społecznych opracowuje siĊ
informacjĊ podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej
przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w ust. 3
pkt 1 – równieĪ wszystkie uwagi wraz z odniesieniem siĊ do nich.
8. Projekty dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym, a takĪe projekty
dokumentów uwzglĊdniające zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych oraz
informacje, o których mowa w ust. 7, ogłasza siĊ na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej gminy oraz, na Īądanie osób zainteresowanych, udostĊpnia siĊ w
siedzibie urzĊdu gminy.
9. Zamieszczenie informacji, o których mowa w ust. 7, dotyczących wszystkich
przeprowadzonych form konsultacji społecznych, na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej gminy, koĔczy te konsultacje.
10. Po wyznaczeniu obszaru rewitalizacji konsultacje społeczne w formach, o których
mowa w ust. 3 pkt 2, prowadzi siĊ na tym obszarze lub, jeĪeli nie jest to moĪliwe, w jego
najbliĪszym sąsiedztwie.
Art. 7. 1. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z
organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji
oraz pełni funkcjĊ opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
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Dopuszcza

siĊ

powołanie

osobnych

Komitetów

Rewitalizacji

dla

wyznaczonych

podobszarów rewitalizacji.
2. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala siĊ
uwzglĊdniając funkcjĊ Komitetu, o której mowa w ust. 1, oraz zapewniając wyłanianie przez
interesariuszy ich przedstawicieli.
3. Zasady, o których mowa w ust. 2, okreĞla, w drodze uchwały, rada gminy przed
uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji albo w terminie nie dłuĪszym niĪ 3 miesiące
od dnia jego uchwalenia. PodjĊcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta niezwłocznie po podjĊciu przez radĊ gminy
uchwały, o której mowa w ust. 3, powołuje Komitet Rewitalizacji.
5. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji został powołany przed uchwaleniem
gminnego programu rewitalizacji, w programie tym okreĞla siĊ niezbĊdne zmiany w uchwale,
o której mowa w ust. 3, w tym dotyczące powołania Komitetu Rewitalizacji dla podobszaru
rewitalizacji objĊtego tym programem.
6. Zmiana uchwały, o której mowa w ust. 3, w sposób zgodny z gminnym programem
rewitalizacji, nastĊpuje niezwłocznie po uchwaleniu tego programu. Po zmianie uchwały
wójt, burmistrz albo prezydent miasta zmienia zarządzenie powołujące Komitet Rewitalizacji.
7. ObsługĊ organizacyjną Komitetu Rewitalizacji zapewnia urząd obsługujący wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta.
8. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji zajmuje stanowisko w drodze głosowania,
przedstawiciele gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób
prawnych, nie biorą udziału w głosowaniu, jeĪeli dotyczy ono projektów dokumentów,
których opracowanie jest zadaniem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Rozdział 3
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
Art. 8. W przypadku gdy gmina zamierza realizowaü zadania własne, o których mowa
w art. 3 ust. 1, rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na
wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji.
Art. 9. 1. Obszar gminy znajdujący siĊ w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególnoĞci bezrobocia, ubóstwa, przestĊpczoĞci,
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niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a takĪe niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w Īyciu publicznym i kulturalnym, moĪna wyznaczyü jako obszar
zdegradowany w przypadku wystĊpowania na nim ponadto co najmniej jednego z
nastĊpujących negatywnych zjawisk:
1)

gospodarczych – w szczególnoĞci niskiego stopnia przedsiĊbiorczoĞci, słabej kondycji
lokalnych przedsiĊbiorstw lub

2)

Ğrodowiskowych – w szczególnoĞci przekroczenia standardów jakoĞci Ğrodowiska,
obecnoĞci odpadów stwarzających zagroĪenie dla Īycia, zdrowia ludzi lub stanu
Ğrodowiska, lub

3)

przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególnoĞci niewystarczającego wyposaĪenia w
infrastrukturĊ techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostĊpu do
podstawowych

usług

lub

ich

niskiej

jakoĞci,

niedostosowania

rozwiązaĔ

urbanistycznych do zmieniających siĊ funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakoĞci terenów publicznych, lub
4)

technicznych – w szczególnoĞci degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązaĔ
technicznych umoĪliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w
szczególnoĞci w zakresie energooszczĊdnoĞci i ochrony Ğrodowiska.
2. Obszar zdegradowany moĪe byü podzielony na podobszary, w tym podobszary

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na kaĪdym z
podobszarów

wystĊpowania

koncentracji

negatywnych

zjawisk

społecznych

oraz

gospodarczych, Ğrodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych, o których
mowa w ust. 1.
Art. 10. 1. Obszar, obejmujący całoĞü lub czĊĞü obszaru zdegradowanego, cechujący siĊ
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z
uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadziü rewitalizacjĊ,
wyznacza siĊ jako obszar rewitalizacji.
2. Obszar rewitalizacji moĪe byü podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie moĪe obejmowaü łącznie terenów o
powierzchni wiĊkszej niĪ 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez wiĊcej niĪ 30%
mieszkaĔców gminy.
3. Tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo
pokolejowe, na których wystĊpują negatywne zjawiska, o których mowa w art. 9 ust. 1
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pkt 1–4, mogą wejĞü w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania
moĪliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią siĊ bezpoĞrednio do
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, o których mowa w art. 9 ust. 1.
Art. 11. 1. Wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
zawiera wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali co najmniej 1:1000,
sporządzonej z wykorzystaniem treĞci mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z
wykorzystaniem treĞci mapy ewidencyjnej.
2. Do wniosku załącza siĊ ponadto diagnozĊ, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,
potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich
wyznaczenia.
3. Załącznikiem do uchwały, o której mowa w art. 8, jest mapa w skali co najmniej
1:1000, sporządzona z wykorzystaniem treĞci mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z
wykorzystaniem treĞci mapy ewidencyjnej, na której wyznacza siĊ obszar zdegradowany i
obszar rewitalizacji.
4. W uchwale, o której mowa w art. 8, rada gminy moĪe ustanowiü:
1)

na rzecz gminy prawo pierwokupu wszystkich nieruchomoĞci połoĪonych na obszarze
rewitalizacji;

2)

na obszarze rewitalizacji zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której
mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), dla wszystkich albo okreĞlonych
w tej uchwale zmian sposobu zagospodarowania terenu wymagających tej decyzji, jeĪeli
stan zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz stopieĔ jego pokrycia miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego wskazują, Īe nieustanowienie zakazu moĪe
doprowadziü do niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu obszaru rewitalizacji,
pogłĊbiających niekorzystne zjawiska, o których mowa w art. 9 ust. 1.
5. W przypadku gdy w terminie 2 lat od dnia wejĞcia w Īycie uchwały, o której mowa w

art. 8, nie weszła w Īycie uchwała, o której mowa w art. 25, uprawnienia i zakazy, o których
mowa w ust. 4, tracą moc.
Art. 12. JeĪeli w studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy lub innym dokumencie strategicznym dotyczącym rozwoju gminy, przyjĊtym uchwałą
rady gminy, okreĞlono obszary charakteryzujące siĊ cechami obszarów zdegradowanych, o
których mowa w art. 9 ust. 1, lub obszarów rewitalizacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3,
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dopuszcza siĊ podjĊcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji bez koniecznoĞci sporządzania i załączenia do wniosku diagnozy, o której mowa
w art. 11 ust. 2. W takim przypadku do wniosku załącza siĊ informacjĊ o spełnieniu
wymagaĔ, o których mowa w zdaniu pierwszym.
Art. 13. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji stanowi akt prawa miejscowego.
Rozdział 4
Gminny program rewitalizacji
Art. 14. 1. Gminny program rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, rada gminy.
2. Gminny program rewitalizacji jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji
wyznaczonego w drodze uchwały, o której mowa w art. 8.
3. W przypadku podziału obszaru rewitalizacji na podobszary, gminny program
rewitalizacji jest opracowywany z podziałem na podobszary.
Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w szczególnoĞci:
1)

szczegółową diagnozĊ obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2,
obejmującą analizĊ negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz
lokalnych potencjałów wystĊpujących na terenie tego obszaru;

2)

opis powiązaĔ gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy,
w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;

3)

wizjĊ stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;

4)

cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działaĔ słuĪących eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1;

5)

opis przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych, w szczególnoĞci o charakterze społecznym oraz
gospodarczym, Ğrodowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym:
a)

listĊ planowanych podstawowych przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych, wraz z ich
opisami zawierającymi w odniesieniu do kaĪdego przedsiĊwziĊcia: nazwĊ i
wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadaĔ, lokalizacjĊ,
szacowaną wartoĞü, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w
odniesieniu do celów rewitalizacji, o ile dane te są moĪliwe do wskazania,

b)

charakterystykĊ pozostałych dopuszczalnych przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych,
realizujących kierunki działaĔ, o których mowa w pkt 4;
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6)

mechanizmy integrowania działaĔ, o których mowa w pkt 4, oraz przedsiĊwziĊü
rewitalizacyjnych;

7)

szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym
wskazaniem Ğrodków finansowych ze Ĩródeł publicznych i prywatnych;

8)

opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie
kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;

9)

system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;

10) okreĞlenie niezbĊdnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150);
11) okreĞlenie niezbĊdnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3;
12) wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostaü ustanowiona Specjalna Strefa
Rewitalizacji wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania;
13) wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i
zagospodarowania przestrzennego, w tym:
a)

wskazanie zakresu niezbĊdnych zmian w studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)

wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do
uchwalenia albo zmiany,

c)

w przypadku wskazania koniecznoĞci uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji,
o którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym – wskazanie obszarów, dla których plan ten
bĊdzie procedowany łącznie z procedurą scaleĔ i podziałów nieruchomoĞci, a takĪe
wytyczne w zakresie ustaleĔ tego planu;

14) załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:1000
opracowanej z wykorzystaniem treĞci mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z
wykorzystaniem treĞci mapy ewidencyjnej.
2. W ramach opisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, w gminnym programie rewitalizacji
zamieszcza siĊ przedsiĊwziĊcia rewitalizacyjne słuĪące realizacji celu publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami (Dz. U. z
2015 r. poz. 782) lub przedsiĊwziĊcia prywatne.
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3. PrzedsiĊwziĊcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji
mogą byü realizowane równieĪ poza obszarem rewitalizacji, jeĪeli wynika to z ich specyfiki.
4. W przypadku gdy w związku z rewitalizacją nastĊpuje czasowa lub trwała zmiana
miejsca zamieszkania osób na miejsce połoĪone poza obszarem rewitalizacji, w gminnym
programie rewitalizacji uwzglĊdnia siĊ przedsiĊwziĊcia rewitalizacyjne obejmujące te osoby.
5. Przepis ust. 4 nie narusza przepisów regulujących właĞciwoĞü miejscową organów
administracji publicznej.
Art. 16. 1. Zamieszczenie w gminnym programie rewitalizacji, w ramach listy, o której
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a, przedsiĊwziĊcia rewitalizacyjnego, którego realizacja
stanowi zadanie podmiotu publicznego innego niĪ gmina, wymaga zgody tego podmiotu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiĊwziĊcie rewitalizacyjne realizuje siĊ
na warunkach okreĞlonych w gminnym programie rewitalizacji.
Art. 17. 1. Rada gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta, podejmuje uchwałĊ o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu
rewitalizacji.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjĊciu przez radĊ gminy uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, kolejno:
1)

ogłasza informacjĊ o podjĊciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego
programu rewitalizacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy,
w sposób zwyczajowo przyjĊty w danej miejscowoĞci, w prasie lokalnej oraz przez
obwieszczenie;

2)

sporządza projekt gminnego programu rewitalizacji;

3)

przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji;

4)

wystĊpuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji:
a)

w kaĪdym przypadku przez:
–

zarząd właĞciwego powiatu – w zakresie zgodnoĞci ze strategią rozwoju
powiatu,

–

zarząd właĞciwego województwa – w zakresie zgodnoĞci z planem
zagospodarowania
województwa,

przestrzennego

województwa

i

strategią

rozwoju
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–

właĞciwego wojewodĊ – w zakresie zgodnoĞci z zadaniami rządowymi
słuĪącymi realizacji celu publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami,

–

właĞciwe organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeĔstwa paĔstwa – w
zakresie wymagaĔ bezpieczeĔstwa i obronnoĞci,

–

właĞciwego komendanta powiatowego (miejskiego) PaĔstwowej StraĪy
PoĪarnej – w zakresie ochrony przeciwpoĪarowej,

–

właĞciwego paĔstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

–

właĞciwą gminną komisjĊ urbanistyczno-architektoniczną,

–

operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów
kolejowych,

–
b)

Komitet Rewitalizacji, jeĪeli został powołany,

w przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką obszaru rewitalizacji przez:
–

właĞciwego regionalnego dyrektora ochrony Ğrodowiska – w zakresie form
ochrony przyrody,

–

właĞciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w zakresie form
ochrony zabytków,

–

właĞciwego dyrektora urzĊdu morskiego – w zakresie zagospodarowania pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,

–

właĞciwy organ nadzoru górniczego – w zakresie zagospodarowania terenów
górniczych,

–

właĞciwy organ administracji geologicznej – w zakresie zagospodarowania
terenów osuwisk,

–

właĞciwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w zakresie
zagospodarowania obszarów szczególnego zagroĪenia powodzią,

–

ministra właĞciwego do spraw zdrowia – w zakresie zagospodarowania
obszarów ochrony uzdrowiskowej,

–

PaĔstwowe Gospodarstwo LeĞne Lasy PaĔstwowe – w zakresie nieruchomoĞci
Skarbu PaĔstwa bĊdących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa;

5)

wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i
uzyskanych opinii oraz przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt gminnego
programu rewitalizacji.
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Art. 18. 1. Podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4, w zakresie swojej
właĞciwoĞci rzeczowej lub miejscowej, opiniują projekt gminnego programu rewitalizacji.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wyznacza termin przedstawienia opinii, nie
krótszy niĪ 14 dni i nie dłuĪszy niĪ 30 dni od dnia dorĊczenia projektu gminnego programu
rewitalizacji.
3. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uwaĪa siĊ za równoznaczne z
pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego programu rewitalizacji.
Art. 19. Gminny program rewitalizacji nie stanowi aktu prawa miejscowego.
Art. 20. 1. W przypadku gdy ustalenia gminnego programu rewitalizacji są niezgodne
ze

studium

uwarunkowaĔ

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy,

przeprowadza siĊ postĊpowanie w sprawie zmiany tego studium, w celu jego dostosowania
do gminnego programu rewitalizacji.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt zmiany studium
uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzglĊdniający
ustalenia gminnego programu rewitalizacji niezwłocznie po uchwaleniu tego programu.
PostĊpowanie w sprawie zmiany studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy prowadzi siĊ w trybie okreĞlonym w przepisach ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym:
1)

art. 9 ust. 1 tej ustawy nie stosuje siĊ;

2)

ogłaszając o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium w sposób
okreĞlony w art. 11 pkt 1 tej ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie okreĞla
formy, miejsca i terminu składania wniosków dotyczących studium;

3)

wójt, burmistrz albo prezydent miasta, sporządzając projekt zmiany studium na
podstawie art. 11 pkt 4 tej ustawy, nie rozpatruje wniosków dotyczących studium.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siĊ jednoczesne prowadzenie

postĊpowania w sprawie zmiany studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz w sprawie uchwalenia albo zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie zmiany studium nastĊpuje przed wyłoĪeniem
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
jego zmiany.
4.

PostĊpowanie

w

sprawie

zmiany

studium

uwarunkowaĔ

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w sprawie uchwalenia albo zmiany
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego moĪna wszcząü przed uchwaleniem
gminnego programu rewitalizacji, a po sporządzeniu i zamieszczeniu na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej gminy projektu gminnego programu rewitalizacji.
Uchwalenie zmiany studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy nastĊpuje po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji.
Art. 21. Niezwłocznie po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji, rada gminy
wprowadza przedsiĊwziĊcia rewitalizacyjne zawarte w tym programie, słuĪące realizacji
zadaĔ własnych gminy, do załącznika do wieloletniej prognozy finansowej gminy, o którym
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 885, z póĨn. zm.2)). JeĪeli dane dotyczące tych przedsiĊwziĊü nie są
wystarczające do wpisania ich do wieloletniej prognozy finansowej, rada gminy wprowadza
przedsiĊwziĊcia do tej prognozy niezwłocznie po ustaleniu niezbĊdnych danych.
Art. 22. 1. Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualnoĞci i stopnia realizacji,
dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na trzy lata,
zgodnie z systemem monitorowania i oceny okreĞlonym w tym programie.
2. Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega
zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej gminy.
3. W przypadku stwierdzenia, Īe gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wójt,
burmistrz albo prezydent miasta wystĊpuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianĊ. Do
wniosku załącza siĊ opiniĊ, o której mowa w ust. 2.
4. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji
gminnego programu rewitalizacji, osiągniĊcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada
gminy uchyla uchwałĊ w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całoĞci albo w czĊĞci, z
własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Art. 23. 1. Zmiana gminnego programu rewitalizacji nastĊpuje w trybie, w jakim jest on
uchwalany.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646,
z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.
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2. Zmiana gminnego programu rewitalizacji nie wymaga uzyskania opinii, o których
mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4, ani przeprowadzenia konsultacji społecznych, jeĪeli:
1)

nie dotyczy przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5
lit. a;

2)

nie wymaga zmiany uchwały, o której mowa w art. 25.
Art. 24. Koszty sporządzenia oraz zmiany gminnego programu rewitalizacji obciąĪają

budĪet gminy.
Rozdział 5
Specjalna Strefa Rewitalizacji
Art. 25. 1. Na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta rada gminy podejmuje
uchwałĊ w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
zwanej dalej „Strefą”.
2. StrefĊ ustanawia siĊ w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsiĊwziĊü
rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, na okres nie dłuĪszy niĪ 10 lat bez
moĪliwoĞci przedłuĪenia.
3. Wniosek o ustanowienie Strefy składa siĊ po uchwaleniu gminnego programu
rewitalizacji i zgodnie z jego ustaleniami.
4. Dopuszcza siĊ podjĊcie odrĊbnych uchwał, o których mowa w ust. 1, dla
podobszarów rewitalizacji.
Art. 26. Uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy
Rewitalizacji stanowi akt prawa miejscowego.
Art. 27. 1. Budowa lub przebudowa budynków słuĪących rozwojowi społecznego
budownictwa czynszowego wykonywana na obszarze Strefy oraz przewidziana w gminnym
programie rewitalizacji w ramach przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15
ust. 1 pkt 5 lit. a, stanowi cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoĞciami.
2.

Przez

społeczne

budownictwo

czynszowe

naleĪy rozumieü

budownictwo

mieszkaniowe realizowane przy łącznym spełnieniu nastĊpujących warunków:
1)

dostĊp do lokali mieszkalnych odbywa siĊ na zasadach nierynkowych na podstawie
kryteriów okreĞlonych przez organy władzy publicznej;
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2)

na etapie budowy, przebudowy lub uĪytkowania budynków podmioty realizujące
inwestycje korzystają ze wsparcia Ğrodkami publicznymi;

3)

jest realizowane przez podmioty, których głównym celem działania nie jest osiągniĊcie
zysku.
3. LokalizacjĊ inwestycji wymienionych w ust. 1 okreĞla siĊ w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, wskazując dla nieruchomoĞci przeznaczonych pod
zabudowĊ mieszkaniową, Īe realizacja zabudowy zgodnej z tym planem nastĊpuje w ramach
realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoĞciami.
Art. 28. 1. Na obszarze Strefy wójt, burmistrz albo prezydent miasta moĪe
wypowiedzieü umowĊ najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
jeĪeli opróĪnienie lokalu jest niezbĊdne do realizacji przedsiĊwziĊcia rewitalizacyjnego, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a, polegającego na remoncie, przebudowie albo
budowie obiektu budowlanego.
2. W wypowiedzeniu umowy wskazuje siĊ termin opróĪnienia lokalu, nie krótszy niĪ
60 dni od dnia dorĊczenia wypowiedzenia, a takĪe lokal zamienny w rozumieniu art. 2 pkt 6
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. Po zakoĔczeniu wykonywania remontu, przebudowy albo budowy lokator jest
uprawniony do zawarcia nowej umowy najmu tego samego lokalu, a jeĪeli jest to niemoĪliwe
z uwagi na przebudowĊ lokalu, zmianĊ sposobu jego uĪytkowania lub brak zgody lokatora –
innego lokalu:
1)

w tej samej miejscowoĞci, o powierzchni, wyposaĪeniu i stanie technicznym równych
lub korzystniejszych niĪ w lokalu, o którym mowa w ust. 1;

2)

spełniającego wymagania lokalu zamiennego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego – w przypadku gdy powierzchnia, wyposaĪenie i stan
techniczny lokalu, o którym mowa w ust. 1, są mniej korzystne niĪ okreĞlone dla lokalu
zamiennego.
4. Warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w zakresie połoĪenia, powierzchni,

wyposaĪenia i stanu technicznego lokalu nie stosuje siĊ, jeĪeli zgodĊ na to wyrazi lokator.
5. Obowiązek pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa na gminie.
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Art. 29. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, gdy lokator nie opróĪnił
lokalu w terminie wskazanym w wypowiedzeniu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta moĪe
wystąpiü do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej nakazującej
opróĪnienie lokalu.
2. Wojewoda wydaje decyzjĊ nakazującą opróĪnienie lokalu w terminie 30 dni od dnia
złoĪenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta decyzji nadaje siĊ rygor natychmiastowej wykonalnoĞci, jeĪeli jest to uzasadnione
interesem gospodarczym gminy.
3. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w ust. 2, stosuje
siĊ przepisy o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji. EgzekucjĊ obowiązku
wynikającego z decyzji przeprowadza siĊ w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o
wszczĊcie postĊpowania egzekucyjnego, do lokalu zamiennego w rozumieniu art. 2 pkt 6
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, wskazanego w tym wniosku.
Art. 30. W uchwale, o której mowa w art. 25, rada gminy moĪe ustanowiü na obszarze
Strefy zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla wszystkich albo
okreĞlonych w tej uchwale zmian sposobu zagospodarowania terenu wymagających tej
decyzji, jeĪeli stopieĔ pokrycia obszaru Strefy miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego wskazuje, Īe nieustanowienie zakazu moĪe doprowadziü do zmian w
zagospodarowaniu

Strefy

niezgodnych

z

gminnym

programem

rewitalizacji

albo

utrudniających jego realizacjĊ.
Art. 31. 1. W odniesieniu do nieruchomoĞci, o których mowa w art. 118a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami, połoĪonych na obszarze Strefy, gmina w
przypadku wywłaszczenia nieruchomoĞci nie składa do depozytu sądowego odszkodowania
ustalonego zgodnie z przepisami tej ustawy.
2. W przypadku ustalenia osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomoĞci
podlegającej wywłaszczeniu, wypłata odszkodowania przez gminĊ nastĊpuje w terminie
3 miesiĊcy od dnia wystąpienia przez te osoby z wnioskiem.
Art. 32. W przypadku postĊpowaĔ administracyjnych związanych z realizacją
przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a, dotyczących
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połoĪonych na obszarze Strefy nieruchomoĞci, o których mowa w art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami:
1)

ustalenie krĊgu stron postĊpowania nastĊpuje na podstawie danych zawartych w
ksiĊgach wieczystych, a jeĪeli nie są prowadzone dla nieruchomoĞci – w katastrze
nieruchomoĞci;

2)

dorĊczenie na adres wskazany w ksiĊgach wieczystych, a jeĪeli nie są prowadzone dla
nieruchomoĞci – w katastrze nieruchomoĞci, uznaje siĊ za skuteczne.
Art. 33. 1. Zaspokojenie roszczeĔ majątkowych dotyczących własnoĞci nieruchomoĞci

połoĪonych na obszarze Strefy nastĊpuje poprzez Ğwiadczenie w pieniądzu.
2. WysokoĞü Ğwiadczenia ustala siĊ według stanu nieruchomoĞci z dnia wejĞcia w Īycie
uchwały, o której mowa w art. 8.
3. W przypadku roszczeĔ, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent
miasta moĪe zaproponowaü właĞcicielowi nieruchomoĞci nieruchomoĞü zamienną.
Art. 34. W przypadku gdy na obszarze Strefy gminny program rewitalizacji przewiduje
w ramach przedsiĊwziĊcia rewitalizacyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a,
wykonywanie w odniesieniu do budynku robót budowlanych, art. 199 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z póĨn. zm.3)) stosuje siĊ,
przy czym sąd orzekając bierze pod uwagĊ równieĪ potrzebĊ realizacji gminnego programu
rewitalizacji.
Art. 35. 1. W przypadku nieruchomoĞci połoĪonych na obszarze Strefy gmina moĪe
udzieliü na rzecz ich właĞcicieli lub uĪytkowników wieczystych dotacji w wysokoĞci
nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie:
1)

robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie,

2)

prac konserwatorskich i restauratorskich w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i 774), w odniesieniu do nieruchomoĞci niewpisanych
do rejestru zabytków

– jeĪeli wnioskowane działania słuĪą realizacji przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych, o których
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r.
poz. 4, 397 i 539.
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2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji, w tym tryb postĊpowania z wnioskami o
udzielenie dotacji oraz sposób jej rozliczania i warunki zwrotu, rodzaj dokumentów
niezbĊdnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji oraz postanowienia, jakie powinna
zawieraü umowa o udzielenie dotacji, a takĪe sposób gromadzenia informacji o udzielonych
dotacjach okreĞla siĊ w uchwale w sprawie ustanowienia Strefy.
3. Do dotacji stosuje siĊ odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
Art. 36. 1. Podmiot udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8d ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z póĨn. zm.4)), którego wartoĞü przekracza, wyraĪoną w złotych, równowartoĞü kwoty
30.000 euro zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane w sposób zapewniający
przejrzystoĞü, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia
oraz z uwzglĊdnieniem okolicznoĞci mogących mieü wpływ na jego udzielenie.
3. Stosując zasadĊ równego traktowania podmiotów, o której mowa w ust. 2, podmiot
udzielający zamówienia bierze pod uwagĊ cel udzielenia zamówienia, którym jest
aktywizacja osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Strefy.
4. Podmiot udzielający zamówienia, o którym mowa w ust. 1, nie udostĊpnia informacji
związanych z tym zamówieniem, stanowiących tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa w rozumieniu
przepisów

o

zwalczaniu

nieuczciwej

konkurencji,

jeĪeli

podmiot

zainteresowany

wykonaniem zamówienia, nie póĨniej niĪ przed zawarciem umowy o wykonanie tego
zamówienia, zastrzegł, Īe nie mogą byü one udostĊpniane.
5. Podmiot udzielający zamówienia, o którym mowa w ust. 1, ogłasza niezwłocznie na
swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacjĊ o udzieleniu
zamówienia, podając nazwĊ (firmĊ) albo imiĊ i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowĊ
o wykonanie zamówienia, albo informacjĊ o nieudzieleniu tego zamówienia.
6. Do zamówieĔ, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówieĔ publicznych, których wartoĞü przekracza, wyraĪoną w złotych,
równowartoĞü kwoty 30.000 euro, przepisy ust. 1–5 stosuje siĊ odpowiednio.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473,
z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.
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Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 37. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699 i 774) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1)

w art. 1a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalnoĞci gospodarczej –
grunty, budynki i budowle bĊdące w posiadaniu przedsiĊbiorcy lub innego
podmiotu prowadzącego działalnoĞü gospodarczą, z wyjątkiem budynków
mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a takĪe gruntów, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i d, chyba Īe przedmiot opodatkowania nie
jest i nie moĪe byü wykorzystywany do prowadzenia tej działalnoĞci ze wzglĊdów
technicznych;”;

2)

w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c Ğrednik zastĊpuje siĊ przecinkiem i dodaje siĊ lit. d w
brzmieniu:
„d) niezabudowanych objĊtych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z
dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …), i połoĪonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowĊ mieszkaniową, usługową albo zabudowĊ o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeĪeli od dnia wejĞcia w Īycie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakoĔczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2
powierzchni;”.
Art. 38. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1409, z póĨn. zm.5)) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1)

w art. 33 w ust. 2 w pkt 7 w lit. b kropkĊ zastĊpuje siĊ Ğrednikiem i dodaje siĊ pkt 8 w
brzmieniu:
„8) umowĊ urbanistyczną, jeĪeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym
planem rewitalizacji.”;

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133
i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528 i 774.
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2)

w art. 57 w ust. 1 w pkt 8 w lit. b kropkĊ zastĊpuje siĊ Ğrednikiem i dodaje siĊ pkt 9 w
brzmieniu:
„9) zaĞwiadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie
warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile jest wymagane.”.
Art. 39. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami (Dz. U.

z 2015 r. poz. 782) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1)

w art. 68 w ust. 1 w pkt 11 kropkĊ zastĊpuje siĊ Ğrednikiem i dodaje siĊ pkt 12 w
brzmieniu:
„12) na cele realizacji przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1
pkt 5 lit. a ustawy z dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …).”;

2)

w art. 109 w ust. 1 po pkt 4 dodaje siĊ pkt 4a i 4b w brzmieniu:
„4a) nieruchomoĞci połoĪonych na obszarze rewitalizacji, jeĪeli przewiduje to uchwała,
o której mowa w art. 8 ustawy z dnia … o rewitalizacji;
4b) nieruchomoĞci połoĪonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której
mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia … o rewitalizacji;”;

3)

w art. 146 po ust. 2 dodaje siĊ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W odniesieniu do nieruchomoĞci połoĪonych na obszarze Specjalnej Strefy
Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia … o rewitalizacji, wysokoĞü
opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi nie wiĊcej niĪ 75% róĪnicy miĊdzy wartoĞcią,
jaką nieruchomoĞü miała przed wybudowaniem urządzeĔ infrastruktury technicznej,
a wartoĞcią, jaką nieruchomoĞü ma po ich wybudowaniu.”.
Art. 40. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) w
art. 21 po ust. 3 dodaje siĊ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy uchwalono gminny program rewitalizacji, o którym mowa
w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …), w uchwałach, o
których mowa w ust. 1, uwzglĊdnia siĊ, okreĞlone w tym programie, działania
prowadzące do zapobieĪenia wykluczeniu mieszkaĔców obszaru rewitalizacji z
moĪliwoĞci korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególnoĞci
w zakresie zasad ustalania wysokoĞci czynszów.”.
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Art. 41. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1)

w art. 10 w ust. 2:
a)

pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) obszary

wymagające

przekształceĔ,

rehabilitacji,

rekultywacji

lub

remediacji;”,
b)

po pkt 14 dodaje siĊ pkt 14a w brzmieniu:
„14a) obszary zdegradowane;”;

2)

po art. 37e dodaje siĊ art. 37f–37m w brzmieniu:
„Art. 37f. 1. Rada gminy moĪe uchwaliü dla obszaru rewitalizacji, o którym mowa
w rozdziale 3 ustawy z dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …), miejscowy plan
rewitalizacji, jeĪeli uchwalony został gminny program rewitalizacji, o którym mowa w
rozdziale 4 ustawy z dnia … o rewitalizacji.
2. Miejscowy plan rewitalizacji jest szczególną formą planu miejscowego.
3. JeĪeli na całoĞci albo czĊĞci obszaru rewitalizacji obowiązuje plan miejscowy i
został uchwalony gminny program rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji moĪna
równieĪ uchwaliü w wyniku zmiany planu miejscowego.
Art. 37g. 1. Rada gminy moĪe uchwaliü miejscowy plan rewitalizacji dla całoĞci
albo czĊĞci obszaru rewitalizacji. W przypadku gdy stan zagospodarowania
nieruchomoĞci połoĪonych w zwartym obszarze projektowanego planu nie wskazuje na
koniecznoĞü dokonania w tym zakresie zmian, gmina moĪe wyłączyü te nieruchomoĞci z
obszaru objĊtego planem.
2. W miejscowym planie rewitalizacji, poza elementami wymienionymi w art. 15
ust. 2 i 3, okreĞla siĊ w zaleĪnoĞci od potrzeb:
1)

zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej
zabudowy z zabudową istniejącą;

2)

ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków;

3)

szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania i wyposaĪenia terenów
przestrzeni publicznych, w tym urządzania i sytuowania zieleni, koncepcji
organizacji ruchu na drogach publicznych oraz przekrojów ulic;

4)

zakazy i ograniczenia dotyczące działalnoĞci handlowej lub usługowej;
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5)

maksymalną powierzchniĊ sprzedaĪy obiektów handlowych, w tym obszary
rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w planie maksymalnej
powierzchni sprzedaĪy i ich dopuszczalną liczbĊ;

6)

zakres niezbĊdnej do wybudowania infrastruktury technicznej, społecznej lub
lokali – w przypadkach, o których mowa w art. 37i.
3. CzĊĞü graficzną miejscowego planu rewitalizacji sporządza siĊ, w zaleĪnoĞci od

potrzeb, w skali od 1:100 do 1:1000.
4. Na potrzeby postĊpowania w sprawie uchwalenia albo zmiany miejscowego
planu rewitalizacji sporządza siĊ i publikuje wizualizacje projektowanych rozwiązaĔ
tego planu, składające siĊ co najmniej z koncepcji urbanistycznej obszaru objĊtego
planem, modelu struktury przestrzennej tego obszaru oraz widoków elewacji.
5. Ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie organizacji ruchu na
drogach publicznych, stają siĊ obowiązujące dla uczestników ruchu po wprowadzeniu
przez organ zarządzający ruchem nowej organizacji ruchu, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z póĨn. zm.6)).
6. Ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4, wchodzą w Īycie w terminie
okreĞlonym w miejscowym planie rewitalizacji, wynoszącym od 6 do 12 miesiĊcy od
dnia jego wejĞcia w Īycie. Przepisu art. 35 nie stosuje siĊ.
Art. 37h. 1. W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomoĞci na skutek
ustanowienia regulacji, o których mowa w art. 37g ust. 2 pkt 4, na Īądanie
poszkodowanego właĞciwy starosta ustala, w drodze decyzji, wysokoĞü odszkodowania.
Decyzja jest niezaskarĪalna.
2. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania moĪe w terminie 30 dni od
dnia dorĊczenia jej decyzji, o której mowa w ust. 1, wnieĞü powództwo do sądu
powszechnego. Droga sądowa przysługuje takĪe w razie niewydania decyzji przez
właĞciwy organ w terminie 3 miesiĊcy od dnia zgłoszenia Īądania przez
poszkodowanego.
3. Obowiązanym do wypłaty odszkodowania jest gmina.
4. Uzyskanie odszkodowania nie wyłącza roszczeĔ, o których mowa w art. 36.

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r.
poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822 oraz z 2015 r. poz. 211, 541 i 591.
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Art. 37i. 1. W miejscowym planie rewitalizacji moĪna okreĞliü, w odniesieniu do
nieruchomoĞci niezabudowanej, Īe warunkiem realizacji na niej inwestycji głównej jest
zobowiązanie siĊ inwestora do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego przekazania na
rzecz gminy inwestycji uzupełniających w postaci infrastruktury technicznej, społecznej
lub lokali mieszkalnych – w zakresie wskazanym w tym planie. Przepisu art. 49
§ 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827
oraz z 2015 r. poz. 4, 397 i 539) w przypadku realizacji infrastruktury technicznej nie
stosuje siĊ.
2. Inwestycją główną nie moĪe byü inwestycja celu publicznego.
3. W ramach inwestycji uzupełniających moĪliwe jest równieĪ zobowiązanie
inwestora do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy
lokali innych niĪ mieszkalne przeznaczonych na potrzeby działalnoĞci kulturalnej,
społecznej, edukacyjnej lub sportowej, wykonywanej przez podmioty prowadzące
działalnoĞü na obszarze rewitalizacji, których głównym celem nie jest osiągniĊcie zysku.
4. Wymiar zobowiązaĔ, o których mowa w ust. 1, jest proporcjonalny do wzrostu
wartoĞci nieruchomoĞci w wyniku uchwalenia albo zmiany miejscowego planu
rewitalizacji.
5. Inwestor zobowiązuje siĊ do budowy inwestycji uzupełniających zawierając z
gminą umowĊ urbanistyczną, w której okreĞla siĊ w szczególnoĞci, zgodnie z
miejscowym planem rewitalizacji, zakres, specyfikacjĊ techniczną i termin wykonania
niezbĊdnych robót budowlanych oraz termin przekazania gminie wybudowanych
obiektów lub urządzeĔ. Umowa urbanistyczna moĪe przewidywaü etapowanie
wykonywania robót budowlanych oraz spełniania innych warunków w niej okreĞlonych.
6. Umowa urbanistyczna jest zawierana pod rygorem niewaĪnoĞci w formie aktu
notarialnego.
7. Zawarcie umowy urbanistycznej stanowi warunek uzyskania dla inwestycji
głównej lub jej czĊĞci pozwolenia na budowĊ.
8.

Nieodpłatne

przekazanie

na

rzecz

gminy

zrealizowanej

inwestycji

uzupełniającej, a w przypadku gdy stanowi ona czĊĞü obiektu budowlanego,
zakoĔczenie robót budowlanych dotyczących inwestycji uzupełniającej, stanowi
warunek przystąpienia do uĪytkowania obiektów budowlanych stanowiących inwestycjĊ
główną.
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9. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 8, wójt, burmistrz albo prezydent
miasta potwierdza w drodze zaĞwiadczenia.
10. W przypadku zawarcia przez inwestora umowy urbanistycznej w odniesieniu
do nieruchomoĞci, na której miejscowy plan rewitalizacji przewiduje budowĊ inwestycji
głównej, opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4, oraz opłaty, o której mowa w art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami, nie pobiera siĊ.
Art. 37j. 1. Komitet Rewitalizacji, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia … o
rewitalizacji, opiniuje projekt miejscowego planu rewitalizacji oraz prognozĊ skutków
finansowych jego uchwalenia.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wystĊpuje o opiniĊ, o której mowa
w ust. 1, równolegle z wystąpieniem o opinie, o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. a,
wyznaczając termin na przedstawienie opinii, o której mowa w ust. 1, wynoszący od
14 do 30 dni.
3. Komitet Rewitalizacji moĪe w uzasadnionych przypadkach wystąpiü do wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta o zmianĊ terminu, o którym mowa w ust. 2, na termin
nie dłuĪszy niĪ 45 dni od dnia otrzymania projektu miejscowego planu rewitalizacji do
zaopiniowania.
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2 i 3, uwaĪa siĊ za
równoznaczne z rezygnacją z prawa jej wyraĪenia.
5. Rada gminy uchwala miejscowy plan rewitalizacji po stwierdzeniu, w odrĊbnej
uchwale, Īe nie narusza on ustaleĔ studium oraz gminnego programu rewitalizacji.
Art. 37k. W przypadku uwzglĊdnienia przez wojewódzki sąd administracyjny
skargi na miejscowy plan rewitalizacji art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
– Prawo o postĊpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270,
z póĨn. zm.7)) nie stosuje siĊ.
Art. 37l. 1. JeĪeli przewiduje to gminny program rewitalizacji, równolegle z
procedurą opracowania i uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji przeprowadza siĊ
procedurĊ scalenia i podziału nieruchomoĞci, o której mowa w rozdziale 2 działu
III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami.

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101 i 1529,
z 2014 r. poz. 183 i 543 oraz z 2015 r. poz. 658.
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2. Rada gminy w uchwale o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu
rewitalizacji rozstrzyga o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomoĞci, okreĞlając
granice zewnĊtrzne gruntów objĊtych scaleniem i podziałem.
3. Rada gminy, po wejĞciu w Īycie uchwały o miejscowym planie rewitalizacji,
podejmuje uchwałĊ o scaleniu i podziale nieruchomoĞci, o której mowa w art. 104 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami, zgodnie z
ustaleniami tego planu.
4. W przypadku stwierdzenia niewaĪnoĞci miejscowego planu rewitalizacji,
uchwała o scaleniu i podziale nieruchomoĞci zachowuje moc.
5. W przypadku gdy skarga o stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwały w sprawie
miejscowego planu rewitalizacji zawiera zarzuty w zakresie naruszenia zasad
sporządzania tego planu w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8 – zakresem
zaskarĪenia obejmuje siĊ równieĪ uchwałĊ w sprawie zatwierdzenia scalenia i podziału
nieruchomoĞci. Sąd administracyjny orzekając o niewaĪnoĞci uchwały w sprawie
miejscowego planu rewitalizacji orzeka równieĪ o niewaĪnoĞci uchwały w sprawie
zatwierdzenia scalenia i podziału nieruchomoĞci.
6. Do scalenia i podziału nieruchomoĞci, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1–5,
stosuje siĊ przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami.
Art. 37m. Minister właĞciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania

przestrzennego

oraz

mieszkalnictwa

okreĞli,

w

drodze

rozporządzenia:
1)

wymagany zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji w czĊĞci tekstowej w
zakresie ustaleĔ, o których mowa w art. 37g ust. 2, uwzglĊdniając w szczególnoĞci
potrzebĊ zapewnienia czytelnoĞci i jednolitego rozumienia stosowanych pojĊü;

2)

wymagany zakres i formĊ wizualizacji ustaleĔ miejscowego planu rewitalizacji, o
której mowa w art. 37g ust. 4, uwzglĊdniając w szczególnoĞci potrzebĊ
zapewnienia kompletnoĞci, czytelnoĞci i powszechnej dostĊpnoĞci wizualizacji.”;

3)

w art. 50 po ust. 2a dodaje siĊ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. W przypadku gdy wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dotyczy inwestycji, której lokalizacja, zgodnie z przepisami
odrĊbnymi, moĪe nastąpiü wyłącznie w oparciu o ustalenia planu miejscowego, organ
odmawia wszczĊcia postĊpowania.”;
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4)

w art. 62 po ust. 2 dodaje siĊ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku podjĊcia przez radĊ gminy uchwały, o której mowa w art. 8 lub
art. 25 ustawy z dnia … o rewitalizacji, w której przewidziano zakaz wydawania decyzji
o warunkach zabudowy dla wszystkich albo okreĞlonych w tej uchwale zmian sposobu
zagospodarowania terenu, organ:
1)

odmawia wszczĊcia postĊpowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeĪeli
wnioskowana inwestycja jest objĊta zakazem okreĞlonym w tej uchwale;

2)

zawiesza postĊpowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji o warunkach
zabudowy, wszczĊte i niezakoĔczone przed dniem wejĞcia w Īycie tej uchwały,
jeĪeli wnioskowana inwestycja jest objĊta zakazem okreĞlonym w tej uchwale;

3)

podejmuje zawieszone postĊpowanie w sprawie wydania albo zmiany decyzji o
warunkach zabudowy, w przypadku utraty mocy obowiązującej tej uchwały, jeĪeli
dla terenu objĊtego wnioskiem o wydanie albo zmianĊ decyzji o warunkach
zabudowy nie obowiązuje plan miejscowy.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1594, z póĨn. zm.8)) w art. 9ad ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W sprawach dotyczących lokalizacji linii kolejowych, realizowanych w trybie
niniejszego rozdziału, nie stosuje siĊ przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, z zastrzeĪeniem art. 9n ust. 2 i art. 9o ust. 3 pkt 4 lit. g, oraz przepisów
ustawy z dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …).”.
Art. 43. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 oraz z 2014 r.
poz. 40) w art. 11i ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizacjĊ inwestycji drogowej nie
stosuje siĊ przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów
ustawy z dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …).”.

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962
oraz z 2015 r. poz. 200.
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Art. 44. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoĞci poĪytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1)

w art. 4 w ust. 1:
a)

po pkt 32 dodaje siĊ pkt 32a w brzmieniu:
„32a) rewitalizacji;”,

b)

pkt 33 otrzymuje brzmienie:
„33) działalnoĞci

na

rzecz

organizacji

pozarządowych

oraz

podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okreĞlonym w pkt 1–32a.”;
2)

w art. 19b w ust. 1 w pkt 6 kropkĊ zastĊpuje siĊ Ğrednikiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:
„7) rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a.”.
Art. 45. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U.

z 2013 r. poz. 907, z póĨn. zm.4)) w art. 4 wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1)

po pkt 8c dodaje siĊ pkt 8d w brzmieniu:
„8d) zamówieĔ, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizujące przedsiĊwziĊcia
rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa
odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …),
jeĪeli ich wartoĞü jest mniejsza niĪ kwoty okreĞlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeĪeli zamówienia te udzielane są w celu aktywizacji
osób

mających

miejsce

zamieszkania

na

obszarze

Specjalnej

Strefy

Rewitalizacji;”;
2)

w pkt 14 kropkĊ zastĊpuje siĊ Ğrednikiem i dodaje siĊ pkt 15 w brzmieniu:
„15) zamówieĔ udzielanych przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne
organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, jeĪeli łącznie spełnione
są nastĊpujące warunki:
a)

zamówienia wykonywane są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz
realizują przedsiĊwziĊcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie
rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy
z dnia … o rewitalizacji,

b)

wartoĞü zamówienia jest mniejsza niĪ kwoty okreĞlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c)

zasadnicza czĊĞü działalnoĞci wykonawcy wykonywana jest na obszarze
rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia … o rewitalizacji,
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d)

przedmiot zamówienia naleĪy do działalnoĞci statutowej wykonawcy.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 696) w art. 7 po ust. 2 dodaje siĊ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym moĪe okreĞlaü w ramach
wynagrodzenia partnera prywatnego wysokoĞü płatnoĞci ponoszonych przez podmiot
publiczny na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia Ğrodków trwałych albo
nabycia wartoĞci niematerialnych i prawnych w ramach realizacji przedsiĊwziĊcia.”.
Art. 47. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uĪytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340, Nr 161,
poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 951) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sprawach dotyczących decyzji o zezwoleniu na realizacjĊ inwestycji w
zakresie lotniska uĪytku publicznego nie stosuje siĊ przepisów ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199,
443 i 774) oraz przepisów ustawy z dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …).”.
Art. 48. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ĝwinoujĞciu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501) w
art. 13 po ust. 1 dodaje siĊ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W sprawach okreĞlonych w niniejszym rozdziale nie mają zastosowania
przepisy ustawy z dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …).”.
Art. 49. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nie
stosuje siĊ przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …).”.
Art. 50. W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963,
z póĨn. zm.9)) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacjĊ inwestycji nie
stosuje siĊ przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów
ustawy z dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …).”.

9)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2014 r. poz. 40 i 850.
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Art. 51. W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w
zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135,
poz. 789, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 8 po ust. 2 dodaje siĊ ust. 3
w brzmieniu:
„3. Do spraw okreĞlonych w niniejszym rozdziale nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dnia … o rewitalizacji (Dz. U. poz. …).”.
Rozdział 7
Przepisy przejĞciowe i koĔcowe
Art. 52. 1. Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza siĊ realizacjĊ przedsiĊwziĊü
wynikających z programu zawierającego działania słuĪące wyprowadzeniu obszaru
zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez
uchwalania gminnego programu rewitalizacji. W takim przypadku wyznaczenie w drodze
uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Specjalnej Strefy Rewitalizacji, a
takĪe uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne.
2. JeĪeli program, o którym mowa w ust. 1, uchwalony przed dniem wejĞcia w Īycie
ustawy, zawiera co najmniej opis procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
gminy oraz diagnozĊ pozwalającą na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, na jego podstawie moĪe zostaü opracowany i uchwalony gminny program
rewitalizacji.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta, przyjmuje uchwałĊ w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, w oparciu o diagnozĊ pozwalającą na wyznaczenie tych obszarów
zawartą w programie, o którym mowa w ust. 2.
4. Po przyjĊciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na podstawie ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta kolejno:
1)

opracowuje na podstawie programu, o którym mowa w ust. 2, projekt gminnego
programu rewitalizacji;

2)

przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji;

3)

wprowadza zmiany wynikające z konsultacji społecznych oraz przedstawia radzie
gminy do uchwalenia projekt gminnego programu rewitalizacji.
Art. 53. Ustawa wchodzi w Īycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem

art. 37, który wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

UZASADNIENIE
Wprowadzenie
DziesiĊciolecia zaniedbaĔ oraz gwałtowne zmiany społeczno-gospodarcze, które
nastąpiły po transformacji ustrojowej w roku 1989, przyczyniły siĊ do postĊpującej
degradacji obszarów zagospodarowanych, a szczególnie terenów miejskich. W efekcie
w wielu miastach i dzielnicach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie
zuĪycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury, jak i
zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej) oraz erozji stosunków społecznych i powstania
licznych problemów gospodarczych. Na ten stan nakładają siĊ niekorzystne procesy
demograficzne i przestrzenne, wĞród nich przede wszystkim: niekontrolowane
rozpraszanie zabudowy miejskiej, wyludnianie siĊ centrów i spadek liczby
mieszkaĔców miast, dominacja indywidualnego transportu samochodowego w
podróĪach na obszarach miejskich. Sytuacja ta wymaga zdecydowanego i
konsekwentnego przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.
Najbardziej kompleksowe badania skali degradacji polskich miast przeprowadzone
przez Instytut Rozwoju Miast w 2007 r. (w ramach projektu zamawianego przez
Narodowe Centrum BadaĔ i Rozwoju pt. Rewitalizacja miast polskich jako sposób
zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównowaĪonego
rozwoju) wskazują, Īe aĪ 20% obszarów miejskich wymaga skoordynowanych działaĔ
w celu przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku1). Dane te, choü szacunkowe,
pozwalają oceniü skalĊ potrzeb i koniecznych zmian na obszarach zdegradowanych.
Odpowiedzią na te wyzwania staje siĊ rewitalizacja – rozumiana jako wyprowadzanie
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania, integrujące
interwencje na rzecz społecznoĞci lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na
podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Bogate doĞwiadczenia paĔstw Europy Zachodniej wskazują, Īe prowadzenie
zintegrowanych działaĔ rewitalizacyjnych pozwala na osiągniĊcie pozytywnych

1)

Wyniki ankiety objĊły tak znaczną czĊĞü populacji miast (w tym bardzo wysoki wskaĨnik zwrotu ankiet
dla miast na prawach powiatu i miast stanowiących siedzibĊ powiatu, odpowiednio 86% i 67,4%
zwrotów ankiet), Īe wynik ten moĪna wskazywaü jako Ğredni dla całej Polski. Otrzymano wypełnione
ankiety od miast liczących w sumie ponad 17 mln mieszkaĔców, czyli blisko 74% wszystkich
mieszkaĔców miast.

skutków w sferze społecznej, ekonomicznej, a takĪe w zakresie jakoĞci tkanki miejskiej.
Idea przywracania ĞwietnoĞci zdegradowanym obszarom traktowana jest juĪ
powszechnie jako czynnik warunkujący rozwój i poprawĊ warunków Īycia
mieszkaĔców i innych uĪytkowników tych terenów. Prowadzone analizy tendencji
europejskich są zgodne z obserwowanymi w Polsce zjawiskami – i czĊsto wyraĪanymi
oczekiwaniami społecznymi – potrzeby promowania idei „powrotu do miast” – miast
zwartych, niskoemisyjnych i przyjaznych dla mieszkaĔców. To m.in. rewitalizacja
poprzez wzmacnianie funkcji mieszkaniowych, gospodarczych i kulturalnych ma
sprzyjaü poprawie jakoĞci Īycia mieszkaĔców i obniĪaü presjĊ urbanistyczną na
terenach

podmiejskich

oraz

koszty

funkcjonowania

miasta

lub

aglomeracji

(infrastruktury komunalnej, dojazdów itd.).
Analiza dotychczasowych, ponad 20-letnich doĞwiadczeĔ samorządów w prowadzeniu
rewitalizacji, ujawniła koniecznoĞü wprowadzenia zmian prawnych zapewniających jej
kompleksowoĞü

i

efektywnoĞü.

Dodatkowo

szczegółowa

analiza

projektów

rewitalizacyjnych realizowanych m.in. z wykorzystaniem Ğrodków UE czĊsto wskazuje
na deficyty w zakresie kompleksowoĞci projektów rewitalizacyjnych i całego procesu
rewitalizacji w ogóle. Wyniki badaĔ ewaluacyjnych2) dotyczących projektów
rewitalizacyjnych współfinansowanych ze Ğrodków UE w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2007–2013 pokazują, Īe działania te w coraz wiĊkszej
mierze ukierunkowane są na inwestycje kompleksowe (z coraz silniejszym akcentem
kładzionym na aspekty społeczne działaĔ), nadal jednak niewystarczające jest
powiązanie

projektów

infrastrukturalnych

z

projektami

społecznymi

czy

gospodarczymi. W okresie 2007–2013 niejednokrotnie realizowano przedsiĊwziĊcia

2)

Wnioski oparto o informacje zawarte w siedmiu raportach: 1. Ewaluacja wpływu projektów
rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007–2013 na poprawĊ sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objĊtych rewitalizacją. 2. Ocena
skutecznoĞci zastosowania wybranych mechanizmów programowych wpływających na efekty
wdraĪania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym planów rozwoju uzdrowisk
oraz programów rewitalizacji. 3. Wpływ projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu IV. LRPO
Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich na oĪywienie gospodarcze
zdegradowanych obszarów oraz na uzdrowienie ich funkcji społecznych i kulturalnych. 4. Znaczenie
projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego.
5. Ocena oraz wyznaczenie poĪądanych kierunków działaĔ rewitalizacyjnych realizowanych w ramach
Priorytetu 9 RPO WD „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego ĝląska”.
6. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ocena procesu i identyfikacja poĪądanych kierunków
działania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie Ğląskim. 7. Kierunki i zasady
wspierania działaĔ społecznych ukierunkowanych na aktywizacjĊ społeczną i gospodarczą
zdegradowanych obszarów miejskich w subregionalnych i regionalnych oĞrodkach rozwojowych
województwa pomorskiego w kontekĞcie perspektywy finansowej UE 2014–2020.
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dotyczące budynków, publicznych przestrzeni miejskich (ulice, rynki, skwery, parki),
ale bez uwzglĊdnienia, Īe rewitalizacja wymaga działaĔ „miĊkkich” adresowanych do
lokalnych społecznoĞci oraz przedsiĊbiorców. Podczas przygotowywania i wdraĪania
programów rewitalizacji nie zawsze zapewniony był takĪe pełny udział w nich
społecznoĞci lokalnych. Skupiano siĊ głównie na informowaniu o planach i efektach,
niedostatecznie wykorzystując moĪliwoĞci, jakie dają konsultacje i szeroko traktowana
partycypacja społeczna. Obserwacje te prowadzą do najwaĪniejszego wniosku, Īe
potrzebne jest zwiĊkszanie kompleksowoĞci działaĔ rewitalizacyjnych poprzez zadbanie
o synergiĊ działaĔ w sferze infrastrukturalnej, społecznej, gospodarczej, Ğrodowiskowej,
efektywnoĞci energetycznej itd. oraz w oparciu o okreĞloną przez samorząd i innych
interesariuszy spójną wizjĊ i program wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji
kryzysowej.
DoĞwiadczenia perspektywy 2007–2013 pokazują, Īe działania rewitalizacyjne były
czĊsto niewystarczająco skoncentrowane (i problemowo, i terytorialnie). Potrzebne jest
takĪe wiĊksze angaĪowanie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
bezpoĞrednio

zainteresowanych

pozyskiwanie

danych

i

rezultatami

informacji,

ale

rewitalizacji,
takĪe

nie

stymulowanie

tylko

poprzez

bezpoĞredniego

zaangaĪowania, w tym powierzanie im realizacji działaĔ społecznych. Raporty
ewaluacyjne zgodnie podkreĞlają, Īe jedynie podejmowanie zintegrowanych, ĞciĞle
dopasowanych terytorialnie przedsiĊwziĊü, łączących wiele sfer i wykorzystujących
róĪne Ĩródła finansowania, daje szansĊ zahamowania lub odwrócenia niekorzystnych
procesów

zachodzących

w

obszarach

kryzysowych

oraz

umoĪliwienia

ich

samodzielnego rozwoju.
Analizując główne niedostatki i bariery prowadzonych działaĔ rewitalizacyjnych naleĪy
podkreĞliü, Īe wiele z nich wynika z faktu, Īe rewitalizacja prowadzona jest czĊsto w
sposób punktowy i brak jest rozumienia programów rewitalizacji jako ram
operacyjnych i płaszczyzny koordynacji działaĔ. Tym samym, mając na wzglĊdzie
wszystkie poniĪej przedstawione rekomendacje, jako nadrzĊdne naleĪy uznaü:
koniecznoĞü przygotowywania programów rewitalizacji dla lepszego powiązania i
synchronizacji projektów oraz potrzebĊ właĞciwego rozumienia rewitalizacji.
Nadając odpowiednie ramy prawne poprzez projektowaną ustawĊ o rewitalizacji
moĪliwe bĊdzie stworzenie skutecznych narzĊdzi, które pozwolą na sprawniejsze
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wyprowadzanie zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego. Efektem wejĞcia w
Īycie proponowanych rozwiązaĔ bĊdzie funkcjonowanie kompleksowych ram
prawnych dla prowadzenia procesów rewitalizacji. Ustawa o rewitalizacji dokonuje
regulacji prawnej zagadnieĔ związanych z przygotowaniem i prowadzeniem skutecznej
rewitalizacji. Warunkiem udanej rewitalizacji jest bowiem holistyczne uwzglĊdnienie
czynników społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych czy Ğrodowiskowych.
Niewystarczające jest – jak to czĊsto miało miejsce – ograniczanie rewitalizacji do
procesu budowlanego z pominiĊciem lub niepełnym uwzglĊdnieniem aspektu
społecznego i gospodarczego. DziĊki projektowanej ustawie łatwiejsze bĊdzie
skuteczniejsze przeciwdziałanie i niwelowanie najwaĪniejszych słaboĞci otoczenia
prawnego uniemoĪliwiającego prowadzenie efektywnych działaĔ rewitalizacyjnych, w
tym w szczególnoĞci brak uznania rewitalizacji jako zadania własnego gminy,
niewystarczającą skutecznoĞü narzĊdzi planistycznych i z zakresu gospodarowania
nieruchomoĞciami, mały zakres uznaniowoĞci w stosunkach gminy z inwestorami, brak
zachĊt do włączenia siĊ w proces rewitalizacji wszystkich interesariuszy.
Oczekiwanym efektem regulacji jest takĪe bardziej kompleksowe i lepiej zaplanowane,
a co za tym idzie skuteczniejsze prowadzenie rewitalizacji, jako procesu prowadzącego
do trwałego wyprowadzenia obszarów kryzysowych i ich mieszkaĔców ze stanu
degradacji i wykluczenia.
Niniejsza ustawa przyczyni siĊ równieĪ do likwidacji identyfikowanych obecnie barier
organizacyjnych procesów rewitalizacji, takich jak:
− brak Ğwiadomego wyznaczania celów prowadzonych działaĔ, przygotowywanie
projektów bez kompleksowej diagnozy sytuacji danego obszaru,
− wykorzystywanie programów rewitalizacji wyłącznie jako narzĊdzia pozyskiwania
Ğrodków europejskich, a nie sformułowania realnych działaĔ na rzecz poprawy
sytuacji w obszarze kryzysowym,
− brak kompleksowoĞci prowadzonych działaĔ, sprowadzanie rewitalizacji do procesu
budowlanego, pomijanie czynników społecznych w przygotowaniu i realizacji
procesów rewitalizacji,
− brak niezbĊdnej koordynacji miĊdzy instytucjami publicznymi przy opracowywaniu
programów rewitalizacji (słuĪby ochrony zabytków, pomocy społecznej, urzĊdy
pracy etc.),
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− brak trwałoĞci, ciągłoĞci działaĔ rewitalizacyjnych w gminach (które niejednokrotnie
są obecnie podejmowane ad hoc, jedynie gdy pojawia siĊ moĪliwoĞü otrzymania
zewnĊtrznych Ğrodków),
− brak moĪliwoĞci umieszczania w planach miejscowych ustaleĔ o charakterze
realizacyjnym, umoĪliwiających sprawne prowadzenie działaĔ funkcjonalno-przestrzennych w ramach procesów rewitalizacji, z poszanowaniem ładu
przestrzennego.
Ustawa ma takĪe w swoim załoĪeniu charakter narzĊdziowy – wskazuje rodzaje aktów
prawa miejscowego, które mogą byü wykorzystywane w zaleĪnoĞci od indywidualnej
sytuacji gminy i jej specyficznych potrzeb. Jest to podejĞcie zgodne z postulatami
samorządów, prowadzącymi do wzmocnienia efektywnoĞci oraz optymalizacji
skutecznoĞci

interwencji

publicznej

(wydatkowania

Ğrodków

publicznych),

a

jednoczeĞnie wyposaĪenia ich w zestaw narzĊdzi, które ułatwią prowadzenie tego
procesu.
Projektowane rozwiązania wpisują siĊ równieĪ w szerszy nurt działaĔ Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju na rzecz rewitalizacji, tj. Narodowy Plan Rewitalizacji.
Stanowi on pakiet rozwiązaĔ systemowych oparty na stworzeniu odpowiednich
dokumentów, zmian w regulacjach i nowych regulacji (rozwiązaĔ legislacyjnych),
instrumentów wsparcia (krajowych i unijnych) oraz informacji i edukacji. Narodowy
Plan Rewitalizacji stanowi szeroko rozumianą wykładniĊ dla prowadzenia procesów
rewitalizacyjnych jako działaĔ kompleksowych i zintegrowanych oraz definiuje
programy rewitalizacji jako ramy operacyjne i płaszczyznĊ koordynacji działaĔ
rewitalizacyjnych, formułując zasady ich tworzenia i wdraĪania.
Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie wpisują siĊ takĪe w działania
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w nurt dotyczący polityki przestrzennej. NaleĪy
wskazaü na wysoki stopieĔ współzaleĪnoĞci efektów rewitalizacji od zmian w systemie
lokalnego planowania przestrzennego, prowadzących do ograniczenia niekontrolowanej
suburbanizacji i skierowania strumienia inwestycji na obszary juĪ zagospodarowane
(brown fields). Zmiany te wprowadzane są w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada ponadto
m.in. poszerzenie katalogu celów publicznych o elementy konieczne do tworzenia
wysokiej jakoĞci Īycia w miastach (np. tereny zieleni miejskiej) oraz pakiet zmian
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ułatwiających realizacjĊ inwestycji w zwartej zabudowie Ğródmiejskiej. Wszystkie
proponowane działania mają na celu wzrost spójnoĞci społecznej, gospodarczej i
przestrzennej na poziomie lokalnym, a szczególnie jakoĞci Īycia mieszkaĔców
obszarów zurbanizowanych, zarówno mieszkających na obszarach zdegradowanych, jak
i pozostałych.
NajwaĪniejsze rozwiązania projektowanej ustawy
Rozdział 1 – Przepisy ogólne
W art. 1 zdefiniowano zakres przedmiotowy ustawy wskazując, Īe okreĞla ona zasady
oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. WłaĞciwe rozumienie tego
przepisu wymaga lektury art. 2 ust. 1, definiującego na potrzeby ustawy pojĊcie
rewitalizacji, oraz art. 9 ust. 1, opisującego obszar zdegradowany. Zgodnie z przepisem
art. 2 ust. 1, rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych. NastĊpuje to poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społecznoĞci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy tego procesu. Rewitalizacja jako proces prowadzona
musi byü na podstawie gminnego programu rewitalizacji, stanowiącego zasadniczy
dokument programujący działania w tym zakresie.
W art. 2 ust. 2 zdefiniowano, w sposób niezwykle szeroki, pojĊcie interesariusza.
Szerokie ujĊcie oddaje istotĊ rewitalizacji jako procesu włączającego. Interesariusz to
kaĪdy podmiot zainteresowany przebiegiem rewitalizacji. W definicji wymieniono
jedynie przykładowych interesariuszy, do których naleĪą zarówno osoby fizyczne,
osoby prawne, jak i inne podmioty, w tym np. organizacje pozarządowe. Otwarty
katalog interesariuszy pozwala, aby w procesie rewitalizacji brały udział inne,
niewymienione

podmioty,

np.

syndyk

masy

upadłoĞciowej

przedsiĊbiorstwa

połoĪonego na obszarze rewitalizacji, deweloperzy zainteresowani inwestowaniem na
obszarze, podmioty ekonomii społecznej itd.
W art. 3 ust. 1 przesądzono, Īe przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków
do prowadzenia rewitalizacji stanowi dobrowolne zadanie własne gminy. Do zakresu
tego zadania dodano równieĪ realizacjĊ procesu rewitalizacji w zakresie właĞciwoĞci
gminy (wynikającej z ustawowego katalogu jej zadaĔ). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej jako: usg) do zadaĔ własnych
gminy naleĪy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Przepis ten przesądza o
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domniemaniu właĞciwoĞci gminy w przypadku zadaĔ o charakterze publicznym.
Zawarte w nim przykładowe wyliczenie zadaĔ własnych moĪe byü uzupełniane
przepisami szczególnymi. Zgodnie z art. 7 ust. 2 usg wskazane jest, które zadania
własne gminy mają charakter obowiązkowy (zaĞ nieobowiązkowoĞü wynika z
charakteru zamieszczonych w ustawie przepisów, stąd w art. 8 projektu wskazano na
fakultatywnoĞü rozpoczĊcia procesu rewitalizacji – tylko w przypadku, gdy gmina
zamierza rozpocząü proces rewitalizacji, przystĊpuje ona do wyznaczania obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji).
Mimo, Īe wiĊkszoĞü działaĔ składających siĊ na odnowĊ obszarów zdegradowanych
stanowi juĪ w obecnym stanie prawnym zadania własne odpowiednich jednostek
samorządu terytorialnego, niezbĊdne stało siĊ wprowadzenie elementów realizacyjnych
rewitalizacji jako odrĊbnego zadania własnego gminy. Jest to równieĪ zgodne z trendem
trwającym od dziesiĊcioleci w paĔstwach Europy Zachodniej, w których rewitalizacja
znajduje szerokie oparcie w przepisach prawa, stanowi bowiem szczególną formĊ
programowania i realizacji działaĔ prowadzących do odnowy obszaru zdegradowanego.
Koncentracja terytorialna interwencji, a takĪe kompleksowy charakter działaĔ łączących
wiele dziedzin polityk publicznych, w tym zwłaszcza w sferze społecznej, oraz
prowadzonych we współpracy z szeregiem podmiotów – uzasadnia powyĪsze
rozwiązanie.

Celem

ustawy

jest

ukształtowanie

podstaw

formalnoprawnych

rewitalizacji w sposób umoĪliwiający realizacjĊ tych zadaĔ według rzadko obecnie
stosowanej filozofii i praktyki, w ramach której nastĊpuje koncentracja interwencji
publicznej, mająca przeciwdziałaü zjawisku o charakterze szczególnym (zdegradowane
obszary wykazują bowiem dysfunkcje w wielu aspektach). Istotny jest takĪe wymiar
edukacyjny i

promocyjny ustawowego

zdefiniowania rewitalizacji,

poniewaĪ

prawidłowo prowadzone kompleksowe procesy rewitalizacji przyczyniaü siĊ bĊdą do
efektywniejszego

gospodarowania

Ğrodkami

(optymalizacji)

róĪnych

polityk

publicznych, dziĊki koncentracji terytorialnej i wieloletniemu planowaniu działaĔ. Jest
to waĪne zwłaszcza w obliczu problemów budĪetowych jednostek sektora finansów
publicznych. Decydując siĊ na przedmiotowe rozwiązanie wziĊto równieĪ pod uwagĊ,
Īe brak uznania ww. elementów za zadanie własne gminy powoduje istnienie
rozbieĪnoĞci interpretacyjnych, skutkujących niepewnoĞcią funkcjonowania gmin w
otoczeniu prawnym, co przekłada siĊ na problemy z realizacją procesów rewitalizacji.
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Do rozbieĪnoĞci tych naleĪy zaliczyü m.in. to, Īe zgodnie z czĊĞcią orzecznictwa sądów
administracyjnych oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych w obecnym stanie
prawnym gmina nie jest uprawniona do przyznania wspólnocie mieszkaniowej dotacji
na remont elewacji budynku, o ile nie stanowi on obiektu objĊtego wpisem do rejestru
zabytków (np. gmina Karpacz – uchwała ws. dotacji zakwestionowana wyrokiem
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 paĨdziernika 2008 r. w sprawie II GSK
411/08). Tego typu ograniczenia nie pozwalają na przeprowadzenie kompleksowej
interwencji na obszarze zdegradowanym, która obejmowaü powinna równieĪ działania
dotyczące niepublicznych zasobów mieszkaniowych. Co wiĊcej, brak wskazania
ww. zadania jako zadania własnego gminy uniemoĪliwia powoływanie spółek prawa
handlowego bądĨ samorządowych zakładów budĪetowych, których zadaniem bĊdzie
koordynowanie kompleksowych procesów rewitalizacji – obecnie bowiem, zgodnie z
art. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, te formy
organizacyjno-prawne powoływane są wyłącznie w celu realizacji zadaĔ własnych
gminy. W dalszej czĊĞci uzasadnienia omówione zostaną szczególne narzĊdzia prawne,
jakie oddawane są do dyspozycji gminy w ustawie, w związku z potrzebą realizacji ww.
zadania własnego. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do realizacji
procesu rewitalizacji przez jej interesariuszy, jako zadanie własne gminy, nie bĊdzie
zadaniem obowiązkowym – ustawa nie nakłada na gminy obowiązku uchwalania i
realizacji gminnych programów rewitalizacji, zachowując całkowicie fakultatywny
charakter, przejawiający siĊ w moĪliwoĞci niepodejmowania działaĔ w celu uchwalenia
gminnego programu rewitalizacji lub kontynuowania rozpoczĊtych procesów odnowy
obszarów zdegradowanych na podstawie posiadanych przez gminĊ dokumentów
strategicznych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przepisach przejĞciowych.
W art. 3 ust. 2 opisano warunki realizacji przez gminĊ zadania własnego. Wskazano, Īe
wykonywane jest ono w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem rzeczywistego
udziału interesariuszy na kaĪdym etapie procesu rewitalizacji (patrz: rozdział 2
– partycypacja społeczna). W art. 3 ust. 2 pkt 2 zawarto zasadĊ włączenia społecznego
w projektowaniu i prowadzeniu rewitalizacji. Przepis ten stanowi, Īe rewitalizacjĊ
projektuje siĊ i prowadzi w taki sposób, aby zapobiegaü wykluczeniu mieszkaĔców
obszaru rewitalizacji z moĪliwoĞci korzystania z pozytywnych efektów tego procesu.
ZasadĊ uzupełniono o stwierdzenie, zawarte w art. 15 ust. 4, stanowiące, Īe jeĪeli w
8


związku z rewitalizacją nastĊpuje czasowa lub trwała zmiana miejsca zamieszkania, na
miejsce połoĪone poza obszarem rewitalizacji, zaplanowane w gminnym programie
rewitalizacji działania obejmują równieĪ osoby, które znalazły siĊ poza tym obszarem.
Omawiany przepis, umieszczony wysoko w systematyce ustawy, stanowi jedną z
podstawowych

dyrektyw

adresowanych

do

podmiotów

przygotowujących

i

realizujących ten proces, wskazującą na nakaz uwzglĊdniania w rewitalizacji przede
wszystkim mieszkaĔców obszaru zdegradowanego, którzy w wyniku rewitalizacji mają
doznaü poprawy jakoĞci Īycia (bĊdącej efektem odnowy obszaru zdegradowanego), nie
zaĞ zostaü w toku tego procesu wykluczeni z moĪliwoĞci uczestnictwa poprzez zjawisko
gentryfikacji. ZasadĊ tĊ w art. 15 ust. 1 pkt 12 doprecyzowano ponadto wskazując, Īe
jednym z jej przejawów jest obowiązek kształtowania polityki czynszowej przez gminĊ
w sposób zapobiegający wykluczeniu (w tym zakresie patrz: zmiany w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego).
ZasadĊ włączenia społecznego uzupełnia art. 3 ust. 2 pkt 3 wskazujący, Īe rewitalizacjĊ
projektuje siĊ i prowadzi z uwzglĊdnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w
rozumieniu art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., który stwierdza, Īe projektowanie uniwersalne
to projektowanie produktów, Ğrodowiska, programów i usług w taki sposób, by były
uĪyteczne dla wszystkich, w moĪliwie najwiĊkszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania. ZasadĊ tĊ rozwija m.in. art. 9 Konwencji,
stwierdzający, Īe aby umoĪliwiü osobom niepełnosprawnym niezaleĪne Īycie i pełny
udział we wszystkich sferach Īycia, paĔstwa podejmą odpowiednie Ğrodki w celu
zapewnienia im, na zasadzie równoĞci z innymi osobami, dostĊpu do Ğrodowiska
fizycznego, Ğrodków transportu, informacji i komunikacji, w technologii i systemów
informacyjno-komunikacyjnych, a takĪe do innych urządzeĔ i usług, powszechnie
dostĊpnych lub powszechnie zapewnianych zarówno na obszarach miejskich, jak i
wiejskich. ĝrodki te, obejmujące rozpoznanie i eliminacjĊ przeszkód i barier w zakresie
dostĊpnoĞci, stosują siĊ m.in. do budynków, dróg, transportu, a takĪe mieszkaĔ.
W art. 3 ust. 3 wskazano, Īe gmina, realizując proces rewitalizacji, współpracuje z
powiatem,

województwem,

realizującymi

na

obszarze

administracją
rewitalizacji
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rządową

oraz

uprawnienia

innymi
Skarbu

podmiotami
PaĔstwa.

W

przedmiotowym przepisie przede wszystkim wskazano, Īe realizacja zadania własnego
gminy nastĊpuje w warunkach koordynacji zamierzeĔ z organami powiatu,
województwa oraz organami administracji rządowej. WyraĪa to przekonanie autorów,
Īe kompleksowoĞü rewitalizacji przejawia siĊ nie tylko w zakresie merytorycznym
podejmowanych działaĔ, lecz takĪe w złoĪonoĞci podmiotowej ich realizatorów i
uczestników, o czym Ğwiadczy definicja interesariuszy. Tym samym ustawa stworzy
ramy prawne do koordynowania (na wniosek gminy i za zgodą pozostałych podmiotów)
zamierzeĔ inwestycyjnych oraz interwencji publicznych w róĪnych obszarach polityk
(m.in. pomoc społeczna, bezpieczeĔstwo publiczne, kultura) pomiĊdzy gminą a innymi
jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w celu wspólnego
dąĪenia przez te podmioty do wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu
kryzysowego. Wpisze siĊ to w istotĊ rewitalizacji jako skoncentrowanej terytorialnie
interwencji o charakterze publiczno-publicznym i publiczno-prywatnym, przebiegającej
w warunkach współpracy zarówno pomiĊdzy organami administracji publicznej, jak i z
pozostałymi interesariuszami. Art. 16 uzupełnia regulacje współpracy podmiotów,
wprowadzając przepisy o charakterze koordynacyjnym, wskazujące na zasady
współpracy róĪnych organów w procesie rewitalizacji.
W art. 4 wskazano zasady i narzĊdzia sporządzania dokumentów diagnostycznych
niezbĊdnych do: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
sporządzania albo zmiany gminnego programu rewitalizacji oraz oceny aktualnoĞci i
stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji. W celu sporządzenia powyĪszych
diagnoz wójt, burmistrz albo prezydent miasta (dalej: wójt) prowadzi analizy, w których
wykorzystuje obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do
lokalnych uwarunkowaĔ. Przepis ust. 2 umoĪliwia wójtowi pozyskanie wszystkich
danych niebĊdących danymi osobowymi, o ile te dane słuĪą do prowadzenia analiz i
opracowania dokumentów diagnostycznych dla rewitalizacji. Organy dysponujące
danymi mają obowiązek niezwłocznie przekazaü dane na zasadach okreĞlonych w
ustawie z dnia 6 wrzeĞnia 2001 r. o dostĊpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 782 i 1662).
Rozdział 2 – Partycypacja społeczna w rewitalizacji
ChociaĪ w Konstytucji RP brak jest zapisów odnoszących siĊ wprost do terminu
„partycypacja”, wystĊpują w niej jednak liczne odniesienia zapewniające obywatelom
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szereg uprawnieĔ związanych z realizacją tej idei. Z punktu widzenia rewitalizacji
szczególnie waĪne są przepisy dotyczące prawa do informacji dla kaĪdego obywatela, w
tym prawa do uzyskania informacji o działalnoĞci organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne (art. 61), a takĪe dialogu społecznego, w tym potrzeby
dialogu oraz współpracy róĪnych grup społecznych (art. 20). Istnieje takĪe szereg
innych dokumentów3) odwołujących siĊ do tego terminu, a partycypacja jest w nich
rozumiana jako uczestnictwo obywateli w procesach zarządzania publicznego.
Uczestnictwo to moĪe przybieraü róĪne formy, które róĪnią siĊ zakresem wpływu
mieszkaĔców na podejmowane decyzje w zaleĪnoĞci od stopnia i zakresu gotowoĞci
władz publicznych do uznania roli mieszkaĔców w tych procesach. W rewitalizacji, ze
wzglĊdu na jej kompleksowy charakter i przedmiot działania – wieloaspektowy kryzys
dotykający przede wszystkim społecznoĞci zamieszkujących obszar zdegradowany –
konieczne jest, aby partycypacja społeczna przybierała jak najpełniejszą formĊ
angaĪowania interesariuszy. Wyrazem tego podejĞcia w ustawie jest ustanowienie
generalnej zasady, Īe partycypacja społeczna jest niezbĊdnym elementem działaĔ
rewitalizacyjnych, od etapu projektowania tych działaĔ, przez ich realizacjĊ aĪ po ocenĊ
przeprowadzonego procesu (patrz art. 2 – pojĊcie rewitalizacji).
W związku z tym w art. 5 ust. 1 ustawy ustanowiono generalną zasadĊ, Īe
przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji musi przebiegaü w sposób
zapewniający aktywny udział interesariuszy. W ust. 2 wskazano, na czym polega
zapewnienie partycypacji społecznej w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny
rewitalizacji. Z jednej strony działania te zapewniają lepszą diagnozĊ sytuacji i
pełniejszą analizĊ potrzeb, pozwalając podjąü trafniejsze decyzje i uzyskaü społeczny
konsensus wokół proponowanych rozwiązaĔ. DziĊki społecznej akceptacji zmian
zwiĊksza siĊ szansa na utrzymanie trwałoĞci rezultatów interwencji i minimalizacjĊ
społecznych konfliktów. Z drugiej strony bezpoĞrednie uczestnictwo interesariuszy w
procesie kształtowania zmian bezpoĞrednio związanych z podnoszeniem jakoĞci Īycia
moĪe siĊ przełoĪyü na zwiĊkszenie wiedzy wĞród uczestników procesu, pogłĊbienie ich
identyfikacji z miejscem, a takĪe podniesienie poziomu motywacji związanej z

3)

M.in.: dokumenty opracowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z
partnerami społecznymi i odnoszące siĊ do zasad prowadzenia konsultacji w ramach prac nad
Kodeksem Konsultacji i Siedmioma Zasadami Konsultacji czy dokumenty, które zostały opracowane w
ramach projektu „Decydujmy razem” prowadzone w partnerstwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
z szeĞcioma partnerami społecznymi.
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aktywnoĞcią społeczną. WaĪnym aspektem jest takĪe podniesienie wiedzy wszystkich
interesariuszy o procesie rewitalizacji (w tym jej istocie, celach i sposobach ich
osiągania) oraz wszelkie działania ukierunkowane na wspieranie działaĔ i inicjatyw
(szczególnie tych oddolnych). Działania z zakresu partycypacji społecznej mają
obejmowaü wszystkich mieszkaĔców, właĞcicieli i zarządców nieruchomoĞci na
obszarze rewitalizacji, a takĪe podmioty prowadzące lub zamierzające prowadziü tam
działalnoĞü gospodarczą i społeczną.
Art. 6 ustawy zawiera regulacje dotyczące konsultacji społecznych. Konsultacje
społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób,
których w pewien sposób dotkną, bezpoĞrednio lub poĞrednio, skutki proponowanych
przez administracjĊ działaĔ. Konsultacje społeczne są waĪnym elementem procesu
partycypacji społecznej w procesach rewitalizacji i muszą byü przeprowadzane z
uwzglĊdnieniem zasad zawartych w tym przepisie.
W art. 6 ust. 3 ustawy sprecyzowano moĪliwe do wykorzystania formy konsultacji
społecznych. NaleĪy do nich szeroka paleta moĪliwoĞci słuĪących budowaniu dialogu i
zacieĞnianiu współpracy. Jako formĊ obowiązkową art. 6 wskazuje zbieranie uwag w
postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą Ğrodków komunikacji elektronicznej,
w tym poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej gminy poprzedzone publicznym zaproszeniem do
składania tych uwag. Do form dodatkowych, z których co najmniej dwie muszą byü
wykorzystane w procesie konsultacji, naleĪą: spotkania, debaty, warsztaty, spacery
studyjne (spotkania terenowe, które łączą w sobie elementy zwiedzania, wykładu o
terenie, dyskusji i bieĪącego zbierania uwag ustnych itp.), ankiety, wywiady,
wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych, poprzedzone
publicznym zaproszeniem do ich składania. Art. 6 ust. 2 ustawy zobowiązuje podmiot
prowadzący konsultacje społeczne do zachowania co najmniej 7-dniowego terminu
powiadomienia o formach prowadzonych konsultacji przed jej przeprowadzeniem, a
takĪe wyboru sposobów komunikacji umoĪliwiających dotarcie do jak najszerszego
grona interesariuszy. ZasadĊ tĊ uwaĪa siĊ za zachowaną w wystarczającym stopniu w
przypadku obwieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
urzĊdu gminy. Mają tam równieĪ byü zamieszczane dokumenty poddawane
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konsultacjom społecznym, a takĪe sprawozdania z przebiegu konsultacji oraz
zestawienia uwag pisemnych wraz ze sposobem odniesienia siĊ do nich.
W ramach konsultacji społecznych naleĪy dąĪyü do moĪliwie optymalnego stopnia
spójnoĞci rozstrzygniĊü w zakresie rewitalizacji z oczekiwaniami interesariuszy
zaangaĪowanymi w ten proces. Za inicjowanie i prowadzenie konsultacji społecznych
odpowiedzialny jest organ wykonawczy gminy. W czasie prowadzenia konsultacji
społecznych niezbĊdne jest dołoĪenie wszelkich staraĔ, aby objąü nimi moĪliwie
szerokie grono interesariuszy. Organ prowadzący konsultacje społeczne dba o to, aby
treĞci podlegające konsultacjom były sformułowane w sposób powszechnie zrozumiały,
wykorzystując do tego celu wizualizacje, skróty i omówienia treĞci jĊzykiem
niespecjalistycznym. W efekcie treĞci poddawane konsultacjom są w atrakcyjnej formie
i zachĊcającej interesariuszy do zaangaĪowania w konsultacje.
Podmiot prowadzący konsultacje społeczne zobowiązany jest do niezwłocznego
opracowania i publikacji dokumentów podsumowujących przebieg kaĪdej z faz
konsultacji, wskazując w nich miejsce i czas jej przeprowadzenia oraz omawiając
przebieg. Poza udostĊpnianiem informacji na stronie BIP oraz wykorzystaniem innych,
adekwatnych dla danego obszaru sposobów komunikacji, na Īądanie osób
zainteresowanych, dokumenty naleĪy udostĊpniü w formie papierowej w siedzibie
urzĊdu gminy.
Konsultacje

społeczne,

aktywna

współpraca

i

udostĊpnianie

interesariuszom

moĪliwoĞci podejmowania inicjatywy są waĪnymi elementami budowania zaufania
społecznego i zachĊty współuczestnictwa społecznoĞci w całym procesie rewitalizacji.
Z tego wzglĊdu przepisy ust. 10 wskazują na to, Īe działania konsultacyjne, o ile tylko
jest to moĪliwe, powinny byü prowadzone na obszarze rewitalizacji. Takie podejĞcie ma
umoĪliwiü i zachĊciü szczególnie mieszkaĔców tego obszaru do jak najaktywniejszego
włączenia siĊ w proces rewitalizacji.
W odpowiedzi na potrzebĊ wzmacniania dialogu miĊdzy róĪnymi grupami
interesariuszy procesu rewitalizacji przepis art. 7 przewiduje obowiązek powołania
Komitetu Rewitalizacji, pełniącego funkcjĊ opiniodawczo-doradczą dla wójta. W
przypadku gdy w gminie wyznaczono podobszary rewitalizacji, dopuszcza siĊ
powołanie Komitetów Rewitalizacji dla kaĪdego z podobszarów. Podstawowe zasady
dotyczące składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w drodze uchwały okreĞla rada
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gminy, uwzglĊdniając cel i funkcjĊ Komitetu oraz zapewniając reprezentatywny udział
interesariuszy, przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji lub najpóĨniej w
terminie 3 miesiĊcy po jego uchwaleniu. Komitet powoływany jest przez wójta
niezwłocznie po uchwaleniu zasad wyznaczania składu i działania Komitetu. JeĪeli
zasady działania i składu Komitetu zostały okreĞlone przed uchwaleniem gminnego
programu rewitalizacji, a gmina okreĞla w programie zmiany w zasadach jego
funkcjonowania, w tym dotyczące powołania Komitetu Rewitalizacji dla podobszaru
rewitalizacji objĊtego tym programem, uchwała regulująca zasady wyznaczania składu i
działania Komitetu musi byü niezwłocznie dostosowana do zmian. Wójt zmienia
równieĪ zarządzenie powołujące Komitet.
Urząd obsługujący wójta zapewnia obsługĊ organizacyjną Komitetu. W art. 7 ust. 8
przewidziano zasadĊ, zgodnie z którą, w przypadku gdy Komitet zajmuje stanowisko w
drodze głosowania, przedstawiciele gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
gminnych osób prawnych nie biorą udziału w głosowaniu, jeĪeli dotyczy ono
dokumentów, których opracowanie jest zadaniem wójta. Ma to na celu wyeliminowanie
sytuacji, w której członek Komitetu z ramienia gminy stawiany jest w sytuacji konfliktu
interesów.
Rozdział 3 – Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
W art. 8 wprowadzono uchwałĊ w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji, która, zgodnie z art. 13, stanowi akt prawa miejscowego. Jej
uchwalenie moĪe nastąpiü na wniosek wójta albo z urzĊdu. W art. 9 ust. 1 zdefiniowano
obszar zdegradowany jako obszar gminy, znajdujący siĊ w stanie kryzysowym z
powodu koncentracji negatywnych zjawisk, przy czym najistotniejsze jest wskazanie na
zjawiska ze sfery społecznej, które wystąpiü muszą w kaĪdym przypadku. Pozostałe
zjawiska, ze sfery gospodarczej, Ğrodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz
technicznej, mają w stosunku do nich charakter uzupełniający, składając siĊ na
wielowątkowy charakter degradacji, która jednak zawsze musi zawieraü w sobie
element społeczny.
W definicji wskazano ponadto na przykładowe rodzaje negatywnych zjawisk w
poszczególnych sferach. I tak dla zjawisk społecznych wskazano na: bezrobocie –
niemoĪnoĞü znalezienia pracy przez osoby deklarujące chĊü i zdolne do podjĊcia
zatrudnienia, równieĪ w niepełnym wymiarze godzin; ubóstwo – traktowane zarówno
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jako kategoria prawna, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), jak równieĪ wartoĞü relatywna, obliczona
w oparciu o dane dla poszczególnych gmin; przestĊpczoĞü – okreĞlana np. na podstawie
rodzajów popełnianych przestĊpstw, czĊstoĞci ich wystĊpowania, udziału przestĊpców
w ogólnej liczbie ludnoĞci; problemy edukacyjne – traktowane jako niezadowalające
wyniki w nauce (wyniki testów, oceny roczne itp.), problemy w realizacji programów
nauczania, rozkład stopnia wykształcenia wĞród osób dorosłych; niski kapitał społeczny
– oznaczający słabo wykształcone relacje wewnątrz społecznoĞci lokalnej, np. poziom
zaufania, zasady współĪycia społecznego, zdolnoĞü do współdziałania i sieü powiązaĔ
miĊdzy poszczególnymi jednostkami; niewystarczający poziom uczestnictwa w Īyciu
publicznym i kulturalnym – np. frekwencja wyborcza, niewielki odsetek mieszkaĔców,
którzy biorą udział w wydarzeniach kulturalnych (np. odwiedzają wystawy sztuki,
teatry, ale takĪe biorą udział w imprezach masowych). Dla sfery gospodarczej
wymieniono:

niski

stopieĔ

przedsiĊbiorczoĞci,

słabą

kondycjĊ

lokalnych

przedsiĊbiorstw wyraĪoną np. w wielkoĞci obrotów i zgromadzonym majątku czy sieci
kontaktów biznesowych; dla sfery Ğrodowiskowej: przekroczenie standardów jakoĞci
Ğrodowiska, obecnoĞü odpadów stwarzających zagroĪenie dla Īycia, zdrowia ludzi bądĨ
stanu Ğrodowiska; dla sfery przestrzenno-funkcjonalnej: niewystarczające wyposaĪenie
w infrastrukturĊ techniczną i społeczną (np. przedszkola i szkoły, obiekty ochrony
zdrowia, instytucje kultury, oĞrodki sportowe i rekreacyjne itp.), brak dostĊpu do
podstawowych usług lub ich niską jakoĞü, niedostosowanie rozwiązaĔ urbanistycznych
do zmieniających siĊ funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej (w tym
dostĊp do Ğrodków komunikacji publicznej, sieci drogowej, ciągów i przejĞü pieszych),
deficyt lub niską jakoĞü terenów publicznych; zaĞ dla sfery technicznej: degradacjĊ
stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym,
brak wyposaĪenia w rozwiązania techniczne umoĪliwiające efektywne korzystanie z
obiektów budowlanych, w szczególnoĞci w zakresie energooszczĊdnoĞci i ochrony
Ğrodowiska.
W przepisie art. 9 ust. 2 zastrzeĪono, Īe obszar zdegradowany nie musi mieü charakteru
jednego zwartego obszaru, lecz moĪe byü podzielony na podobszary połoĪone w
róĪnych czĊĞciach gminy (nieposiadające punktów stycznych). Ma to na celu lepsze
uwzglĊdnienie specyfiki stanów kryzysowych wystĊpujących w gminach, przy czym
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kaĪdy z podobszarów, zgodnie z ust. 2, musi cechowaü siĊ negatywnymi zjawiskami
społecznymi.
Obszar zdegradowany stanowi kategoriĊ faktyczną. Z uwagi na specjalny charakter
rozwiązaĔ

zaprojektowanych

w

ustawie

oraz

koniecznoĞü

zachowania

skoncentrowanego charakteru interwencji uznano, Īe proces rewitalizacji nie w kaĪdym
przypadku powinien byü prowadzony jednoczeĞnie na całym obszarze zdegradowanym
(mogącym obejmowaü nawet wiĊkszoĞü terytorium gminy). Z uwagi na to
wprowadzono w art. 10 prawną kategoriĊ obszaru rewitalizacji. Obszar ten stanowi
całoĞü lub czĊĞü obszaru zdegradowanego, cechujący siĊ szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym, z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju gminy, przygotowywana lub prowadzona jest rewitalizacja. W
przepisie art. 10 ust. 2 wprowadzono ograniczenie zasiĊgu obszaru rewitalizacji
przesądzając, Īe nie moĪe on obejmowaü łącznie terenów wiĊkszych niĪ 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez wiĊcej niĪ 30% mieszkaĔców gminy,
przy czym moĪe byü – wzorem obszaru zdegradowanego – podzielony na podobszary.
W ten sposób gmina zyskuje elastyczne kryteria wyboru obszaru rewitalizacji, zaleĪne
przede wszystkim od samego stopnia nasilenia stanu kryzysowego, lecz pozwalające
równieĪ na uwzglĊdnienie innych przesłanek. Dla obszaru rewitalizacji opracowuje siĊ
nastĊpnie gminny program rewitalizacji, który jest podstawą do stosowania na obszarze
rewitalizacji specjalnych rozwiązaĔ ustawowych – Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz
miejscowego planu rewitalizacji.
W art. 10 ust. 3 wskazano ponadto, Īe – pomimo zasadniczego znaczenia problemów
społecznych – w skład obszaru rewitalizacji moĪliwe jest włączenie terenów
niezamieszkałych (wykazujących siĊ pozostałymi formami degradacji, takich jak tereny
poportowe, poprzemysłowe, powojskowe i pokolejowe), ale wyłącznie w przypadku,
gdy działania moĪliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią siĊ
bezpoĞrednio do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, o których
mowa w art. 9 ust. 1. Stanowi to swojego rodzaju wyjątek od reguły przyjmowania za
podstawĊ zdegradowania problemów społecznych, jest jednak zasadne w przypadku
gdy obszary te mogą słuĪyü osiągniĊciu celów rewitalizacji i w sposób wyraĨny
przeciwdziałaü negatywnym zjawiskom społecznym.
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Jak wskazano w art. 11 do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji naleĪy załączyü mapĊ umoĪliwiającą jednoznaczne wskazanie
nieruchomoĞci

wchodzących

w

skład

obszaru

rewitalizacji,

sporządzoną

z

wykorzystaniem treĞci mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku, z wykorzystaniem
treĞci mapy ewidencyjnej. Ponadto dołącza siĊ diagnozĊ, która potwierdza spełnienie
przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek, o których mowa
odpowiednio w art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 i 3. JeĪeli w studium uwarunkowaĔ i
kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

lub

innym

dokumencie

strategicznym dotyczącym rozwoju gminy, przyjĊtym uchwałą rady gminy, okreĞlono
obszary charakteryzujące siĊ cechami obszarów zdegradowanych lub obszarów
rewitalizacji, dopuszcza siĊ podjĊcie tej uchwały bez koniecznoĞci sporządzania i
załączenia do wniosku diagnozy. W takim przypadku do wniosku dołączenia wymaga
jedynie informacja o zawierającym diagnozĊ dokumencie.
W uchwale w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
rada gminy moĪe ustanowiü szczególne regulacje, mające na celu zabezpieczenie
prawidłowego programowania i realizacji rewitalizacji. Pierwszą z nich jest
ustanowienie prawa pierwokupu w odniesieniu do wszystkich nieruchomoĞci
znajdujących siĊ na obszarze rewitalizacji, drugą zaĞ – ograniczenie lub zakaz
wydawania dla obszaru rewitalizacji decyzji o warunkach zabudowy. Gmina moĪe
ustanowiü na obszarze rewitalizacji zakaz wydawania ww. decyzji, jeĪeli stan jego
zagospodarowania oraz stopieĔ pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego wskazują, Īe nieustanowienie zakazu moĪe doprowadziü do
niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu obszaru, pogłĊbiających negatywne
zjawiska, które są podstawą do wyznaczenia tego obszaru rewitalizacji. Ograniczenia te,
w przedmiotowej uchwale, wygasają, jeĪeli gmina w ciągu 2 lat od dnia wejĞcia w Īycie
uchwały nie podejmie uchwały w przedmiocie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w której
wymienione regulacje moĪna powtórzyü (patrz: uzasadnienie rozdz. 5 oraz zmian w
ustawie o gospodarce nieruchomoĞciami w zakresie prawa pierwokupu).
Rozdział 4 – Gminny program rewitalizacji
Przepisy rozdziału 4 regulują gminny program rewitalizacji (dalej jako: GPR), który –
zgodnie z art. 2 ust. 1, stanowi podstawĊ prowadzenia rewitalizacji. GPR przyjmowany
jest przez radĊ gminy w formie uchwały, nie stanowiąc aktu prawa miejscowego
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(art. 19), lecz dokument o charakterze aktu kierownictwa wewnĊtrznego, wiąĪący
organy gminy w podejmowanych działaniach. GPR stanowi równieĪ podstawĊ do
wydania szeregu aktów prawa miejscowego, takich jak: uchwała w sprawie Specjalnej
Strefy Rewitalizacji oraz miejscowy plan rewitalizacji.
Uchwalenie GPR, a przez to wykonywanie przez gminĊ zadaĔ własnych, o których
mowa w art. 3 ust. 1, jest fakultatywne, jednak gmina, chcąc realizowaü te zadania
własne, moĪe to robiü wyłącznie na podstawie przepisów ustawy (uwzglĊdniając
przepis przejĞciowy zawarty w art. 55). GPR sporządza siĊ dla obszaru rewitalizacji, a
w przypadku gdy dzieli siĊ on na podobszary – dla kaĪdego z nich osobno.
W art. 15 ust. 1 ustanowiono zakres przedmiotowy GPR – ustalenia stanowiące
podstawĊ prowadzenia rewitalizacji. W zakresie zawartoĞci czĊĞci realizacyjnej GPR
naleĪy zwróciü uwagĊ na wymóg umieszczenia w niej listy szczególnie tych
przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych (art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a), które są planowane, a ich
znaczenie dla sukcesu procesu rewitalizacji jest podstawowe. Obok przedsiĊwziĊü
rewitalizacyjnych zawartych w GPR (art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a) naleĪy wspomnieü o
ogólnej charakterystyce pozostałych przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych, które z GPR
wynikają bądĨ bĊdą wynikały w przyszłoĞci (art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. b), a nie mogą byü
szczegółowo zaplanowane na etapie uchwalania GPR. PrzedsiĊwziĊcia te mieszczą siĊ
w kierunkach działaĔ okreĞlonych w GPR. Istotne jest równieĪ zamieszczenie w GPR
szeregu postanowieĔ dotyczących prawnych uwarunkowaĔ realizacji programu, w tym
w zakresie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, koniecznych zmian w studium
uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wykonania
GPR w czĊĞci planistycznej, za pomocą miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w tym miejscowych planów rewitalizacji.
Przepis art. 15 ust. 1 pkt 5 opisuje przedsiĊwziĊcie rewitalizacyjne, które stanowi formĊ
działania podmiotów prowadzących rewitalizacjĊ, nakierowane na wyprowadzenie
obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Mogą to byü przedsiĊwziĊcia słuĪące
realizacji celu publicznego lub przedsiĊwziĊcia prywatne (art. 15 ust. 2). Z uwagi na
wielowątkowoĞü i złoĪonoĞü rewitalizacji, jako procesu obejmującego wiele dziedzin
polityki publicznej, zachowano otwartą formułĊ przedsiĊwziĊcia, którym moĪe byü
zarówno realizacja danej inwestycji (np. przebudowa, remont budynku), poprawa
dostĊpnoĞci do infrastruktury technicznej na danym obszarze (np. wyposaĪenie
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dzielnicy w sieü ciepłowniczą), jak i program działaĔ społecznych, edukacyjnych,
kulturalnych. Wskazaü naleĪy jedynie przykładowo, Īe przedsiĊwziĊciem moĪe byü w
szczególnoĞci zamierzenie budowlane (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego)
lub przedsiĊwziĊcie, o którym mowa w ustawie z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. o
udostĊpnianiu informacji o Ğrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeĔstwa w
ochronie Ğrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Ğrodowisko. JednoczeĞnie, gdy
wynika to ze specyfiki przedsiĊwziĊcia, moĪe byü ono realizowane równieĪ poza
obszarem rewitalizacji.
Jak

wspomniano

powyĪej,

naleĪy

podkreĞliü,

Īe

zawarcie

przedsiĊwziĊcia

rewitalizacyjnego w GPR jest podstawą do stosowania przy jego realizacji specjalnych
rozwiązaĔ prawnych obowiązujących na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
W art. 15 ust. 4 rozwiniĊto wspomnianą wczeĞniej zasadĊ włączenia społecznego,
uregulowaną w art. 3 ust. 2 pkt 2. Zgodnie z przepisem, w przypadku gdy w związku z
rewitalizacją nastĊpuje czasowa lub trwała zmiana miejsca zamieszkania osób, na
połoĪone poza obszarem rewitalizacji, zaplanowane w gminnym programie rewitalizacji
działania obejmują równieĪ te osoby. Wymogi związane z zapobieganiem wykluczeniu
uwzglĊdnia siĊ, w szczególnoĞci kształtując wysokoĞü czynszów i innych opłat
dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy. Przepis art. 15 ust. 4 nie narusza
przepisów regulujących właĞciwoĞü miejscową organów administracji publicznej.
W art. 16 ust. 1 zawarto regulacjĊ, dotyczącą kwalifikowanej postaci współpracy, o
której mowa w art. 3 ust. 3. Zgodnie z tym przepisem, zamieszczenie w gminnym
programie rewitalizacji przedsiĊwziĊcia rewitalizacyjnego, które stanowi zadanie
podmiotu publicznego innego niĪ gmina, wymaga zgody podmiotu właĞciwego do
realizacji przedsiĊwziĊcia. Według art. 16 ust. 2, po wyraĪeniu zgody, na podmiocie
tym ciąĪy obowiązek jego realizacji na warunkach okreĞlonych w gminnym programie
rewitalizacji.
W art. 17 zawarto procedurĊ opracowywania i uchwalania GPR. Rada gminy uchwala
GPR z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta. Sporządzanie GPR nastĊpuje z
zachowaniem zasad partycypacji, opisanych w rozdziale 2. Projekt GPR podlega
równieĪ zaopiniowaniu przez szereg organów i podmiotów, w tym Komitet
Rewitalizacji (o ile został juĪ powołany na tym etapie). GPR lub jego zmiana bĊdzie
podlegaü przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na Ğrodowisko w
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przypadkach okreĞlonych przepisami ustawy z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. o
udostĊpnianiu informacji o Ğrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeĔstwa w
ochronie Ğrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Ğrodowisko. Kwalifikacja do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na Ğrodowisko dokonywana
bĊdzie na podstawie art. 46 pkt 2 i 3 lub art. 47 ustawy ooĞ.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu opiniowania w art. 18 uregulowano
sposób jego przeprowadzania, wskazując na termin wydania opinii oraz skutki jego
niedotrzymania. Opinie wyraĪane do projektu GPR stanowią niewiąĪące gminy
stanowiska podmiotów je wydających.
Przepis art. 20 reguluje procedurĊ dostosowania studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy do ustaleĔ wynikających z gminnego
programu rewitalizacji, w szczególnoĞci w zakresie wyznaczenia w studium obszaru
zdegradowanego. W ust. 3 dopuszczono jednoczesne prowadzenie postĊpowania w
przedmiocie zmiany studium oraz w przedmiocie uchwalenia bądĨ zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, zastrzegając, Īe uchwalenie zmiany studium
nastĊpuje przed wyłoĪeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego bądĨ jego zmiany. Z kolei w ust. 4 wskazano, Īe
postĊpowanie

w

zagospodarowania

przedmiocie

zmiany

przestrzennego

studium

gminy

oraz

uwarunkowaĔ
zmiany

i

kierunków

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego moĪna wszcząü przed uchwaleniem gminnego
programu rewitalizacji, a po wyznaczeniu, w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji. W
takim przypadku uchwalenie zmiany studium nastĊpuje po uchwaleniu gminnego
programu rewitalizacji.
RegulacjĊ dotyczącą powiązania przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych zawartych w GPR z
polityką finansową gminy wyraĪoną w wieloletniej prognozie finansowej zawarto w
art. 21,

nakazującym

gminie

wprowadzenie

przedsiĊwziĊcia

rewitalizacyjnego

zawartego w GPR, słuĪącego realizacji zadaĔ własnych gminy, do załącznika do
wieloletniej prognozy finansowej gminy, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych (patrz równieĪ: zmiany w tej ustawie).
W przepisie art. 22 uregulowano dalsze etapy funkcjonowania GPR, tj. obowiązek
okresowej

oceny

jego

aktualnoĞci

oraz,

ewentualnej,

jeĪeli

wynika

to

z

przeprowadzonej oceny, aktualizacji, dokonywanej przez wójta. Zasada partycypacji
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społecznej wskazuje, Īe w działania te powinni byü zaangaĪowani takĪe interesariusze,
a przed dokonaniem oceny wójt musi uzyskaü opiniĊ Komitetu Rewitalizacji. W tym
artykule uregulowano równieĪ kwestiĊ zakoĔczenia procesu rewitalizacji. W przypadku
gdy stwierdzi siĊ osiągniĊcie celów rewitalizacji zawartych w gminnym programie
rewitalizacji, rada gminy, z własnej inicjatywy bądĨ na wniosek wójta, uchyla GPR w
całoĞci lub w czĊĞci.
Art. 23 wprowadza zasadĊ, zgodnie z którą zmiana GPR nastĊpuje w trybie właĞciwym
dla jego uchwalenia, przewidując jednoczeĞnie wyjątek od tej zasady, umieszczony w
ust. 2 (zmiana nieistotna). Do zmian GPR przeprowadzanych w uproszczonej
procedurze

naleĪą

zmiany

niedotyczące

przedsiĊwziĊü

rewitalizacyjnych

i

niewymagające modyfikacji uchwały w sprawie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
W art. 24 wskazano gminĊ jako podmiot właĞciwy do poniesienia kosztów sporządzenia
i zmiany GPR.
Rozdział 5 – Specjalna strefa rewitalizacji
Regulacje rozdziału 5 dotyczą przypadków, w których w gminnym programie
rewitalizacji wskazano na koniecznoĞü ustanowienia, dla obszaru (lub podobszarów)
rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji (dalej jako: SSR). Strefa, ustanawiana
zgodnie z art. 25–26 w drodze uchwały rady gminy stanowiącej akt prawa
miejscowego, jest obszarem stosowania szczególnych norm prawnych z zakresu
planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomoĞciami, mieszkalnictwa, prawa
podatkowego oraz cywilnego. Celem wprowadzenia tych rozwiązaĔ jest zapewnienie
sprawnej realizacji przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych, podejmowanych w Ğcisłym
związku z celami rewitalizacji. Biorąc pod uwagĊ szczególny charakter rozwiązaĔ
obowiązujących w Strefie, czasowy zakres jej obowiązywania ograniczono do
maksymalnie 10 lat, bez moĪliwoĞci przedłuĪenia. Ustalenia uchwały w sprawie SSR
oparte są o gminny program rewitalizacji, stąd brak jest koniecznoĞci przeprowadzenia
kolejnych konsultacji społecznych tego aktu. Kolejne przepisy ustawy zawierają
szczególne regulacje prawne obowiązuje w SSR. Katalog tych rozwiązaĔ, zawartych w
rozdziale 5, nie jest wyczerpujący. Dodatkowe specjalne elementy reĪimu prawnego
SSR zawarte są ponadto w ustawach odrĊbnych, zmienianych w rozdziale 6 ustawy.
Przepis art. 27 ustanawia nowy cel publiczny, stanowiąc w tym zakresie realizacjĊ
normy zawartej w przepisie art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
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gospodarce nieruchomoĞciami (dalej jako: ugn), stanowiącym, Īe inne ustawy mogą
okreĞlaü cele publiczne, stanowiąc w tym zakresie uzupełnienie katalogu zawartego w
ww. przepisie. Cel publiczny to prawna kategoria działaĔ, głównie o charakterze
inwestycyjnym (budowlanym), w ramach których moĪliwe jest miĊdzy innymi
dokonanie wywłaszczenia nieruchomoĞci. JuĪ w obecnym stanie prawnym wiele
działaĔ objĊtych procesami rewitalizacji znajduje siĊ w katalogu celów publicznych,
zamieszczonym w art. 6 ugn, jednak proponowane rozszerzenie stanowi w ocenie
autorów element niezbĊdny do nadania rewitalizacji kompleksowego charakteru,
skierowanego na odnowĊ obszarów zdegradowanych.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 budowa lub przebudowa budynków słuĪących rozwojowi
społecznego budownictwa czynszowego stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomoĞciami, jeĪeli realizowana jest na obszarze
rewitalizacji oraz została zawarta w gminnym programie rewitalizacji. Proponowany
przepis wprowadza zatem – w bardzo ograniczonym stopniu – cel publiczny związany z
mieszkalnictwem. Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP władze publiczne prowadzą
politykĊ sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególnoĞci
przeciwdziałają bezdomnoĞci, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają
działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. OkreĞlenie
obowiązków publicznych w dziedzinie mieszkalnictwa jako konstytucyjnej funkcji
władzy publicznej stanowi dostateczne uzasadnienie dla wprowadzenia do systemu
prawnego kolejnego celu publicznego, sprzyjającego pozyskiwaniu nieruchomoĞci w
celu realizacji inwestycji mieszkaniowych. Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 1 usg,
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleĪy do zadaĔ własnych gminy, zaĞ do
zadaĔ tych zaliczono w szczególnoĞci sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego
(art. 7 ust. 1 pkt 7 usg). Tworzenie i posiadanie gminnego zasobu mieszkaniowego jest
sferą aktywnoĞci gminy równieĪ na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.
Przepis art. 27 zawiera szereg obostrzeĔ ograniczających moĪliwoĞü uznania danej
inwestycji mieszkaniowej za cel publiczny. InwestycjĊ w społeczne budownictwo
czynszowe – opisano jako przedsiĊwziĊcie spełniające łącznie nastĊpujące warunki:
dostĊp do lokali mieszkalnych odbywa siĊ na zasadach nierynkowych, na podstawie
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kryteriów okreĞlonych przez władze publiczne, na etapie budowy, przebudowy lub
uĪytkowania budynków podmioty realizujące inwestycje korzystają ze wsparcia
Ğrodkami publicznymi oraz inwestycja jest realizowana przez podmioty, których
głównym celem działania nie jest osiągniĊcie zysku.
Ponadto w przepisie art. 27 ust. 2 wskazano, Īe lokalizacjĊ inwestycji mieszkaniowych
uznanych za cel publiczny, okreĞla siĊ w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. PrawidłowoĞü i niezbĊdnoĞü wyznaczenia w planie miejscowym celów
publicznych podlega kontroli sądowoadministracyjnej w ramach badania przesłanki
legalnoĞci w aspekcie nieprzekroczenia władztwa planistycznego gminy. NaleĪy
ponadto wskazaü, Īe mechanizmy administracyjnoprawnej ingerencji w prawa
rzeczowe bĊdą – tak jak dotychczas – stosowane jedynie w przypadku niemoĪnoĞci
realizacji celu publicznego w inny sposób oraz po stwierdzeniu niepowodzenia
negocjacji w zakresie dobrowolnego wykupu nieruchomoĞci (art. 112 ust. 3 ugn).
JednoczeĞnie, zgodnie z art. 132 ust. 5 ugn, koszty odszkodowaĔ za wywłaszczenie
ponosi Skarb PaĔstwa lub jednostka samorządu terytorialnego, na rzecz której
dokonywane jest wywłaszczenie – w przypadku realizacji opisanego wyĪej celu bĊdzie
nią gmina. W praktyce realizacji inwestycji celu publicznego wywłaszczenie traktowane
jest przez podmioty publiczne jedynie jako uzupełniający sposób nabycia praw do
nieruchomoĞci, w przypadku niemoĪnoĞci nabycia jej w inny sposób. Wszystkie wyĪej
opisane ograniczenia pozwalają na stwierdzenie, Īe tak opisany cel publiczny spełnia
warunki zgodnoĞci z Konstytucją.
W art. 28 zawarto szczególną regulacjĊ dotyczącą gminnego zasobu mieszkaniowego.
Podstawowe regulacje w tym zakresie zawarte są w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego. Przedmiotowy przepis dokonuje modyfikacji warunków wykonywania
umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu
mieszkaniowego, poprzez przyjĊcie, Īe jeĪeli opróĪnienie tego lokalu jest niezbĊdne do
realizacji

przedsiĊwziĊü

rewitalizacyjnych

zawartych

w

gminnym

programie

rewitalizacji, polegających na remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego, wójt,
burmistrz albo prezydent miasta uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu oraz
wskazania terminu opróĪnienia lokalu mieszkalnego, wynoszącego co najmniej 60 dni
od dnia dokonania wypowiedzenia. W takim przypadku na gminie ciąĪy – analogicznie
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jak na podstawie przepisów ogólnych – obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego, a
takĪe obowiązek pokrycia kosztów przeprowadzki. ZakoĔczenie robót budowlanych
wykonywanych w ramach rewitalizacji wiąĪe siĊ z obowiązkiem zawarcia z najemcą
nowej umowy najmu dotyczącej, co do zasady, tego samego lokalu. Regulacja ta
wykonuje wyraĪoną w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy zasadĊ włączenia społecznego, nie ma
jednak charakteru bezwzglĊdnego. W przypadku gdy w wyniku robót budowlanych
zmieniły siĊ warunki techniczne budynku (np. lokal uległ podziałowi lub połączeniu)
albo gdy wolĊ taką wyraĪa sam najemca – moĪliwe jest zawarcie z lokatorem nowej
umowy najmu dotyczącej innego lokalu o powierzchni, wyposaĪeniu i stanie
technicznym równych lub korzystniejszych niĪ w lokalu zajmowanym pierwotnie, a w
przypadku gdy powierzchnia, wyposaĪenie i stan techniczny lokalu zajmowanego
pierwotnie był mniej korzystny niĪ okreĞlony dla lokalu zamiennego – lokalu
spełniającego wymagania lokalu zamiennego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego. Od spełnienia powyĪszych warunków moĪna odstąpiü,
jeĪeli zgodĊ na to wyrazi lokator.
W art. 29 wskazano dodatkowe instrumenty władcze, których celem jest zapewnienie
sprawnej przeprowadzki lokatora, która nie bĊdzie uniemoĪliwiaü zaplanowanych robót
budowlanych. W tym celu zapewniono wójtowi moĪliwoĞü wystąpienia do wojewody z
wnioskiem o wydanie decyzji o opróĪnieniu lokalu – administracyjnoprawny tryb
postĊpowania w tej sprawie uzasadniony jest przede wszystkim publicznym
charakterem przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych, wprowadzany jest jednak takĪe z uwagi
na koniecznoĞü zapewnienia sprawnoĞci orzekania (wyĪszej niĪ w przypadku wniosku
eksmisyjnego pozostającego na podstawie przepisów ogólnych w kognicji sądów
cywilnych). Z tych samych powodów dopuszczono nadanie tej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnoĞci oraz wskazano termin na przeprowadzenie egzekucji
administracyjnej opróĪnienia lokalu. Opisany w art. 29 sposób zapewnienia opróĪnienia
lokalu w Īaden sposób nie ogranicza uprawnieĔ lokatora wynikających z art. 28 ust. 3.
W art. 30 umoĪliwiono uchwalenie przez radĊ gminy zakazu wydawania na obszarze
SSR decyzji o warunkach zabudowy. Analogicznie jak w przypadku zakazu na obszarze
rewitalizacji (regulacja wprowadzona w przepisie art. 11 ust. 4 pkt 2), gmina moĪe
ustanowiü na obszarze SSR zakaz wydawania ww. decyzji, jeĪeli stopieĔ pokrycia
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obszaru SSR miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub treĞü
wniesionych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wskazuje, Īe
nieustanowienie

zakazu

moĪe

doprowadziü

do

niekorzystnych

zmian

w

zagospodarowaniu SSR, niezgodnych z GPR albo utrudniających jego realizacjĊ. Zakaz
ten moĪna ograniczyü do wybranych rodzajów zmian sposobu zagospodarowania
terenu. Decyzja o warunkach zabudowy, uregulowana w przepisach art. 59 i nast.
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
stanowi uzupełniający sposób ustalenia warunków zagospodarowania terenu w
przypadku nieuchwalenia przez gminĊ zasadniczego instrumentu reglamentacji
przestrzennej – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponad 12-letnia
praktyka stosowania przepisów dotyczących decyzji o warunkach zabudowy ujawniła
szereg negatywnych konsekwencji opierania na niej rozwoju przestrzennego gminy
(opisane są one chociaĪby w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030). Skoro rewitalizacja ma byü procesem cechującym siĊ spójnoĞcią i celowoĞcią
interwencji, niezbĊdne jest w ocenie projektodawcy wyposaĪenie gmin w narzĊdzie
pozwalające na kontrolowanie rozwoju przestrzennego w fazie przygotowania i
realizacji gminnego programu rewitalizacji, zaĞ decyzja o warunkach zabudowy, która
w obecnym stanie prawnym nie musi byü zgodna z polityką przestrzenną gminy,
stanowi narzĊdzie zaburzające istotnie tĊ spójnoĞü. Zachowano przy tym moĪliwoĞü
okreĞlenia przez radĊ gminy rodzajów zmian zagospodarowania, dla których moĪliwe
jest wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (np. przebudowy).
W art. 31 zawarto regulacjĊ szczególną wobec przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami, dotyczącą sposobu postĊpowania w przypadku
wywłaszczenia nieruchomoĞci o nieuregulowanym stanie prawnym. Zgodnie z zasadą
ogólną, wyraĪoną w art. 118a ugn, nieustalenie osób, którym przysługują prawa
rzeczowe do nieruchomoĞci, nie uniemoĪliwia stwierdzenia jej nabycia przez podmiot
wnioskujący o wywłaszczenie, jednak w takim przypadku równowartoĞü kwoty
odszkodowania naleĪy złoĪyü do depozytu sądowego na okres 10 lat, umoĪliwiając tym
samym podjĊcie kwoty odszkodowania w wypadku zgłoszenia siĊ osób legitymujących
siĊ prawami do wywłaszczonej nieruchomoĞci. Regulacja ta stanowi powaĪne
obciąĪenie budĪetów gmin, w przypadku gdy w ramach rewitalizacji przewłaszczeniu
podlegają nieruchomoĞci o nieustalonym stanie prawnym, w odniesieniu do których
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niezbĊdne

jest

wykonanie

przedsiĊwziĊü

zawartych

w

gminnym

programie

rewitalizacji. Dlatego zgodnie z art. 31 ustawy, na obszarze SSR nie jest wymagane
składanie kwoty odszkodowania do depozytu sądowego, zaĞ w przypadku zgłoszenia
siĊ osób uprawnionych do jej uzyskania, gmina zobowiązana bĊdzie do wypłaty
odszkodowania w terminie trzech miesiĊcy od dnia wystąpienia osoby uprawnionej z
wnioskiem.
W art. 32 ustawy wprowadzono na obszarze SSR ułatwienie proceduralne dotyczące
nieruchomoĞci o nieustalonym stanie prawnym. Stan ten rozumiany jest, zgodnie z
art. 113 ust. 6–7 ugn, jako sytuacja, w której ze wzglĊdu na brak ksiĊgi wieczystej,
zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie moĪna ustaliü osób, którym
przysługują prawa rzeczowe do nieruchomoĞci lub sytuacja, w której właĞciciel lub
uĪytkownik wieczysty nieruchomoĞci nie Īyje i nie przeprowadzono lub nie zostało
zakoĔczone postĊpowanie spadkowe. W takim przypadku konieczne jest wprowadzenie
regulacji

proceduralnych

ułatwiających

przeprowadzenie

postĊpowaĔ

administracyjnych, chociaĪby w sprawie pozwolenia na budowĊ – w obszarach
Ğródmiejskich polskich miast powszechny jest bowiem problem nieruchomoĞci, w
odniesieniu do których nie jest moĪliwe ustalenie osób wystĊpujących w tych
postĊpowaniach w charakterze stron. W związku z tym na obszarze SSR ustalenie krĊgu
stron postĊpowania nastĊpuje na podstawie danych zawartych

w katastrze

nieruchomoĞci, zaĞ dorĊczenie na adres wskazany w katastrze nieruchomoĞci uznaje siĊ
za skuteczne.
Art. 33 ustanawia zasadĊ, Īe zaspokojenie roszczeĔ majątkowych dotyczących
nieruchomoĞci połoĪonych na obszarze Strefy moĪe nastąpiü poprzez Ğwiadczenie w
pieniądzu, a wysokoĞü odszkodowania ustala siĊ według stanu z dnia uchwalenia
gminnego programu rewitalizacji. Przepis ma na celu ograniczenie zakresu
przedmiotowego roszczeĔ kierowanych przez właĞcicieli nieruchomoĞci, które były
przedmiotem inwestycji budowlanych w ramach rewitalizacji. Uzupełniająco wójt moĪe
zaproponowaü tytułem zaspokojenia roszczenia nieruchomoĞü zamienną.
Przepis art. 34 przewiduje specjalny sposób zastosowania art. 199 Kodeksu cywilnego,
który stanowi, Īe do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynnoĞci, które
przekraczają

zakres

zwykłego

zarządu,

potrzebna

jest

zgoda

wszystkich

współwłaĞcicieli. W braku takiej zgody współwłaĞciciele, których udziały wynoszą co
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najmniej połowĊ, mogą Īądaü rozstrzygniĊcia przez sąd, który orzeknie mając na
wzglĊdzie cel zamierzonej czynnoĞci oraz interesy wszystkich współwłaĞcicieli. Przepis
poszerza katalog przesłanek analizowanych przez sąd cywilny wydający w tej sprawie
orzeczenie, wskazując koniecznoĞü wziĊcia pod uwagĊ równieĪ potrzebĊ realizacji
gminnego programu rewitalizacji.
Art. 35 ustawy wprowadza szczególną podstawĊ do udzielenia przez gminĊ dotacji na
rzecz właĞcicieli lub uĪytkowników wieczystych nieruchomoĞci, która słuĪyü ma
pokryciu (w wysokoĞci do 50%) kosztów robót budowlanych lub kosztów prac
konserwatorskich i restauratorskich (w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jednak w odniesieniu do
nieruchomoĞci mieszkaniowych niewpisanych do rejestru zabytków – bowiem zabytki
rejestrowe objĊte są moĪliwoĞcią udzielania dotacji na podstawie wskazanych
przepisów). Podstawowym warunkiem uzyskania dotacji jest zgodnoĞü wnioskowanych
prac z gminnym programem rewitalizacji. Przedmiotowe rozwiązanie stanowi
odpowiedĨ na formułowane przez samorządy oczekiwania dotyczące rozszerzenia
mechanizmu wsparcia w drodze dotacji kierowanego nie tylko wobec nieruchomoĞci
znajdujących siĊ w rejestrze zabytków, lecz takĪe innej wartoĞciowej tkanki
budowlanej, której odnowa składa siĊ na koĔcowy efekt rewitalizacji. Jego
wprowadzenie moĪliwe jest dziĊki uznaniu działaĔ gminy w zakresie rewitalizacji za
nieobowiązkowe zadanie własne. W przepisie ustanowiono kompetencjĊ rady gminy
dla okreĞlenia zasad przyznawania dotacji (nic nie stoi na przeszkodzie, aby regulacje w
tym zakresie uchwaliü łącznie z uchwałą w sprawie SSR). Do dotacji stosuje siĊ ponadto
przepis art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W art. 36 ustawy wprowadzono specjalne regulacje dotyczące udzielania zamówieĔ
publicznych na obszarze SSR (patrz równieĪ: zmiany w ustawie – Prawo zamówieĔ
publicznych). Po pierwsze, na obszarze SSR, dla zamówieĔ na usługi lub roboty
budowlane, realizujące przedsiĊwziĊcia zawarte w gminnym programie rewitalizacji,
zlecane w celu aktywizacji mieszkaĔców Strefy, dokonano generalnego zwolnienia z
obowiązku stosowania trybów przetargowych, o ile wartoĞü zamówienia nie przekracza
tzw. progów unijnych (ale jest wyĪsza niĪ tzw. próg bagatelnoĞci). Zachowano przy tym
obowiązki informacyjne związane z udzielaniem zamówienia (Biuletyn Informacji
Publicznej) oraz wymóg przestrzegania zasady przejrzystoĞci, równego traktowania
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podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzglĊdnieniem
okolicznoĞci mogących mieü wpływ na jego udzielenie. W ust. 3 doprecyzowano, Īe
zasada równego traktowania podmiotów stosowana jest w sposób niekolidujący z celem
udzielenia zamówienia, którym jest aktywizacja zawodowa osób mających miejsce
zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. W ust. 4 uregulowano
problematykĊ tajemnicy przedsiĊbiorstwa. Po drugie, dla zamówieĔ publicznych
udzielanych przez urząd gminy lub jej jednostki organizacyjne organizacjom
pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym wyłączono tryb przetargowy, o ile
zamówienie to spełnia łącznie wskazane w przepisach warunki. Przedmiot zamówienia
musi byü związany z realizacją przedsiĊwziĊü zawartych w gminnym programie
rewitalizacji i realizowanych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zaĞ wartoĞü
zamówienia musi byü mniejsza niĪ kwoty okreĞlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych. Ponadto zasadnicza
czĊĞü działalnoĞci wykonawcy wykonywana ma byü na obszarze rewitalizacji, zaĞ
przedmiot zamówienia naleĪy do działalnoĞci statutowej wykonawcy. W takim
przypadku, oprócz wyłączenia trybów przetargowych wskazano, Īe zamówienie
udzielane ma byü w sposób zapewniający przejrzystoĞü oraz z uwzglĊdnieniem
okolicznoĞci mogących mieü wpływ na jego udzielenie.
Rozdział 6 – Zmiany w przepisach obowiązujących
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
Zmiana w przedmiotowej ustawie (art. 37) wprowadza narzĊdzie fiskalne znajdujące
zastosowanie na obszarze SSR, polegające na zwiĊkszeniu stawki podatku od
nieruchomoĞci, które mimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowĊ, nie
zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejĞcia w Īycie planu. Zgodnie z zasadą
braku skutku rzeczowego planów miejscowych (art. 35 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym), postanowienia tych aktów prawa miejscowego
odnoĞnie do docelowego stanu zagospodarowania nie nakładają na właĞcicieli
nieruchomoĞci obowiązku realizacji postanowieĔ planu, a jedynie zabraniają
podejmowaü działaĔ sprzecznych z tymi ustaleniami. Proponowany przepis stanowi
instrument

finansowej

zachĊty

dla

właĞcicieli

nieruchomoĞci

do

realizacji

zagospodarowania zgodnego z planem miejscowym lub – w razie braku takiego
zamiaru

–

zadysponowania

nieruchomoĞcią
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na

rzecz

podmiotu,

który jest

zainteresowany takim działaniem. W związku z tym proponuje siĊ uzupełnienie art. 5
tej ustawy poprzez wskazanie, Īe dla nieruchomoĞci objĊtych uchwałą o SSR stawka
podatku od nieruchomoĞci niezabudowanych podlega zwiĊkszeniu, w odniesieniu do
nieruchomoĞci, dla których w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
przewidziano moĪliwoĞü wzniesienia budynków, w ten sposób, Īe po upływie czterech
lat od dnia wejĞcia w Īycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
jego zmiany – stawka wynosi 3 zł od 1 m2. Ponadto w ustawie zmieniono brzmienie
art. 1a ust. 1 pkt 3, który definiuje grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem
działalnoĞci gospodarczej.
Ustawa – Prawo budowlane
Zmiana wprowadzana art. 38 ustawy ma na celu umoĪliwienie stosowania instytucji
umowy

urbanistycznej,

opisanej

w

zmianach

w

ustawie

o

planowaniu

i

zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa o gospodarce nieruchomoĞciami
Art. 39 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoĞciami, które dotyczą wprowadzenia do jej przepisów wybranych
instrumentów regulujących kwestiĊ gospodarowania nieruchomoĞciami na obszarze
SSR. Dotyczy to prawa pierwokupu, moĪliwoĞci udzielania bonifikaty od sprzedaĪy
nieruchomoĞci oraz stawki jednej z opłat adiacenckich. W przepisie art. 109 ust. 1 ugn,
do katalogu przypadków sprzedaĪy nieruchomoĞci, w których gminie przysługuje
prawo jej pierwokupu, dopisano – w dodawanym pkt 4a – nieruchomoĞci połoĪone na
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Prawo pierwokupu, uregulowane w przepisach
rozdziału IV działu IV tytułu XI ksiĊgi trzeciej Kodeksu cywilnego, „przejawia siĊ w
istnieniu pierwszeĔstwa nabycia okreĞlonej rzeczy, w razie gdyby druga strona
sprzedała rzecz osobie trzeciej, nawet na warunkach z osobą trzecią umówionych”4). W
przepisach ugn zastrzeĪono szczególne przypadki, w których prawo pierwokupu
nieruchomoĞci przysługuje gminie – do katalogu tego dodano sytuacjĊ ustanowienia
Specjalnej Strefy Rewitalizacji, przy czym moĪliwoĞü wprowadzenia tej regulacji na
etapie wyznaczenia obszaru rewitalizacji (a zatem przed moĪliwoĞcią wprowadzenia
SSR) przewiduje art. 11. Celem ustanowienia prawa pierwokupu na rzecz gminy jest
zapewnienie, w ramach koordynacyjnej roli gminy w rewitalizacji, szerszej moĪliwoĞci

4)

A. Kidyba (red.) – Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – czĊĞü szczególna. Wydanie
II. LEX 2014.
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nabywania nieruchomoĞci w celu realizacji przedsiĊwziĊü wynikających z gminnego
programu rewitalizacji. Prawo pierwokupu działa w tym przypadku jako instrument
uzupełniający moĪliwoĞü wywłaszczenia, w tym na nowo ustanowiony cel publiczny
(art. 27). Ustanowienie prawa pierwokupu wzmacnia prawne narzĊdzia prowadzące do
tworzenia i gospodarowania gminnym zasobem nieruchomoĞci. Zgodnie z art. 24 ust. 2
ugn, na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalnoĞci inwestycyjnej, a w
szczególnoĞci na realizacjĊ budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym
budownictwem urządzeĔ infrastruktury technicznej, a takĪe na realizacjĊ innych celów
publicznych mogą byü wykorzystywane gminne zasoby nieruchomoĞci. Rola tych
zasobów w rewitalizacji jest niezwykle istotna, pozwalają one bowiem na pełnienie
przez gminĊ koordynacyjnej roli w procesie, która okreĞlona została jako
nieobowiązkowe zadanie własne gminy.
Drugą z wprowadzonych do ugn regulacji jest umoĪliwienie sprzedaĪy nieruchomoĞci
na obszarze SSR i na cele realizacji projektów rewitalizacyjnych, okreĞlonych w
gminnym programie rewitalizacji, przy udzieleniu bonifikaty. Rozszerzeniu podlega w
tym zakresie katalog przypadków opisanych w art. 68 ust. 1 ugn. Stanowi to instrument
finansowy, leĪący w gestii gminy, pozwalający na sformułowanie atrakcyjnej oferty
sprzedaĪy nieruchomoĞci połoĪonej na obszarze rewitalizacji, pod warunkiem
zgodnoĞci zamiarów inwestycyjnych z zapisami gminnego programu rewitalizacji.
Trzecim z instrumentów wspierających rewitalizacjĊ, w zakresie gospodarki
nieruchomoĞciami, jest umoĪliwienie gminie ustalenia i poboru opłaty adiacenckiej, o
której mowa w art. 144 ust. 1 ugn, w stawce wyĪszej niĪ na podstawie przepisów
ogólnych, tj. 75% wzrostu wartoĞci nieruchomoĞci. Przedmiotem opłaty adiacenckiej, o
której mowa w tym przepisie, jest wzrost wartoĞci nieruchomoĞci spowodowany
wybudowaniem urządzeĔ infrastruktury technicznej. Przedmiotowy przepis ma na celu
umoĪliwienie gminie swobodniejszego ustalania stawek tej opłaty, w przypadku gdy
załoĪenia finansowania inwestycji zawartych w gminnym programie rewitalizacji bĊdą
oparte o tĊ opłatĊ. WyĪsza stawka opłaty adiacenckiej słuĪy zwiĊkszeniu udziału
właĞcicieli nieruchomoĞci w kosztach rewitalizacji. Pozostałe regulacje dotyczące
opłaty adiacenckiej zawarte w rozdziale 7 działu III ugn pozostają bez zmian.
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Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego
W

ustawie

tej

wprowadzono

podstawĊ

do

uwzglĊdniania

w

programach

gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym działaĔ prowadzących do
zapobieĪenia wykluczeniu mieszkaĔców obszaru rewitalizacji z moĪliwoĞci korzystania
z pozytywnych efektów tego procesu, w szczególnoĞci w zakresie zasad ustalania
wysokoĞci czynszów (w związku z zasadą włączenia społecznego wyraĪoną w art. 3
ustawy).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
NajwiĊkszy zakres zmian obejmuje ustawĊ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako: upzp), a to z uwagi na Ğcisłe powiązanie
programowania i realizacji rewitalizacji z procesami zarządzania przestrzenią,
regulowanymi m.in. tą ustawą. Zakres ustaleĔ studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy poszerzono o obowiązek przeniesienia z
gminnego programu rewitalizacji rozstrzygniĊcia dotyczącego wyznaczenia obszaru
zdegradowanego, stwierdzając w tym zakresie, Īe obecnie funkcjonujące w upzp
pojĊcia, takie jak „obszary wymagające przekształceĔ, rehabilitacji lub rekultywacji”
nie wyczerpują definicji tego obszaru nadanego ustawą. Procedura dostosowania
studium do zapisów gminnego programu rewitalizacji opisana została w art. 20 ustawy.
Najistotniejszą zmianą wprowadzaną do upzp jest dodanie przepisów art. 37f–37m,
regulujących miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w jego szczególnej
formie, dotyczącej obszaru rewitalizacji, dla którego zaproponowano w przepisach
skróconą nazwĊ „miejscowy plan rewitalizacji” (dalej jako: mpr). Plan ten w istocie
stanowi szczególną formĊ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co
rozstrzygniĊto w przepisie art. 37f ust. 2.
Kolejne przepisy regulują odmiennoĞci materialne i proceduralne dotyczące
miejscowego planu rewitalizacji. NajwaĪniejszym ograniczeniem przedmiotowym jest
moĪliwoĞü jego uchwalenia wyłącznie dla obszaru rewitalizacji, a zatem dla obszaru
wyznaczonego w drodze uchwały, o której mowa w art. 8 ustawy. Z uwagi na Ğcisłe
powiązania funkcjonalne mpr zarówno ze studium, jak i z gminnym programem
rewitalizacji, zgodnie z art. 37f ust. 3, rada gminy uchwala mpr po stwierdzeniu, Īe nie
narusza on ustaleĔ Īadnego z tych aktów. Ponadto, jeĪeli dla danego obszaru
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obowiązuje plan miejscowy, uchwalenie mpr zastĊpuje ustalenia tego planu dla
nieruchomoĞci objĊtych mpr.
Kolejną z odmiennoĞci dotyczących mpr jest moĪliwoĞü wyłączenia z obszaru objĊtego
tym planem nieruchomoĞci, których stan zagospodarowania nie wskazuje na
koniecznoĞü dokonania w tym zakresie zmian. Obecne unormowania dotyczące planu
miejscowego nie zawierają generalnego nakazu projektowania tego planu w ramach
zwartego obszaru projektowego, jednak w celu usuniĊcia moĪliwych do powstania w
tym zakresie rozbieĪnoĞci orzeczniczych, zasadĊ odmienną przewidziano wprost w
przepisach upzp. Oznacza to, Īe organy planistyczne mogą w sposób swobodny
kształtowaü obszar objĊty mpr, wyłączając z niego pojedyncze nieruchomoĞci (lub ich
grupy), w odniesieniu do których regulacja planistyczna nie znajduje uzasadnienia z
uwagi na zrealizowany stan zagospodarowania. Odzwierciedleniem szczególnego
charakteru mpr jest równieĪ moĪliwoĞü sporządzania tego planu w skali mniejszej niĪ
standardowe opracowania planistyczne.
Dla mpr okreĞlono dodatkowe, fakultatywne ustalenia, do których naleĪą:
1) ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków;
2) szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania i wyposaĪenia terenów
przestrzeni publicznych, w tym urządzania i sytuowania zieleni, koncepcji
organizacji ruchu na drogach publicznych oraz przekrojów ulic;
3) okreĞlenie zakazów i ograniczeĔ dotyczących działalnoĞci handlowej lub usługowej
oraz maksymalnej powierzchni sprzedaĪy obiektów handlowych, w tym obszarów
rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w planie powierzchni sprzedaĪy
i ich dopuszczalną liczbĊ;
4) okreĞlenie zakresu niezbĊdnej do wybudowania infrastruktury technicznej,
społecznej lub lokali mieszkalnych, w przypadku gdy z nieruchomoĞcią powiązano
obowiązek zawarcia umowy urbanistycznej;
5) okreĞlenie zasad kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania
planowanej zabudowy z zabudową istniejącą.
W odniesieniu do ustaleĔ z pkt 2, dotyczących koncepcji organizacji ruchu na drogach
publicznych, przewidziano w tym zakresie rozszerzenie kompetencji planistycznej
gminy ponad wskazywaną w dotychczasowych planach miejscowych klasĊ drogi (§ 4
pkt 9 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu
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projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Miejscowy plan
rewitalizacji umoĪliwi przesądzenie przez gminĊ zasad kształtowania pasa drogowego
jako przestrzeni publicznej, przewidując Ğrodki mające na celu uspokojenie ruchu lub
wprowadzenie przestrzeni wspólnych (np. opartych o wzorzec miejskiego podwórca –
woonerf).
Dodatkowo zawarto moĪliwoĞü wyposaĪenia planu w wizualizacjĊ przyjĊtych w nim
rozwiązaĔ. Jest to spełnienie postulatów zgłaszanych przez Ğrodowiska urbanistów oraz
organizacji

pozarządowych,

podnoszące

istotną

rolĊ

wizualizacji

rozwiązaĔ

planistycznych dla czytelnoĞci planu i moĪliwoĞci poddania go realnym konsultacjom
społecznym – te zaĞ są jedną z głównych zasad postĊpowania w sprawach dotyczących
rewitalizacji (patrz: rozdział 2). Dodatkowym elementem mpr moĪe byü koncepcja
urbanistyczna, której szczegółowy zakres okreĞlono w art. 37g ust. 4 zmienianej
ustawy. Koncepcja urbanistyczna, stanowiąc element poĞredni pomiĊdzy planowaniem
urbanistycznym a projektowaniem budowlanym, zbliĪa mpr do instrumentu urbanistyki
operacyjnej, za pomocą których moĪliwa jest – w razie potrzeb – szczegółowa regulacja
warunków zagospodarowania terenów szczególnie cennych. ZbliĪone do roli koncepcji
urbanistycznej są równieĪ ustalenia mpr, o których mowa w pkt 1 ww. wyliczenia.
W zakresie ustaleĔ z pkt 3, moĪliwych do zawarcia w mpr, dotyczących okreĞlenia
maksymalnej powierzchni sprzedaĪy obiektów handlowych, w tym obszarów
rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w planie powierzchni sprzedaĪy, a
takĪe dopuszczalnych lub zabronionych rodzajów działalnoĞci handlowej, naleĪy
wskazaü, Īe upzp w obecnym brzmieniu wprowadza w ograniczonym stopniu regulacje
dotyczące handlu (art. 10 ust. 2 pkt 8 upzp), naleĪy je jednak oceniü jako
niewystarczające dla przeciwdziałania stanowi kryzysowemu, w przypadku gdy w
gminnym programie rewitalizacji zidentyfikowano deficyty w zakresie dostĊpu do
usług. Planowanie przestrzenne jest procesem interdyscyplinarnym, w ramach którego
rozwiązywane są problemy z zakresu wielu polityk publicznych, które mają wymiar
terytorialny. Istota interwencji planistycznej to okreĞlenie dopuszczalnych sposobów
korzystania z nieruchomoĞci – w celu poszanowania interesu publicznego, bĊdącego
funkcją ładu przestrzennego. W rozwiniĊtych systemach planistycznych istnieją
rozbudowane regulacje dotyczące bilansowania działalnoĞci handlowej, która stanowi
jedną z istotnych funkcji bĊdących generatorem dalszych zjawisk przestrzennych (z
33


zakresu komunikacji, ale takĪe w sferze oĪywiania obszarów Ğródmiejskich). MoĪna
wskazaü na przykład duĔskiej ustawy planistycznej (tekst jednolity nr 813 z 21 lipca
2007 r.), która zawiera wyeksponowany rozdział (2D) poĞwiĊcony regulacji handlu. W
art. 5l tej ustawy stwierdzono, Īe wĞród celów planowania przestrzennego znajduje siĊ
promowanie dostĊpnoĞci do zróĪnicowanych obiektów handlowych w małych i
Ğrednich miastach, a takĪe dzielnicach duĪych miast, zapewnienie, aby obszary
przeznaczone pod cele handlowe miały zapewniony dobry dostĊp za pomocą róĪnych
Ğrodków transportu, włączając transport pieszy, rowerowy oraz publiczny, a takĪe
promowanie zrównowaĪonej struktury handlu, która ogranicza dystans, jaki mają do
pokonania klienci. Dalsze regulacje tej ustawy dają gminie moĪliwoĞü szerokiej
regulacji w zakresie handlu detalicznego, m.in. poprzez ustalanie iloĞciowych limitów
obiektów danego typu na obszarze objĊtym aktem planistycznym. RównieĪ w polskich
regulacjach prawnych moĪna natrafiü na ograniczone rozwiązania mające cechy
regulacji działalnoĞci handlowej – wspomniano o nich w kwestionowanym akapicie.
Ponadto zarówno w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, jak i Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka podkreĞla siĊ, Īe paĔstwo ma szeroko zakrojone
kompetencje w zakresie kształtowania ładu przestrzennego za pomocą narzĊdzi
władczych (tak np. ETPCz w wyroku w sprawie nr 10446/03 Buczkiewicz vs. Polska z
dnia 26 lutego 2008 r.: „W dziedzinie zagospodarowania i planowania przestrzennego
Układające siĊ PaĔstwa cieszą siĊ szerokim marginesem uznania przy realizowaniu
swych polityk.”). NiezbĊdne jest takĪe przeanalizowanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie K 46/07, dotyczącej ustawy regulującej działalnoĞü
obiektów wielkopowierzchniowych. Istotą badanego w sprawie problemu był
uznaniowy i indywidualny charakter rozstrzygniĊcia pozwalającego na funkcjonowanie
takiego obiektu, mający w istocie charakter koncesji, do której uzyskania wymagane
były np. opinie organów kolegialnych. W uzasadnieniu wyroku Trybunał zawarł jednak
niezwykle istotne stwierdzenia. Przede wszystkim TK stwierdził, Īe „„WolnoĞü
działalnoĞci gospodarczej” […] nie ma charakteru absolutnego, moĪe i musi podlegaü
róĪnego rodzaju ograniczeniom, co wynika choüby z zaakcentowania w art. 20
„społecznego” charakteru gospodarki rynkowej. Ograniczenia te, ze wzglĊdu na
charakter działalnoĞci gospodarczej i jej bliski związek z interesami innych osób oraz
interesem publicznym, mogą byü wiĊksze niĪ w odniesieniu do praw lub wolnoĞci o
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charakterze osobistym bądĨ politycznym. W interesie paĔstwa leĪy bowiem tworzenie
ram prawnych obrotu gospodarczego, pozwalających zminimalizowaü niekorzystne
skutki mechanizmów wolnorynkowych, o ile skutki te ujawniają siĊ w sferze nieobojĊtnej
dla paĔstwa ze wzglĊdu na ochronĊ powszechnie uznawanych wartoĞci. Mimo
powyĪszego ustawodawca nie moĪe wolnoĞci działalnoĞci gospodarczej reglamentowaü
w sposób dowolny, a art. 22 Konstytucji stawia w tym wzglĊdzie dwa warunki: w
płaszczyĨnie formalnej wymaga, by ograniczenie było wprowadzone w drodze ustawy, w
płaszczyĨnie materialnej zaĞ – by uzasadnione było „waĪnym interesem publicznym”.
Ów „waĪny interes publiczny” – choü jest kategorią ocenną – nie moĪe byü
interpretowany rozszerzająco ani prowadziü do ograniczenia innego odrĊbnego prawa,
a konstytucyjnie dopuszczalne ograniczenie musi byü na tyle merytorycznie
uzasadnione, by w konflikcie z zasadą swobodnej działalnoĞci gospodarczej rachunek
aksjologiczny przewaĪył na jego korzyĞü.”. W koĔcowej czĊĞci uzasadnienia zawarto
ponadto stwierdzenie, Īe „Trybunał Konstytucyjny nie traci z pola widzenia faktu, Īe
funkcjonowanie sklepów, zwanych potocznie supermarketami, rodzi problemy, natury
zarówno ekonomicznej, jak i społecznej.”. Projektowane rozwiązanie funkcjonowaü
bĊdzie w granicach

władztwa planistycznego

gminy, którego przekroczenie

kaĪdorazowo kontrolowane jest przez organy sprawujące nadzór jurydyczny nad gminą.
Istnieü bĊdzie zatem zarówno mechanizm wywaĪania celów i zakresu ingerencji
przestrzennej (w ramach procedury planistycznej), jak i kontroli zasadnoĞci tych
rozstrzygniĊü. Rozwiązanie, zakładające wprowadzenie ograniczeĔ w drodze aktu
prawa miejscowego, jest równieĪ zgodne z dyrektywą usługową (dyrektywa
2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca
usług na rynku wewnĊtrznym [Dz. Urz. UE. L 376 z 27.12.2006, str. 36]), której
ograniczenia dotyczą w przewaĪającej mierze postĊpowaĔ indywidualnych w
przedmiocie umoĪliwienia wykonywania działalnoĞci gospodarczej.
Regulacje mpr wymienione w pkt 2 i 3 ww. wyliczenia nie bĊdą podlegały zasadzie
okreĞlonej w art. 35 upzp, która w doktrynie nazywana jest zasadą braku skutków
rzeczowych planu miejscowego. Zgodnie z art. 35 upzp, tereny, których przeznaczenie
plan miejscowy zmienia, mogą byü wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu
ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba Īe w planie ustalono inny sposób
ich tymczasowego zagospodarowania. WejĞcie w Īycie planu miejscowego nie wiąĪe
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siĊ zatem dla właĞciciela nieruchomoĞci z Īadnym obowiązkiem pozytywnym, lecz
jedynie z niemoĪnoĞcią zmiany sposobu zagospodarowania w sposób sprzeczny z
planem. W zakresie regulacji dotyczących organizacji ruchu w pasie drogowym,
zgodnie z art. 37g ust. 5, ustalenia te stają siĊ obowiązujące dla uczestników ruchu po
dostosowaniu przez zarządcĊ drogi oznakowania, w sposób okreĞlony w przepisach o
ruchu drogowym. Zarządca drogi podejmuje działania, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w terminie 6 miesiĊcy od dnia wejĞcia w Īycie planu, a w przypadku gdy
droga publiczna, której dotyczy organizacja ruchu, nie istnieje – z dniem rozpoczĊcia jej
uĪytkowania. W przypadku regulacji dotyczących handlu, w ust. 6 zawarto zasadĊ
opartą o rozwiązania dotyczące wejĞcia w Īycie uchwały o parku kulturowym, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami – obowiązek dostosowania sposobu zagospodarowania terenu do ustaleĔ mpr
w tym zakresie zaistnieje w terminie od 6 do 12 miesiĊcy od dnia wejĞcia w Īycie
planu, przy czym jednoczeĞnie, na podstawie art. 37h, moĪliwe bĊdzie ubieganie siĊ o
odszkodowanie za czynnoĞci niezbĊdne do

dostosowania nieruchomoĞci do

postanowieĔ planu w tym zakresie. Na wniosek poszkodowanego starosta wyznaczy, w
drodze decyzji, wysokoĞü odszkodowania. Strona niezadowolona z przyznanego
odszkodowania moĪe, w terminie 30 dni od dnia dorĊczenia decyzji starosty, wnieĞü
powództwo do sądu powszechnego.
W pkt 4 ww. wyliczenia dopuszczono wprowadzenie do mpr ustaleĔ bĊdących
podstawą zawarcia umowy urbanistycznej uregulowanej w art. 37i upzp. Zgodnie z
art. 37i ust. 1, mpr moĪe przypisaü danej nieruchomoĞci szczególne warunki realizacji
na niej inwestycji, przejawiające siĊ w zobowiązaniu inwestora do wykonania na rzecz
gminy okreĞlonych ĞwiadczeĔ, takich jak budowa, na swój koszt, i nieodpłatne
przekazanie na rzecz gminy infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali
mieszkalnych. Zobowiązanie do realizacji tych ĞwiadczeĔ bĊdzie przedmiotem
zawieranej z gminą umowy urbanistycznej, okreĞlającej na podstawie planu zakres i
termin wykonania niezbĊdnych robót budowlanych oraz termin przekazania gminie
wybudowanych elementów. Zabezpieczeniem spełnienia ĞwiadczeĔ z umowy
urbanistycznej jest nie tylko moĪliwoĞü sądowego dochodzenia roszczeĔ z niej
wynikających, lecz przede wszystkim mechanizm administracyjny – warunkiem
przystąpienia do uĪytkowania obiektów budowlanych stanowiących inwestycjĊ główną,
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jest nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej,
zaĞ w przypadku, gdy znajduje siĊ ona w ramach jednego obiektu budowlanego –
zakoĔczenie robót budowlanych jej dotyczących. Zatem inwestor, który nie wypełni
obowiązków wynikających z umowy urbanistycznej, nie bĊdzie mógł przystąpiü do
uĪytkowania obiektów budowlanych w ramach inwestycji głównej, przez siebie
realizowanej.

Umowa

urbanistyczna

stanowiü

ma

kompleksowy

mechanizm

finansowania rozwoju urbanistycznego, w ramach którego gmina uprawniona jest do
szerokiego uznania w okreĞlaniu warunków zagospodarowania danej nieruchomoĞci. To
uznanie, stanowiące istotĊ władztwa urbanistycznego, szeroko obecne jest w
rozwiniĊtych systemach gospodarowania przestrzenią, tworząc jednoczeĞnie ramy do
współpracy z podmiotami prywatnymi w procesie urbanizacji. Z uwagi na moĪliwoĞü
szerokiego okreĞlenia obowiązków inwestora, w przypadku nieruchomoĞci objĊtej
obowiązkiem zawarcia umowy urbanistycznej wyłączono przepisy o ustaleniu i
pobieraniu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej za wybudowanie infrastruktury
technicznej.
Szczególny charakter mpr jako instrumentu realizacji gminnego programu rewitalizacji
znajduje równieĪ odzwierciedlenie w procedurze jego uchwalania bądĨ zmiany.
Zgodnie z art. 37j upzp, Komitet Rewitalizacji jest organem opiniującym projekt mpr.
Zakresem opinii objĊta jest równieĪ prognoza skutków finansowych uchwalenia tego
planu. W ramach procedury opracowywania i uchwalania mpr umoĪliwiono równieĪ
przeprowadzenie jednoczesnej procedury scalenia i podziału nieruchomoĞci, o której
mowa w przepisach rozdziału 2 działu III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoĞciami. Według zasady ogólnej, wyraĪonej w art. 102 ust. 1
ugn, szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomoĞci okreĞla plan miejscowy.
Oznacza to, Īe procedurĊ tĊ moĪna rozpocząü dopiero po wejĞciu w Īycie planu
miejscowego. W przypadku mpr ustanowiono moĪliwoĞü jednoczesnego procedowania
zarówno w zakresie planu, jak i w zakresie procedury scaleniowo-podziałowej. PodjĊcie
uchwały dotyczące scaleĔ i podziałów (art. 104 ust. 1 ugn) nie jest jednak moĪliwe
przed podjĊciem uchwały przyjmującej miejscowy plan rewitalizacji. W art. 37l
ust. 5–6 uregulowano równieĪ kwestiĊ współistnienia w obrocie prawnym obu uchwał,
precyzując, Īe stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwały w sprawie mpr nie oznacza
automatycznego wyeliminowania takĪe uchwały scaleniowo-podziałowej. W przypadku
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zaĞ, gdy skarga o stwierdzenie niewaĪnoĞci miejscowego planu rewitalizacji zawiera
zarzuty w zakresie naruszenia zasad sporządzania tego planu w odniesieniu do ustalenia
zasad scalenia i podziału nieruchomoĞci – zakresem zaskarĪenia obejmuje siĊ równieĪ
uchwałĊ w przedmiocie zatwierdzenia scalenia i podziału nieruchomoĞci. Sąd orzekając
o niewaĪnoĞci miejscowego planu rewitalizacji orzeka równieĪ o niewaĪnoĞci uchwały
w przedmiocie zatwierdzenia scalenia i podziału nieruchomoĞci. W art. 37k
zastrzeĪono, Īe w przypadku uwzglĊdnienia przez wojewódzki sąd administracyjny
skargi na miejscowy plan rewitalizacji, przepisu art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postĊpowaniu przed sądami administracyjnymi nie stosuje siĊ.
Odmienny zakres uregulowaĔ mpr w stosunku do „normalnego” miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

musi

równieĪ znaleĨü odzwierciedlenie w

przepisach wykonawczych, szczegółowo regulujących kwestie związane z planem
miejscowym. W związku z tym zmiany w upzp, w art. 37m, upowaĪniają ministra
właĞciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa do okreĞlenia, w drodze rozporządzenia,
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w czĊĞci tekstowej i
graficznej, w zakresie ustaleĔ, o których mowa w art. 37g ust. 2, uwzglĊdniając w
szczególnoĞci wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowaĔ
kartograficznych, stosowanych oznaczeĔ, nazewnictwa, standardów.
Dodatkowo, w upzp wprowadzono dwie zmiany o charakterze dostosowawczym. W
związku z wprowadzeniem do systemu prawnego nowego celu publicznego, który
realizowany moĪe byü wyłącznie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zastrzeĪono, Īe w takim przypadku niedopuszczalne jest wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50 upzp). Z kolei
w art. 62 upzp uregulowano sytuacjĊ związaną z ustanowieniem przez gminĊ zakazu
wydawania decyzji o warunkach zabudowy – w uchwale o wyznaczeniu obszaru
rewitalizacji lub w uchwale w sprawie SSR.
Ustawa o działalnoĞci poĪytku publicznego i wolontariacie
Zmiany wprowadzane w ustawie o działalnoĞci poĪytku publicznego i wolontariacie
mają na celu uwzglĊdnienie rewitalizacji jako zadania pozostającego w sferze zadaĔ
publicznych, w rozumieniu art. 4 ww. ustawy. Pozwoli to na uznanie, Īe rewitalizacja
stanowi działanie bĊdące działalnoĞcią poĪytku publicznego (art. 3 ust. 1 ww. ustawy)
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rewitalizacyjnych, przykładowo realizowanych w formule inicjatywy lokalnej, o której
mowa w rozdziale 2a ww. ustawy.
Ustawa – Prawo zamówieĔ publicznych
Zmiana wprowadzona w ustawie – Prawo zamówieĔ publicznych związana jest z
rozszerzeniem bezprzetargowego trybu udzielania zamówieĔ publicznych na działania
wynikające z gminnego programu rewitalizacji, które realizowane są na obszarze SSR –
w dwóch opisanych w ustawie przypadkach. Stanowi to uzupełnienie przepisu art. 36,
który przewiduje moĪliwoĞü udzielania w ten sposób zamówieĔ publicznych.
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje w
art. 7, iĪ przez umowĊ o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny
zobowiązuje siĊ miĊdzy innymi do realizacji przedsiĊwziĊcia za wynagrodzeniem. W
związku z faktem, iĪ w przypadku niektórych umów o PPP (przede wszystkim takich, w
których mamy do czynienia z wytworzeniem Ğrodka trwałego, a nastĊpnie zarządzaniem
nim przez partnera prywatnego) czĊĞü płatnoĞci podmiotu publicznego w ramach
wynagrodzenia na rzecz partnera prywatnego jest ponoszonych faktycznie na
finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia Ğrodków trwałych, powstały
wątpliwoĞci, sygnalizowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego,
odnoĞnie moĪliwoĞci zakwalifikowania takich wydatków, jako wydatków majątkowych
podmiotu publicznego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Biorąc pod uwagĊ fakt, iĪ klasyfikacji wydatków podmiotu publicznego związanych z
realizacją przedsiĊwziĊcia PPP naleĪy dokonywaü w oparciu o konkretne zapisy umowy
o PPP, w celu wyjaĞnienia i unikniĊcia ww. wątpliwoĞci, dodaje siĊ ust. 2a w art. 7
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zaproponowana zmiana umoĪliwi
podmiotom publicznym realizującym przedsiĊwziĊcia PPP wyodrĊbnienie w ramach
wynagrodzenia partnera prywatnego płatnoĞci ponoszonych przez podmiot publiczny na
finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia Ğrodków trwałych albo nabycia
wartoĞci niematerialnych i prawnych w ramach realizacji przedsiĊwziĊcia. Tak
wyodrĊbnione wydatki przeznaczone na wspomniane cele bĊdą mogły byü
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zakwalifikowane jako wydatki majątkowe podmiotu publicznego na mocy ustawy o
finansach publicznych.
NaleĪy jednakĪe wyraĨnie zaznaczyü, iĪ klasyfikacja wydatków podmiotu publicznego
musi byü adekwatna do ich treĞci ekonomicznej. Stosownie do art. 236 ust. 4 ustawy o
finansach publicznych do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego
zalicza siĊ m.in. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Natomiast, zgodnie z
art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowoĞci przez inwestycje rozumie siĊ aktywa
posiadane przez jednostkĊ w celu osiągniĊcia z nich korzyĞci ekonomicznych
wynikających z przyrostu wartoĞci tych aktywów. Oznacza to, iĪ podmiot publiczny,
który bĊdzie ponosił wydatki majątkowe na finansowanie wytworzenia, nabycia lub
ulepszenia Ğrodków trwałych albo nabycia wartoĞci niematerialnych i prawnych w
ramach realizacji przedsiĊwziĊcia PPP, bĊdzie zobowiązany do ich ujĊcia w swoim
bilansie. Ujmując sprawĊ z innej strony, podmiot publiczny bĊdzie mógł
zaklasyfikowaü jako wydatki majątkowe tylko te wydatki, które przeznaczy na
sfinansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia Ğrodka trwałego stanowiącego jego
aktywo.
Specustawy inwestycyjne
Ustawa dokonuje zmian specustaw inwestycyjnych, ustanawiających odmienny tryb
przygotowania i realizacji opisanych w nich inwestycji. Wszystkie specustawy
zawierają

przepisy

wyłączające

stosowanie

przepisów

o

planowaniu

i

zagospodarowaniu przestrzennym do objĊtych nimi inwestycji. Celowe było zatem
przesądzenie, Īe równieĪ ustawa o rewitalizacji nie znajduje zastosowania przy
korzystaniu z tych aktów prawnych. Dotyczy to: ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia
12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie lotnisk uĪytku publicznego, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ĝwinoujĞciu,
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz ustawy z dnia 29 czerwca
2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej
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oraz inwestycji towarzyszących. Uznano w tym zakresie, Īe wymogi interesu
publicznego skłaniają do potwierdzenia nadrzĊdnego charakteru tych ustaw,
regulujących krytyczne inwestycje infrastrukturalne i pozwalających na ich sprawną
realizacjĊ.

Rozdział 7 – Przepisy przejĞciowe i koĔcowe
Przepis art. 52 jest normą kolizyjną, wynikającą z fakultatywnego charakteru ustawy
oraz faktu, Īe juĪ w obecnym stanie prawnym szereg gmin prowadzi działania
spełniające przesłanki rewitalizacji w rozumieniu ustawy, na podstawie dokumentów
programowych i strategicznych, przyjmowanych w oparciu o ogólne normy
kompetencyjne dotyczące gminy. W przepisie tym okreĞlono, Īe jeĪeli przed dniem
wejĞcia w Īycie ustawy w gminie przyjĊto, w drodze uchwały rady gminy, program
zawierający działania słuĪące rewitalizacji obszaru zdegradowanego, to na jego
podstawie moĪe zostaü opracowany i uchwalony gminny program rewitalizacji. Tym
samym gmina otwiera sobie moĪliwoĞü zastosowania specjalnych rozwiązaĔ prawnych,
takich jak miejscowy plan rewitalizacji czy SSR. Przekształcenie to nastąpiü moĪe, o ile
dokument spełnia warunki brzegowe poddania procedurze, tj. posiada diagnozĊ, na
podstawie której moĪliwe jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. W takim przypadku wójt kieruje do rady gminy wniosek o podjĊcie
uchwały w tej sprawie (art. 8 ustawy), a nastĊpnie opracowuje projekt zmian dokumentu
mający na celu przekształcenie go w gminny program rewitalizacji i poddaje go
konsultacjom społecznym (prowadzonym w sposób okreĞlony w rozdziale 2 ustawy).
Gmina moĪe kontynuowaü działania rewitalizacyjne na podstawie dotychczasowego
programu do dnia 31 grudnia 2023 r., jednak bez moĪliwoĞci korzystania z narzĊdzi
ustawy, tj. SSR oraz miejscowego planu rewitalizacji.
Ostatni z przepisów ustawy reguluje termin jej wejĞcia w Īycie. Wynosi on 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Z uwagi na brak bezpoĞrednich skutków wejĞcia w
Īycie ustawy dla gmin (nie nakłada ona obowiązku prowadzenia rewitalizacji, a jedynie
daje taką moĪliwoĞü), zaproponowane vacatio legis naleĪy uznaü za wystarczające.
Jedynym odstĊpstwem jest wejĞcie w Īycie art. 37 z dniem 1 stycznia 2016 r. Przepis
ten dotyczy zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zatem jego
obowiązywanie przesuniĊto na początek nowego roku podatkowego.
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Pozostałe informacje
Projekt ustawy o rewitalizacji wpisany jest do Wykazu prac legislacyjnych i
programowych Rady Ministrów pod pozycją UD217.
Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy
Proces Legislacyjny” znajdują siĊ materiały dotyczące kolejnych wersji projektu
załoĪeĔ ustawy o rewitalizacji, który procedowany był pod numerem ZD114 i został w
dniu 24 marca 2015 r. przyjĊty przez RadĊ Ministrów.
Z dniem przesłania projektu ustawy do konsultacji publicznych został on zamieszczony
na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy
Proces Legislacyjny”.
Do projektu ustawy o rewitalizacji nie wpłynĊły zgłoszenia zainteresowania pracami
nad projektem, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnoĞci
lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Projektowane regulacje są zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie bĊdzie podlegał notyfikacji, zgodnie z przepisami dotyczącymi
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
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Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W wielu polskich gminach od dziesiĊcioleci postĊpuje degradacja (społeczna, techniczna, Ğrodowiskowa, przestrzenna)
ich istotnych obszarów – szacuje siĊ, Īe problem ten dotyczy duĪej czĊĞci obszarów zurbanizowanych w Polsce,
zamieszkanych przez ok. 2,4 miliona mieszkaĔców.
Mimo tego, Īe wiele gmin od lat podejmuje juĪ działania mające na celu rewitalizacjĊ obszarów zdegradowanych (np. w
formie Lokalnych Programów Rewitalizacji – LPR) to doĞwiadczenia wskazują, Īe dotychczas prowadzona rewitalizacja
była czĊsto niepełna, nieskoordynowana, rozproszona, a przez to nieefektywna. Główną tego przyczyną jest brak
skoordynowanych mechanizmów i narzĊdzi do skutecznego prowadzenia procesów rewitalizacji. CzĊsto rewitalizacja
rozumiana była błĊdnie i ograniczona do działaĔ tylko budowlanych i technicznych. Innym problemem był czĊsty brak
realnej partycypacji społecznej w prowadzonych działaniach – działania projektowano i przeprowadzano bez szerokiej
konsultacji z mieszkaĔcami rewitalizowanych terenów i niejednokrotnie nie miały one akceptacji społecznej.
Problemem jest teĪ finansowanie działaĔ rewitalizacyjnych, zarówno brak pozyskania współfinansowania rewitalizacji
przez prywatnych inwestorów, jak i sama moĪliwoĞü finansowania rewitalizacji przez gminĊ. Wiele organów
nadzorczych kwestionowało zasadnoĞü wydatków poniesionych przez gminy na rewitalizacjĊ, jako niemających
wyraĨnej podstawy prawnej, a zatem niedopuszczalnej w Ğwietle przepisów o finansach publicznych.
Innym istotnym problemem przy prowadzeniu działaĔ rewitalizacyjnych są kwestie związane z gospodarką
mieszkaniową. Rewitalizacja w Polsce bardzo czĊsto koncentrowała siĊ np. tylko na poprawie jakoĞci dróg i placów oraz
parków i innej przestrzeni publicznej, a takĪe remontach wybranych nieruchomoĞci miejskich, w tym zabytkowych
kamienic, a inwestycje mieszkaniowe były zwykle pomijane jako działania wymagające wiĊkszego wysiłku finansowego
i organizacyjnego (w tym zapewnienia mieszkaĔcom lokali zamiennych).
W dotychczasowych działaniach rewitalizacyjnych problemem było równieĪ zjawisko gentryfikacji. Po zrealizowaniu
inwestycji nieraz nastĊpowała Īywiołowa gentryfikacja polegająca na tym, Īe dotychczasowi mieszkaĔcy byli w róĪny
sposób „wypychani” z obszaru, który stawał siĊ atrakcyjny. Prowadzi to do silnej segregacji przestrzennej, tworząc w
mieĞcie „wyspy” dobrobytu, a jednoczeĞnie w skrajnych przypadkach – nawet pogłĊbiając natĊĪenie kryzysu w
sąsiednich dzielnicach.
DoĞwiadczenia wskazują równieĪ na zjawisko zbyt szerokiego okreĞlania obszarów przeznaczonych do rewitalizacji –
zgodnie z załoĪeniem, Īe zwiĊkszy to szanse potencjalnych partnerów gospodarczych i społecznych na pozyskanie
Ğrodków. WiĊkszy powierzchniowo obszar rewitalizacji dawał wiĊkszej liczbie podmiotów moĪliwoĞü aplikowania o
Ğrodki przeznaczone na rewitalizacjĊ, nie było wiĊc woli politycznej, aby koncentrowaü działania na małym obszarze
wymagającym wsparcia. Powodowało to, Īe działania rewitalizacyjne były rozproszone, gorzej skoordynowane, a przez
to nieefektywne i nie przynosiły znaczących zmian w mieĞcie.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzĊdzia interwencji, i oczekiwany efekt
Ustawa wprowadza definicjĊ legalną rewitalizacji, uwzglĊdniającą wymaganą kompleksowoĞü procesu – za rewitalizacjĊ
uznane bĊdą tylko przedsiĊwziĊcia całoĞciowe, integrujące działania na rzecz społecznoĞci lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznoĞcią, w sposób zaplanowany
oraz zintegrowany. Ustawa przewiduje, Īe rewitalizacja prowadzona bĊdzie na podstawie gminnych programów
rewitalizacji (dalej jako: GPR). GPR jest programem obejmującym wszystkie obszary zdegradowane w gminie i
stanowiącym kompleksową strategiĊ przeprowadzenia na tych obszarach działaĔ rewitalizacyjnych. Zapewni to
niezbĊdną kompleksowoĞü i skoncentrowanie prowadzenia rewitalizacji i objĊcie nią wszystkich sfer objĊtych kryzysem.
Ustawa przewiduje, Īe programowanie, koordynacja i tworzenie warunków do realizacji rewitalizacji przez jej
interesariuszy bĊdzie nieobowiązkowym zadaniem własnym gminy. Rozwiązanie to ma na celu usuniĊcie rozbieĪnoĞci
interpretacyjnych (w orzecznictwie sądów administracyjnych i Regionalnych Izb Obrachunkowych), co do moĪliwoĞci
wystĊpowania przez gminĊ w roli organizatora rewitalizacji. Skutkiem wprowadzenia przedmiotowej zmiany bĊdzie
równieĪ umoĪliwienie gminie wiĊkszego zaangaĪowania w poprawĊ stanu tkanki mieszkaniowej na obszarze
zdegradowanym, niezaleĪnie od struktury właĞcicielskiej (pod warunkiem, Īe bĊdą to działania w ramach gminnego
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programu rewitalizacji).
Ustawa wprowadzi mechanizmy zapewniające realną partycypacjĊ społeczną w procesie rewitalizacji oraz obowiązek
takiego przygotowania i prowadzenia konsultacji społecznych, aby zapewniü skuteczne włączanie w proces rewitalizacji
mieszkaĔców – tak, aby poczuli siĊ oni partnerami, mającymi realny wpływ na cały proces. Projekt przewiduje
powołanie Komitetu Rewitalizacji – z udziałem wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji, z szerokim udziałem
lokalnych społecznoĞci, ekspertów. Komitet Rewitalizacji posiadaü bĊdzie wyłącznie kompetencje opiniodawcze i
doradcze. Dodatkowo w ustawie okreĞlone bĊdą zasady partycypacji społecznej, wpisane bĊdą obowiązki konsultacji
wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i monitorowaniem procesów rewitalizacji.
Ustawa o rewitalizacji przewiduje regulacje przeciwdziałające gentryfikacji poprzez zagwarantowanie mieszkaĔcom
prawa do powrotu do zajmowanych lokali mieszkalnych (czasowo opróĪnionych w związku z wykonywaniem robót
budowlanych), rozwój form budownictwa mieszkaniowego nienastawionych na zysk oraz instrumenty kształtowania
polityki czynszowej przez gminy.
Ustawa uznaje za cel publiczny działania polegające na budowie lub przebudowie budynków społecznego budownictwa
czynszowego, realizowanych w ramach gminnego programu rewitalizacji. Dotyczyü to bĊdzie działaĔ realizowanych
wyłącznie w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Takie rozwiązanie powinno ułatwiü gminom inwestowanie w rozwój
mieszkalnictwa na obszarach rewitalizowanych.
Ustawa wprowadza ograniczenia powierzchni obszarów rewitalizacji moĪliwych do wyznaczenia w gminnych
programach rewitalizacji do maksymalnie 20% powierzchni gminy oraz poprzez objĊcie nimi maksymalnie 30%
mieszkaĔców gminy – zapewni to konieczną koncentracjĊ interwencji i zapobiegnie rozpraszaniu Ğrodków finansowych
na zbyt duĪym obszarze.
Nie bĊdzie jednak ograniczeĔ w wyznaczaniu obszaru zdegradowanego, którego fragmenty o najwiĊkszej intensywnoĞci
negatywnych zjawisk powinny zostaü zakwalifikowane do rewitalizacji w pierwszej kolejnoĞci.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególnoĞci krajach członkowskich OECD/UE?
Proponowane rozwiązania oparte są o wieloletnie doĞwiadczenia paĔstw Europy Zachodniej, które dysponują
specjalnymi narzĊdziami prawnymi do prowadzenia kompleksowych procesów rewitalizacji (wobec zaistnienia w nich
analogicznych niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych). MoĪna w tym zakresie wskazaü przykłady trzech
paĔstw o duĪych doĞwiadczeniach w prowadzeniu rewitalizacji: Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii.
Jedną z najwaĪniejszych regulacji w prawie niemieckim dotyczącą problematyki rewitalizacji była ustawa o rozwoju
miast z 27 lipca 1971 r. – Städtebauförderungsgesetz (StBauFG), która nastĊpnie została włączona do federalnego
Kodeksu Budowlanego z 1987 r. (Baugesetzbuch – BauGB). Rewitalizacji miast, działaniom na rzecz rozwoju
miejskiego i urbanistycznym przedsiĊwziĊciom rozwojowym (UPR) poĞwiĊcona jest KsiĊga II Kodeksu, w art. 136–191.
Ustawa niemiecka nie wprowadza definicji rewitalizacji, ale wymienia cele, które muszą byü osiągniĊte, aby uznaü
przedsiĊwziĊcie za rewitalizacjĊ lub UPR (m.in. poprawa i przekształcenie obszaru o złym stanie urbanistycznym, dobre
przygotowanie procesu, jego realizacja musi leĪeü w interesie publicznym). Rewitalizacja realizowana jest poprzez
programy rewitalizacji, przygotowywane przez burmistrza lub urząd planowania urbanistycznego (w zaleĪnoĞci od
wielkoĞci miasta). Całym procesem rewitalizacji zarządza zwykle powiernik rewitalizacji, przedsiĊbiorstwo komunalne
działające na rzecz gminy. WaĪnym elementem niemieckich uregulowaĔ jest przyznanie gminie prawa do decydowania,
czy dany obszar jest obszarem kryzysowym. Rada gminy okreĞla obszar, który podlegaü bĊdzie rewitalizacji w formie
decyzji, która jest aktem prawa miejscowego.
Oprócz uregulowaĔ federalnych równieĪ na poziomie krajów związkowych istnieją regulacje sprzyjające działaniom
odnowy miast, są to przede wszystkim specjalne strefy ekonomiczne i specjalne strefy miejskie (specjalne strefy
mieszkaniowe – Housing Improvement Districts – HIDs oraz specjalne strefy poprawy Ğrodowiska mieszkaniowego –
Neighbourhood Improvement Districts – NIDs).
We Francji system wsparcia dla działaĔ rewitalizacyjnych od lat stale ewoluuje i nie ma jednego aktu poĞwiĊconego
rewitalizacji. Obecnie odnowa miast stanowi jeden z najwaĪniejszych elementów polityki mieszkalnictwa (uregulowała
to ustawa o ukierunkowaniu i programowaniu na rzecz miast i rewitalizacji z 1 sierpnia 2003 r.). Powołano równieĪ
specjalne ciało zajmujące siĊ rewitalizacją – Narodową AgencjĊ Odnowy Miast (ANRU). Wkład finansowy paĔstwa w
działalnoĞü Agencji w latach 2004–2011 wynosił maksymalnie 4 mld euro rocznie. Dodatkowo pulĊ Ğrodków zasilają
wpływy pochodzące od pracodawców, w postaci 1% podatku mieszkaniowego w wysokoĞci 550 mln euro rocznie, a
takĪe finansowanie ze strony Kasy Depozytowo-Konsygnacyjnej (CDC) i Unii Społecznej Mieszkalnictwa (USH).
Głównym zadaniem ANRU jest realizacja Narodowego Programu Odnowy Miasta (PNRU). O duĪej skali PNRU
Ğwiadczy fakt, Īe do roku 2013 zaplanowano zrewitalizowanie 530 dzielnic, program dotyczy około 5 mln mieszkaĔców,
a budĪet na realizacjĊ zadaĔ ANRU okreĞlono na ok. 30 mld euro.
Oprócz Narodowego Programu Odnowy Miasta (PNRU) funkcjonuje we Francji wiele instrumentów polityki miejskiej
wspierających rewitalizacjĊ, są to m.in. programy adresowane do młodzieĪy z dzielnic znajdujących siĊ w obszarach
kryzysowych, działają równieĪ mediatorzy społeczni, warsztaty mające na celu poprawienie poziomu opieki zdrowotnej
dla mieszkaĔców obszarów zdegradowanych. Innym rozwiązaniem są teĪ Specjalne Ekonomiczne Strefy Miejskie (ZFU
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Zones franches urbaines) – w których przedsiĊbiorcy korzystają ze zwolnieĔ podatkowych i z płacenia składek, w
zamian za zobowiązanie do przeznaczenia 1/3 utworzonych miejsc pracy dla mieszkaĔców ZFU.
Badając konkretne rozwiązania i instrumenty stosowane w procesach rewitalizacji we Francji, moĪna m.in. wskazaü na:
– ZAC (Zone d'Aménagement Concerté – obszar uzgodnionego rozwoju) to podstawowy instrument urbanistyki
operacyjnej, słuĪący do skoordynowania przekształceĔ urbanistycznych na danym obszarze i tylko dla podmiotów
publicznych. Gmina w procedurze ZAC jest uprawniona do dokonywania wywłaszczeĔ terenów, które po uzbrojeniu i
ustaleniu zasad zagospodarowania moĪe sprzedawaü inwestorom. W trybie ZAC funkcjĊ realizatora projektu moĪe
przejąü np. spółka z udziałem gminy, na podstawie koncesji.
– DPU (Droit de preemption urbain) – strefa interwencji gruntowej, jej ustanowienie umoĪliwia wprowadzenie
powszechnego prawa pierwokupu na rzecz gminy, uniemoĪliwiając spekulacjĊ gruntami na wczesnym etapie działaĔ
rewitalizacyjnych.
Cel publiczny we Francji. We Francji nie funkcjonuje zamkniĊty katalog celów publicznych. Procesy przekształceĔ
urbanistycznych (w tym w trybie rewitalizacji) poprzedzają szerokie konsultacje społeczne, w toku których interesariusze
wskazują na priorytetowe inwestycje, które organ gminy uznaje za cel publiczny – mogą nimi byü takĪe inwestycje
komercyjne, turystyczne. Na tej podstawie moĪliwe jest nawet wywłaszczenie pod ten cel, dokonywane w ZAC.
NajwaĪniejszymi podmiotami w prowadzeniu rewitalizacji w Wielkiej Brytanii są obecnie władze lokalne oraz rząd,
który za poĞrednictwem wyspecjalizowanych agencji (English Partnerships, Agencje Rozwoju Regionalnego)
współfinansuje i decyduje o wiĊkszoĞci projektów rewitalizacyjnych. Na szczeblu centralnym kształtowane są równieĪ
akty prawne (proponuje je rząd, a przyjmuje parlament). Instytucje centralne odpowiedzialne są takĪe za nadzór i audyt
finansowy projektów rewitalizacyjnych. W działania rewitalizacyjne zaangaĪowane są niemal wszystkie ministerstwa,
przy czym kluczowa jest rola dwóch resortów:
 The Department For Communities And Local Government (Ministerstwo ds. SpołecznoĞci i Władz Lokalnych),
które odpowiada za politykĊ miejską, mieszkalnictwo, władze lokalne, planowanie przestrzenne, prawo i przepisy
budowlane, problemy wykluczenia społecznego i bezdomnoĞci, straĪ poĪarną oraz jest odpowiedzialne za
funkcjonowanie Biur Rządu w Regionach (Regional Government Offices)
 The Department For Business, Enterprise And Regulatory Reform (BERR) (Ministerstwo Gospodarki)
ministerstwo przy działaniach rewitalizacyjnych odpowiada za politykĊ rozwoju gospodarczego, politykĊ
zatrudnienia i rozwój regionalny
 English Partnerships (EP – Partnerstwo dla Anglii) – Narodowa Agencja Rewitalizacji powołana w maju
1999 roku. EP jest agencją rządową odpowiedzialną za politykĊ i strategiĊ rewitalizacji na poziomie krajowym. W
regionach odpowiednikami EP są Agencje Rozwoju Regionalnego.
Bardzo waĪnym czynnikiem dla rewitalizacji w Wielkiej Brytanii było wprowadzenie w 1994 roku Jednolitego BudĪetu
Rewitalizacyjnego (SRB). Zaowocowało to uruchomieniem olbrzymich Ğrodków na działania związane z rewitalizacją.
Single Regeneration Budget (SRB) skupiał Ğrodki pochodzące z budĪetów wielu ministerstw i sprawował bezpoĞrednią
kontrolĊ tych instytucji co do sposobu wydawania tych Ğrodków, a takĪe wprowadzał element koordynujący i
upraszczający dla starających siĊ o finansowanie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
WielkoĞü
ħródło danych
Oddziaływanie
Gminy
2478
Oszacowanie liczby gmin, która skorzysta z projektowanych
rozwiązaĔ jest trudne, gdyĪ gminy samodzielnie podejmowaü
bĊdą decyzje, czy chcą skorzystaü z narzĊdzi zawartych w
ustawie w celu rozwiązywania lokalnych problemów
społecznych i infrastrukturalnych.
Projekt nie generuje Īadnych obowiązkowych wydatków po
stronie gmin. Nowe zadanie własne ma charakter
nieobowiązkowy, co wynika wprost z przepisów ustawy. W
konsekwencji,
nieobowiązkowe
bĊdzie
równieĪ
opracowywanie gminnych programów rewitalizacji i ich
realizacja.
Ustawa nie wprowadza nowych obowiązków w zakresie
polityki przestrzennej – w szczególnoĞci na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów gminy mają obowiązek
analizowania aktualnoĞci studiów i planów miejscowych oraz
dokonywania w tym zakresie zmian (art. 32 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Ustawa bĊdzie miała pozytywny wpływ na gminy w wielu
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aspektach – zarówno poprzez poprawĊ jakoĞci Īycia
mieszkaĔców obszarów zdegradowanych, jak i szerzej –
poprawĊ jakoĞci Īycia w ogóle dziĊki poprawie jakoĞci
przestrzeni, usług publicznych, zmniejszeniu niekorzystnych
zjawisk i patologii społecznych. Ponadto ustawa dziĊki
wprowadzonym rozwiązaniom przyczyni siĊ do zwiĊkszania
efektywnoĞci wydatkowania Ğrodków jst.
Gminny program rewitalizacji – bĊdzie podstawowym
narzĊdziem prowadzenia rewitalizacji, bĊdzie to dokument
strategiczny w sposób kompleksowy integrujący wszystkie
elementy składające siĊ na proces rewitalizacji. GPR
obejmowaü teĪ bĊdzie mógł zagadnienia przestrzenne w
gminie. Takie kompleksowe ujĊcie wielu aspektów działaĔ
gminy w jednym, „strategicznym” dokumencie powinno
skutkowaü zmniejszeniem liczby dokumentów i obciąĪeĔ
administracyjnych.
Specjalna Strefa Rewitalizacji (SSR) – ustawa przewiduje
moĪliwoĞü wprowadzenia uchwałą (na okreĞlony czas – do
10 lat) specjalnych stref rewitalizacji na obszarze
rewitalizacji. Uchwała taka pozwoli gminie na stosowanie
specjalnych rozwiązaĔ prawnych na terenie objĊtym strefą,
które m.in. bĊdą zachĊcaü przedsiĊbiorców do zaangaĪowania
w proces rewitalizacji (instrumenty ekonomiczne, społeczne).
W konsekwencji powinno to mieü pozytywny wpływ na
sytuacjĊ gospodarczą w gminie.
W Specjalnej Strefie Rewitalizacji gmina moĪe teĪ ustanowiü
rozwiązania ułatwiające jej przeprowadzanie rewitalizacji:
– wójt moĪe dokonaü wypowiedzenia umowy najmu lokalu
mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu
mieszkaniowego, jeĪeli opróĪnienie tego lokalu jest
niezbĊdne do realizacji projektów rewitalizacyjnych
wynikających z GPR, termin opróĪnienia lokalu
mieszkalnego wynosi co najmniej 60 dni od dnia dokonania
wypowiedzenia,
– gmina moĪe równieĪ ustanowiü na obszarze SSR zakaz
wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla wszystkich
lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu.
Komitet Rewitalizacji – bĊdzie to forum dialogu, opiniujące
realizacjĊ GPR i składające siĊ z przedstawicieli lokalnej
społecznoĞci. Co do zasady jego funkcjonowanie nie powinno
byü odpłatne (np. rady gospodarcze przy prezydentach miast,
młodzieĪowa rada konsultacyjna). UrzĊdnicy miejscy,
wchodzący w skład zespołów koordynujących działania
rewitalizacyjne, powinni braü udział w pracach Komitetów w
ramach swoich obowiązków. W głównej czĊĞci bĊdą to wiĊc
koszty organizacyjne, stanowiące promil wydatków
związanych z przygotowaniem i realizacją działaĔ
rewitalizacyjnych przewidzianych w GPR-ach.
Miejscowy plan rewitalizacji – bĊdzie to specjalna forma
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poza
odmiennoĞciami wymienionymi w ustawie bĊdą mieü do
niego zastosowanie juĪ obowiązujące przepisy dotyczące
planów miejscowych, które są juĪ uchwalane przez gminy.
Innym z narzĊdzi ułatwiających gminie działania
rewitalizacyjne jest moĪliwoĞü ustanowienia na rzecz gminy
(w uchwale w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji)
prawa pierwokupu wszystkich nieruchomoĞci połoĪonych w
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Województwa

16

–

Sektor
finansów
publicznych

–

–

MieszkaĔcy
obszarów
zdegradowany
ch poddanych

Ok. 2,4 mln

Dane szacunkowe:
Z. Ziobrowski (red.)
– Rewitalizacja miast
polskich – diagnoza,

Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Rozwiązanie to zapewni
gminie moĪliwoĞü łatwiejszego nabywania nieruchomoĞci w
celu realizacji przedsiĊwziĊü wynikających z gminnego
programu rewitalizacji.
W miejscowym planie rewitalizacji bĊdzie moĪna przypisaü
do danej nieruchomoĞci szczególne warunki realizacji na niej
okreĞlonych inwestycji. MoĪliwe bĊdzie zobowiązanie
inwestora do wykonania na rzecz gminy okreĞlonych
ĞwiadczeĔ (np. budowa, na swój koszt, i nieodpłatne
przekazanie na rzecz gminy infrastruktury technicznej,
społecznej lub potrzebnych lokali). Zobowiązanie do
realizacji tych ĞwiadczeĔ bĊdzie przedmiotem zawieranej z
gminą umowy urbanistycznej. W przypadku zawarcia takiej
umowy z inwestorem gmina nie bĊdzie pobieraü opłaty
adiacenckiej i opłaty („renty”) planistycznej z tytułu wzrostu
wartoĞci nieruchomoĞci w wyniku uchwalenia miejscowego
planu rewitalizacji. MoĪliwe bĊdzie np. zobowiązanie
inwestora do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego
przekazania na rzecz gminy lokali innych niĪ mieszkalne
przeznaczonych na potrzeby działalnoĞci kulturalnej,
społecznej, edukacyjnej lub sportowej, wykonywanej przez
podmioty prowadzące działalnoĞü na obszarze rewitalizacji,
których głównym celem nie jest osiągniĊcie zysku.
Ustawa wprowadza równieĪ moĪliwoĞü udzielenia przez
gminĊ dotacji na rzecz właĞcicieli, uĪytkowników
wieczystych lub podmiotów sprawujących trwały zarząd
nieruchomoĞcią, która słuĪyü ma pokryciu (w wysokoĞci do
50%)
kosztów
robót
budowlanych
dotyczących
nieruchomoĞci lub kosztów prac konserwatorskich i
restauratorskich. Rozwiązanie to z jednej strony umoĪliwi
gminie wsparcie kosztów rewitalizacji w tych obszarach,
które mogą byü szczególnie cenne (a dotychczas gmina nie
miała jasnych podstaw prawnych do takich działaĔ) – z
drugiej strony powinno to zachĊciü właĞcicieli nieruchomoĞci
do szerszego współuczestnictwa w kosztach rewitalizacji.
Ze wzglĊdu na fakt, Īe strategie rozwoju województw
akcentują wyzwania związane z obszarami zdegradowanymi i
wskazują koniecznoĞü działaĔ, ustawa pozytywnie wpłynie
na moĪliwoĞci realizacji strategicznych celów województw.
Efekty wdraĪania rozwiązaĔ ustawy wpłyną pozytywnie na
spójnoĞü społeczną, gospodarczą i przestrzenną województw.
Wpływ projektowanej regulacji na województwa wiąĪe siĊ
takĪe z ich rolą jako Instytucji Zarządzających Regionalnymi
Programami Operacyjnymi w perspektywie finansowej
2014–2020, w ramach której odbywaü siĊ bĊdzie
finansowanie istotnej czĊĞci działaĔ rewitalizacyjnych.
W perspektywie długoterminowej nastąpi zmniejszenie
wydatków pokrywających koszty negatywnych zjawisk
społeczno-ekonomicznych
takich
jak
bezrobocie,
wykluczenie społeczne, przestĊpczoĞü.
Ustawa, dziĊki wprowadzonym rozwiązaniom przyczyni siĊ
do zwiĊkszania efektywnoĞci wydatkowania Ğrodków
publicznych.
Liczba ludnoĞci objĊtych działaniami moĪe wynosiü około
2,4 mln (na obszarze ok. 120 tys. ha) – naleĪy zwróciü uwagĊ
na to, Īe są to najczĊĞciej najgĊĞciej zaludnione obszary
Ğródmiejskie, a oddziaływanie rewitalizacji nie ogranicza siĊ
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rewitalizacji
/lokatorzy
mieszkaĔ
komunalnych

WłaĞciciele
nieruchomoĞci

s. 63 i nast. (IRM,
Kraków 2010)

–

–

tylko do obszaru kryzysowego. Działania rewitalizacyjne
prowadzone kompleksowo bĊdą wpływaü na poprawĊ jakoĞci
Īycia mieszkaĔców terenów przyległych oraz innych
uĪytkowników. MieszkaĔcy obszarów objĊtych rewitalizacją
są grupą bezpoĞrednio odczuwającą pozytywne skutki
prowadzonych działaĔ.
DziĊki wprowadzeniu przez ustawĊ obowiązku okreĞlania
programów rewitalizacji o okreĞlonych cechach i zawartoĞci,
rewitalizacja prowadzona bĊdzie z duĪym akcentem na
włączenie społeczne mieszkaĔców. DziĊki realizacji
programów rewitalizacji ulegaü bĊdą poprawie warunki
bytowe. Ponadto dziĊki działaniom rewitalizacyjnym
związanym z lokalnymi rynkami pracy i stymulowaniem
rozwoju przedsiĊbiorstw na obszarach rewitalizacji,
mieszkaĔcy bĊdą mieli zwiĊkszone szanse na podjĊcie pracy
lub rozpoczĊcie działalnoĞci gospodarczej.
Ustawa wprowadzi zmiany dotyczące stosowania prawa
zamówieĔ publicznych na terenach rewitalizowanych,
zamówieĔ publicznych udzielanych przez urząd gminy
organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym
wyłączono tryb przetargowy, pod warunkiem Īe spełnią
okreĞlone warunki. Przedmiot zamówienia bĊdzie musiał byü
związany z realizacją przedsiĊwziĊü zawartych w gminnym
programie rewitalizacji i realizowanych na obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zaĞ wartoĞü zamówienia musi
byü mniejsza niĪ kwoty okreĞlone w przepisach Prawa
zamówieĔ publicznych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy. Ponadto zasadnicza czĊĞü działalnoĞci wykonawcy
wykonywana ma byü na obszarze rewitalizacji, zaĞ przedmiot
zamówienia naleĪy do działalnoĞci statutowej wykonawcy.
ZastrzeĪono jednoczeĞnie, Īe zamówienie udzielane ma byü
w sposób zapewniający przejrzystoĞü oraz z uwzglĊdnieniem
okolicznoĞci mogących mieü wpływ na jego udzielenie.
W przypadku skorzystania przez gminy z przepisów
umoĪliwiających
dokonanie
modyfikacji
warunków
wykonywania umowy najmu lokalu mieszkalnego
wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego,
którego opróĪnienie uznane zostanie za niezbĊdne do
realizacji przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych zawartych w
gminnym programie rewitalizacji, wójt bĊdzie mógł dokonaü
wypowiedzenia umowy najmu oraz wskazania terminu
opróĪnienia lokalu mieszkalnego, wynoszącego co najmniej
60 dni od dnia dokonania wypowiedzenia. JednoczeĞnie
ustawa, jako jedną z zasad ogólnych prowadzonych działaĔ,
ustanawia
prawo
mieszkaĔców
do
powrotu
do
wyremontowanego lokalu. Po zakoĔczeniu wykonywania
remontu lub przebudowy lokator uprawniony jest do zawarcia
nowej umowy najmu tego samego lokalu, a jeĪeli jest to
niemoĪliwe z uwagi na przebudowĊ lokalu, zmianĊ jego
funkcji lub brak zgody lokatora – innego lokalu docelowego
o parametrach technicznych nie niĪszych niĪ miał zajmowany
przez niego pierwotnie lokal.
Ustawa nakłada równieĪ na wójta obowiązek poniesienia
kosztów przeprowadzki do lokalu zamiennego oraz do lokalu
docelowego.
Długofalowym skutkiem dla właĞcicieli nieruchomoĞci
połoĪonych na obszarze rewitalizacji bĊdzie wzrost wartoĞci

48


nieruchomoĞci (lub mniejszy niĪ Ğrednia w regionie spadek
wartoĞci, w przypadku gdy na rynku wystĊpowaü bĊdzie
tendencja spadkowa). Projekt zakłada, Īe właĞciciele
nieruchomoĞci powinni włączyü
siĊ
w procesy
rewitalizacyjne i partycypowaü w kosztach (dobrowolnie) –
jednak oszacowanie konkretnych wartoĞci nie jest moĪliwe.
JednoczeĞnie ustawa zawiera specjalne rozwiązania prawne,
które podzieliü moĪna na ograniczenia dla właĞcicieli
nieruchomoĞci oraz rozwiązania pozytywne w wymiarze
finansowym.
RównieĪ zmiany w podatku od nieruchomoĞci, związane z
brakiem realizacji ustaleĔ planu miejscowego (stawki
maksymalne dla takich gruntów bĊdą mogły byü zwiĊkszone
przez gminĊ) oceniü moĪna jako niekorzystne dla właĞcicieli
nieruchomoĞci, lecz sprzyjające sprawnej realizacji procesu
rewitalizacji
poprzez
wykonanie
docelowego
zagospodarowania okreĞlonego w planie.
Instrumentem równowaĪącym wprowadzane dla właĞcicieli
nieruchomoĞci ograniczenia są:
– dotacje na wykonanie robót budowlanych lub
konserwatorskich, udzielane przez gminĊ;
– moĪliwoĞü nabywania nieruchomoĞci na cele zgodne z GPR
z bonifikatą.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Przed przygotowaniem projektu załoĪeĔ ustawy o rewitalizacji w ramach tzw. pre-konsultacji w 2014 r. przeprowadzono
szereg warsztatów, konferencji i spotkaĔ konsultacyjnych z udziałem szerokiego krĊgu podmiotów: ekspertów z zakresu
rewitalizacji, przedstawicieli samorządów, Ğrodowisk naukowych i praktyków. Projekt załoĪeĔ ustawy o rewitalizacji był
równieĪ przedmiotem formalnych konsultacji publicznych, przeprowadzonych w dniach 22 listopada 2014 r.
– 28 stycznia 2015 r. Projekt załoĪeĔ został przesłany do opinii organizacji reprezentujących przedsiĊbiorców. OpiniĊ do
projektu załoĪeĔ wyraził Polski Związek Firm Deweloperskich w dniach 15–16 stycznia 2015 r. W wyniku konsultacji
publicznych zgromadzono około 550 uwag od kilkudziesiĊciu podmiotów (jst, stowarzyszenia branĪowe, organizacje
pozarządowe, osoby prywatne, przedstawiciele nauki etc.).
NajwiĊcej uwag dotyczyło: zapewnienia finansowania procesów rewitalizacyjnych, kwestii dotyczących partycypacji
społecznej i Komitetu Rewitalizacji, unormowania zasad współpracy samorządów róĪnego szczebla oraz współpracy
samorządu i administracji centralnej. Szczegółowe omówienie uwag zawarte jest w raporcie z konsultacji publicznych,
sporządzonym zgodnie z wymogami Regulaminu pracy Rady Ministrów (raport z zestawieniem zgłoszonych uwag
znajduje siĊ na stronie RCL). Projekt ZałoĪeĔ został pozytywnie zaopiniowany przez KomisjĊ Wspólną Rządu i
Samorządu Terytorialnego.
Projekt ustawy o rewitalizacji został poddany konsultacjom publicznym równolegle z uzgodnieniami miĊdzyresortowymi
w dniach 23 kwietnia 2015 r. – 7 maja 2015 r. W ramach konsultacji publicznych projekt przesłano do: korporacji
samorządowych miast, powiatów, województw, organizacji samorządowych architektów i urbanistów, Głównej Komisji
Architektoniczno Urbanistycznej, przedstawicieli ruchów miejskich i organizacji samorządowych i stowarzyszeĔ
zajmujących siĊ tematyką miejską, a takĪe osób zawodowo zajmujących siĊ tematyką rewitalizacji (naukowców i
praktyków).
Podstawa prawna przeprowadzenia uzgodnieĔ miĊdzyresortowych i konsultacji publicznych to § 35 i § 40 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 paĨdziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979).
Projekt ustawy został zamieszczony na stronie internetowej Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Biuletynie Informacji
Publicznej, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnoĞci lobbingowej w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z póĨn. zm.). Projekt ustawy został umieszczony takĪe na stronie
internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez KomisjĊ Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 27 maja
2015 r.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Skutki w okresie 10 lat od wejĞcia w Īycie zmian [mln zł]
0
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Łącznie (0–10)
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0
Dochody ogółem
połoĪonych na
obszarze
rewitalizowanym
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Projekt ustawy nie generuje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych oraz nie
wpłynie na wzrost wydatków oraz zmniejszenie dochodów sektora budĪetu paĔstwa lub budĪetów
jednostek samorządu terytorialnego, co skutkuje brakiem koniecznoĞci zapewnienia Ĩródeł
finansowania. W konsekwencji zastosowania nie znajduje równieĪ art. 50 ustawy o finansach
publicznych, nakazujący okreĞlenie dopuszczalnego limitu wydatków j.s.t. w związku z przepisami
ustawy.
Przepisy ustawy nie definiują skali zaangaĪowania Ğrodków publicznych w realizacjĊ programów
rewitalizacji. Projektowana ustawa włącza aspekty rewitalizacji do katalogu zadaĔ własnych
samorządów gminnych jako zadanie nieobowiązkowe, nie wszystkie samorządy muszą wiĊc
skorzystaü z moĪliwoĞci prowadzenia działaĔ rewitalizacyjnych, ale tylko te, które ich rzeczywiĞcie
potrzebują. W istotnym zakresie zapis ten sankcjonuje obecną praktykĊ finansowania działaĔ
rewitalizacyjnych w przewaĪającej czĊĞci z budĪetów miast, z pomocniczym wykorzystaniem
ħródła finansowania
Ğrodków UE.
Poszczególne instytucje prawne projektowanej ustawy doprowadzą do zwiĊkszenia efektywnoĞci
finansowej prowadzonych procesów rewitalizacji. NaleĪą do nich:
1. MoĪliwoĞü skutecznego i terminowego opróĪnienia lokali mieszkalnych przeznaczonych do
remontu/przebudowy wykonywanej przez gminĊ.
2. MoĪliwoĞü podniesienia opłaty adiacenckiej.
3. Wyjątki dotyczące zamówieĔ publicznych, umoĪliwiające ich udzielanie bez procedur
przetargowych.
4. MoĪliwoĞü wstrzymania wydawania decyzji o warunkach zabudowy, które prowadzą do
pogłĊbienia chaosu przestrzennego i są Ĩródłem deficytu finansów gminnych (szerzej
zjawisko to opisują publikacje dot. planowania przestrzennego).
5. Mechanizm umowy urbanistycznej, umoĪliwiający efektywne i przewidywalne okreĞlenie
stopnia pokrycia przez inwestorów kosztów urbanizacji.
Dodatkowe informacje, NaleĪy podkreĞliü, Īe stosowanie przepisów ustawy dla wszystkich gmin nie bĊdzie obowiązkowe.
w tym wskazanie
Ustawa stworzy tylko ramy prawne i pewne instrumentarium narzĊdzi wspomagających działania
Ĩródeł danych i
rewitalizacyjne, ale ich zastosowanie bĊdzie zaleĪne od decyzji kaĪdej gminy.
przyjĊtych do obliczeĔ
Skutki finansowe ustawy zostaną sfinansowane w ramach obecnego limitu wydatków i nie bĊdą
załoĪeĔ
stanowiły podstawy do ubiegania siĊ o dodatkowe Ğrodki.

7. Wpływ na konkurencyjnoĞü gospodarki i przedsiĊbiorczoĞü, w tym funkcjonowanie przedsiĊbiorców oraz na
rodzinĊ, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejĞcia w Īycie zmian
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ceny stałe z
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0
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…… r.)
gospodarstwa domowe
duĪe przedsiĊbiorstwa
sektor mikro-, małych i
ZaangaĪowanie
znacznych
Ğrodków
w
prowadzenie
działaĔ
Ğrednich
rewitalizacyjnych (wymagaü bĊdzie tego kompleksowoĞü prowadzonych
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przedsiĊbiorstw

przedsiĊwziĊü) bĊdzie mieü pozytywny wpływ na sytuacjĊ gospodarczą w
gminie i na sektor małych i Ğrednich przedsiĊbiorstw.
Ustawa tworzy ramy prawne dla sformułowania przez gminy korzystnej
oferty inwestycyjnej dla przedsiĊbiorców zainteresowanych inwestowaniem
na obszarze rewitalizacji:
1. Zasadniczą zachĊtą inwestycyjną jest sam fakt skoncentrowania
miejscowego i czasowego rewitalizacji, co pozwala na ocenĊ, Īe
prawdopodobieĔstwo jej pozytywnego przeprowadzenia jest bardzo
wysokie. ZwiĊksza to skłonnoĞü sektora prywatnego do
zainwestowania w nieruchomoĞci znajdujące siĊ na obszarze
rewitalizacji.
2. Gminny program rewitalizacji bĊdzie mógł zawieraü równieĪ
przedsiĊwziĊcia o charakterze komercyjnym, skierowane do
deweloperów. W takim przypadku gmina bĊdzie mogła stosowaü w
szerszym niĪ obecnie zakresie instrumenty zarządzania gruntami. Po
pierwsze, rozszerzone zostanie prawo pierwokupu, pozwalające na
efektywne nabywanie nieruchomoĞci w celu prowadzenia gminnego
zasobu
gruntowego
(art.
24
ustawy
o
gospodarce
nieruchomoĞciami). Po drugie, z zasobu tego moĪliwe bĊdzie
sprzedawanie nieruchomoĞci z bonifikatą, na cele zgodne z GPR.
3. Uznanie wybranych form budownictwa mieszkaniowego za cel
publiczny, a takĪe umoĪliwienie gminom zawierania z deweloperami
umów
urbanistycznych,
pobudzi
rynek
budownictwa
mieszkaniowego i pozwoli na zwiĊkszenie skali zleceĔ na roboty
budowlane w tym zakresie.
4. MoĪliwoĞü przyznania właĞcicielom nieruchomoĞci, uĪytkownikom
wieczystym oraz podmiotom sprawującym trwały zarząd
nieruchomoĞcią dotacji na ich remonty, co pozwala na
wykorzystanie Ğrodków publicznych w działaniach modernizujących
nieruchomoĞü.
Z uwagi na ograniczenia konstytucyjne, niemoĪliwe było wskazanie
szerszego zakresu moĪliwoĞci wywłaszczenia (w tym na cele budownictwa
mieszkaniowego komercyjnego), jednak zaproponowane wyĪej mechanizmy
stanowią w ocenie projektodawców skuteczny system zachĊt
proinwestycyjnych, zwłaszcza w połączeniu z mechanizmami finansowymi
projektowanymi w ramach NPR.

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Gmina bĊdzie miała równieĪ prawo do okreĞlenia w miejscowym planie
rewitalizacji szczególnych zasad obowiązujących na obszarze objĊtym
planem, np. ustalenia maksymalnej powierzchni obiektów handlowych, ich
dopuszczalną liczbĊ, zakazy i ograniczenia dotyczące działalnoĞci
handlowej. Wpłynie to korzystnie głównie na mikro- i małe przedsiĊbiorstwa
lokalne.
Ustawa przewiduje moĪliwoĞü ustanowienia przez gminĊ (po przyjĊciu
gminnego programu rewitalizacji) dla obszaru rewitalizacji tzw. Specjalnej
Strefy Rewitalizacji – Strefa, ustanawianej w drodze uchwały rady gminy,
stanowiącej akt prawa miejscowego, jest obszarem stosowania szczególnych
norm prawnych. Celem wprowadzenia tych rozwiązaĔ jest zapewnienie
sprawnej realizacji przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych, podejmowanych w
Ğcisłym związku z celami rewitalizacji. Biorąc pod uwagĊ szczególny
charakter rozwiązaĔ obowiązujących w Strefie, czasowy zakres jej
obowiązywania ograniczono do maksymalnie 10 lat.
Zapisy projektowanej ustawy przyczynią siĊ do poprawy jakoĞci Īycia na
obszarach miejskich. DziĊki modernizacji przestrzeni publicznych i
oddziaływaniu na sferĊ społeczną poprawi siĊ Ğrodowisko społeczne.
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Podmioty ekonomii
społecznej, spółdzielnie
socjalne, grupy
nieformalne

Stopniowo obszary zdegradowane bĊdą stawaü siĊ miejscami bezpiecznymi i
zintegrowanymi z pozostałymi dzielnicami miast. DziĊki podniesieniu
ogólnego poziomu dobrobytu mieszkaĔców wzroĞnie poczucie wiĊzi z
miejscem zamieszkania i zaangaĪowanie w sprawy lokalne. W wyniku
zwiĊkszenia dostĊpnoĞci mieszkaĔ społecznych stopniowo na obszary
rewitalizowane bĊdą teĪ przybywaü nowi mieszkaĔcy, zainteresowani
uczestnictwem w dokonujących siĊ przemianach, bĊdą je stymulowaü i
wzmacniaü.
DziĊki działaniom nakierowanym na włączenie społeczne i rozwiązywanie
problemów społecznych stanowiących element programów rewitalizacji,
sytuacja rodzin (szczególnie borykających siĊ z dysfunkcjami, długotrwałym
bezrobociem itd.) na obszarach rewitalizacji ulegnie poprawie.
Efekty społeczne realizacji programów rewitalizacji w załoĪonym
scenariuszu bĊdą znaczące i obejmą nie tylko bezpoĞrednich interesariuszy,
ale i całą społecznoĞü lokalną i regionalną. Główne znaczenie bĊdzie miała
poprawa stosunków społecznych w obszarze programu rewitalizacji – wzrost
integracji społecznej, w tym wiĊzi miĊdzysąsiedzkich, aktywnoĞci społecznej
i kapitału społecznego, ograniczenie problemów i patologii społecznych.
Oczekuje siĊ zwiĊkszenia, w miarĊ postĊpu programów rewitalizacji,
identyfikacji z miejscem zamieszkania i działalnoĞci oraz zadowolenia z tego
miejsca. Rozwiązanie bądĨ istotne ograniczenie degradacji społecznej
obszaru rewitalizacji spowoduje wzrost spójnoĞci społecznej całego miasta i
jego regionu, zniweluje czĊĞü nierównoĞci społecznych.
WaĪnym wpływem ustawy bĊdzie takĪe pozytywny wpływ na zatrudnienie
osób zamieszkujących obszary zdegradowane, dziĊki akcentowaniu sfery
gospodarczej w zakresie GPR.
W projekcie ustawy przewiduje siĊ zmiany w ustawie – Prawo zamówieĔ
publicznych, umoĪliwiające bezprzetargowe udzielanie zamówieĔ
podmiotom działającym na obszarze rewitalizacji. Ponadto odpowiednie
zmiany ustawowe zaliczają rewitalizacjĊ do sfery działalnoĞci poĪytku
publicznego oraz umoĪliwiają skorzystanie w ramach działaĔ
rewitalizacyjnych z instytucji inicjatywy lokalnej.

Niemierzalne

(dodaj/usuĔ)
(dodaj/usuĔ)
Dodatkowe informacje, Informacje o skali potrzeb finansowych dotyczących rewitalizacji (nie są to skutki
w tym wskazanie
finansowe projektowanej ustawy – tylko zobrazowanie rzĊdu kosztów związanych z
Ĩródeł danych i
rewitalizacją obszarów zdegradowanych):
przyjĊtych do obliczeĔ
Projektowana regulacja nie jest ograniczona czasowo i nie wskazuje wyczerpującego katalogu
załoĪeĔ
Ĩródeł finasowania zadania własnego w niej ustanowionego.
Przykładowo zakłada siĊ, Īe do 2022 roku (tj. do koĔca bieĪącej perspektywy unijnej polityki
spójnoĞci), przy załoĪeniu Īe działania rewitalizacyjne obejmą wszystkie obszary
zdegradowane w kraju, szacunkowe potrzeby gmin na działania rewitalizacyjne na terenie
całego kraju w okresie 2015–2022 mogą wynieĞü ok. 23 mld złotych. Szacunkowy koszt ok. 23
mld zł dotyczy prowadzenia działaĔ rewitalizacyjnych uwzglĊdniających przede wszystkim
kwestie rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych: przedsiĊwziĊcia
ukierunkowane na aktywizacjĊ społeczną i zawodową mieszkaĔców obszarów
zdegradowanych, a takĪe sprzyjanie rozwojowi przedsiĊbiorczoĞci, działania z zakresu
efektywnoĞci energetycznej, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, poprawĊ stanu
Ğrodowiska miejskiego, działania infrastrukturalne etc. W szacowaniu ww. kwoty wziĊto pod
uwagĊ wartoĞci projektów inwestycyjnych (przebudowy i adaptacje budynków na cele
społeczne i gospodarcze, koszty projektów społecznych i pobudzania aktywnoĞci ekonomicznej
na obszarach zdegradowanych, a takĪe remonty czĊĞci wspólnych budynków mieszkalnych). Są
to wiĊc szacunki dotyczące potrzeb, które juĪ w latach 2007–2013 mogły byü
współfinansowane ze Ğrodków UE, a ich oszacowanie bazuje na przykładowych projektach
programów rewitalizacji na lata 2014–2020.
W przypadku uwzglĊdnienia potrzeb dotyczących mieszkaĔ czynszowych, w tym komunalnych
moĪliwy bĊdzie wzrost wykazanej kwoty nawet dwukrotnie. Maksymalny szacunek potrzeb na
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poziomie dwukrotnie wyĪszym – do ok. 46 mld zł – dotyczy działaĔ, które bĊdą realizowane na
tym samym obszarze i oddziaływaü bĊdą na tĊ samą grupĊ mieszkaĔców obszarów
zdegradowanych. Kwota 46 mld zł zawiera koszty nowych zasobów mieszkaĔ czynszowych
oraz remontów, a takĪe koszty zapewnienia lokali zastĊpczych dla lokatorów
wykwaterowanych z mieszkaĔ na czas remontu i koszty zapewnienia docelowych lokali dla
lokatorów, którzy z powodów obiektywnych nie bĊdą mogli wróciü do zajmowanych lokali
(koszty zapewnienia docelowych lokali, ew. budowy nowych mieszkaĔ dla lokatorów, którzy
nie bĊdą mogli wróciü do uprzednio zajmowanych lokali z powodów finansowych zawierają siĊ
w szacunku, gdyĪ oni bĊdą w pierwszej kolejnoĞci klientami społecznego budownictwa
czynszowego).
Ocenia siĊ, Īe do roku 2022 w ramach programów operacyjnych (tzw. unijnych) na realizacjĊ
programów rewitalizacji zaangaĪowanych zostanie ok. 25 mld zł, z czego ok. 22 mld zł bĊdzie
pochodziü z funduszy europejskich, a ok. 3 mld zł ze Ğrodków budĪetu paĔstwa oraz budĪetów
samorządów. Ich wykorzystanie pociągnie za sobą wydatkowanie odpowiedniej kwoty Ğrodków
krajowych ze Ĩródeł prywatnych. Finansowanie przedsiĊwziĊü rewitalizacyjnych ze Ğrodków
krajowych jest trudne do oszacowania, w szczególnoĞci to pochodzące ze Ĩródeł prywatnych.
Analiza danych historycznych za okres 2007–2013 wskazuje, Īe Ğredni poziom dofinansowania
projektów w działaniach dedykowanych rewitalizacji wynosił 59%.
Koszty funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji to w wiĊkszoĞci koszty organizacyjne i nie
powinny one przekraczaü kwoty 5 tys. zł rocznie (materiały biurowe, koszty energii itp.) dla
gminy. W skali kraju jest to koszt na poziomie około 2,060 mln zł rocznie (dla liczby 412
miast, które prowadziły w latach 2007–2013 działania rewitalizacyjne), a wiĊc 14 420 000 zł w
okresie 2016–2022.
NaleĪy dobitnie podkreĞliü, Īe powyĪsze szacunki nie są skutkami wejĞcia w Īycie ustawy, ale
szacunkami potrzeb i przewidywanych dostĊpnych Ğrodków. Rzeczywista skala i wielkoĞü
zaangaĪowanych Ğrodków, zarówno unijnych, jak i krajowych (publicznych i prywatnych)
zaleĪna jest od indywidualnych decyzji gmin o przystąpieniu do rewitalizacji, od treĞci
programów rewitalizacji, stopnia przygotowania projektów, skali dĨwigni finansowej itd.
8. Zmiana obciąĪeĔ regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciąĪenia poza bezwzglĊdnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodnoĞci).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:     
Wprowadzane obciąĪenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiĊkszenie liczby dokumentów
zwiĊkszenie liczby procedur
wydłuĪenie czasu na załatwienie sprawy
inne:     
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Projektowana regulacja nie zwiĊksza obowiązkowych obciąĪeĔ regulacyjnych dla podmiotów spoza sektora finansów
publicznych. Wprowadzane regulacje nie powodują równieĪ zwiĊkszenia obowiązkowych zadaĔ jednostek administracji
rządowej lub samorządowej. Projektowane programy rewitalizacji stanowiü bĊdą kontynuacjĊ sporządzanych obecnie
Lokalnych Programów Rewitalizacji. W dziedzinie planowania przestrzennego obowiązki gmin nie są zwiĊkszane ponad
obecnie istniejące (np. aktualizacja studiów uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie
stanowi obowiązek gminy juĪ w obecnym stanie prawnym – art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym). Ustawa nie przewiduje powstania nowych obowiązków informacyjnych dla gmin,
poza tymi, które juĪ obecnie są przewidziane w ustawie z dnia 6 wrzeĞnia 2001 r. o dostĊpie do informacji publicznej.
W przypadku decyzji o przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji wójt (burmistrz albo prezydent
miasta) opracowuje analizy, w których za pomocą mierników identyfikuje wystĊpujące na obszarze gminy negatywne
zjawiska.
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9. Wpływ na rynek pracy
Ustawa powinna mieü pozytywny wpływ na rynek pracy. Uruchomienie kompleksowych projektów rewitalizacyjnych
wymagających działaĔ w wielu sferach (technicznej, społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej etc.) powinno pobudziü
lokalne rynki pracy.
Wpływ rozwiązaĔ wprowadzonych ustawą na rynek pracy naleĪy rozpatrywaü w dwóch perspektywach czasowych:
krótkoterminowej, na czas realizacji działaĔ organizacyjnych i inwestycyjnych przewidzianych w programach
rewitalizacji oraz długoterminowej, docelowej, w której popyt na pracĊ ustabilizuje siĊ. W pierwszej fazie bĊdziemy
mieli do czynienia przede wszystkim z intensywnym popytem na prace projektowe, remontowo-budowlane, porządkowe.
W drugiej fazie naleĪy liczyü siĊ ze zmniejszeniem liczby nowo powstających miejsc pracy, jednak powstaną trwałe
miejsca pracy, przede wszystkim w usługach publicznych i innych usługach, wymagających zróĪnicowanych
umiejĊtnoĞci zawodowych. CzĊĞü zapotrzebowania na pracĊ bĊdzie obsługiwana przez podmioty ekonomii społecznej.
Obecnie nie moĪna jeszcze oszacowaü dokładnego wpływu projektowanej regulacji na rynek pracy, poniewaĪ bĊdzie on
pochodną uruchomienia szerokich procesów rozwojowych. DziĊki niwelowaniu sprzĊĪeĔ zwrotnych na obszarach
zdegradowanych bĊdzie moĪliwy powrót na rynek pracy czĊĞci osób długotrwale z niego wykluczonych, dziĊki czemu
nastąpi spadek bezrobocia oraz poziomu uzaleĪnienia od pomocy społecznej, zwłaszcza na obszarach strategicznej
interwencji. DoĞwiadczenia zagraniczne pokazują prawidłowoĞü, Īe osią rozwoju gospodarczego obszarów
rewitalizowanych jest aktywnoĞü ekonomiczna małych i Ğrednich przedsiĊbiorstw tam działających i powstających.
Promowanie aktywnych postaw zawodowych i stopniowe zwiĊkszanie zatrudnienia wĞród mieszkaĔców obszarów
rewitalizowanych bĊdzie prowadziło do tworzenia pozytywnych wzorców społecznych i moĪe stopniowo w długim
okresie ograniczaü wystĊpowanie zjawiska „enklaw biedy”.
10. Wpływ na pozostałe obszary
Ğrodowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie paĔstwowe
zdrowie
inne:
Sytuacja i rozwój regionalny
Działania rewitalizacyjne opisane projektowaną ustawą bĊdą – zgodnie z delegacją zawartą w
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego – odbudowywaü zdolnoĞci wzrostu i zatrudnienia
niektórych miast charakteryzujących siĊ gwałtownym, mającym przyczyny strukturalne,
pogarszaniem siĊ sytuacji społeczno-ekonomicznej. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
2010–2020 (KSRR) wskazuje jako jedno z kluczowych wyzwaĔ polityki rozwoju
przeciwdziałanie zagroĪeniu utraty dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych
niektórych obszarów miejskich. DziĊki kompleksowym programom rewitalizacji moĪliwe
bĊdzie sprostanie temu wyzwaniu i tym samym realizowanie jednego z głównych celów KPZK
2030 dotyczącego spójnoĞci wewnĊtrznej i terytorialnego równowaĪenia rozwoju.
Projektowane zapisy ustawy bĊdą, dziĊki wzmocnieniu krajowego systemu rewitalizacji
obszarów zdegradowanych, prowadziü do bardziej efektywnego stosowania instrumentów
Omówienie wpływu
polityki spójnoĞci, poprawiając sytuacjĊ polskich regionów w Europie.
Zagadnienie wpływu kompleksowej, skoordynowanej rewitalizacji na rozwój regionalny wiąĪe
siĊ z funkcjami i pozycją danego miasta (gminy) w regionie, strukturą funkcjonalną regionu.
Przede wszystkim naleĪy zwróciü uwagĊ na wzrost potencjałów rozwojowych miast w wyniku
wyprowadzenia zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego, dających podstawy
stabilizacji rozwoju, wzrost atrakcyjnoĞci i konkurencyjnoĞci oraz spójnoĞci społecznej i
przestrzennej. W czĊĞci regionów moĪna oczekiwaü dodatkowych impulsów rozwojowych
wskutek pojawienia siĊ sieci miast rewitalizowanych, o wspólnych priorytetach rozwojowych,
obejmujących np. rozwój turystyki, specjalizacjĊ w formule klastrowej.
Ustawa pozytywnie wpłynie na osiąganie celów rozwoju regionalnego wskazanych nie tylko w
KSRR, ale takĪe wskazanych w strategiach rozwoju województw. Województwa cechujące siĊ
najwiĊkszym natĊĪeniem degradacji obszarów zurbanizowanych wskazują rewitalizacjĊ jako
jeden z głównych celów swojego rozwoju.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
WejĞcie w Īycie ustawy nastąpi po upływie 14-dniowego okresu vacatio legis, przewiduje siĊ, Īe bĊdzie to koniec
2015 r., za wyjątkiem przepisu dotyczącego zmian w podatku od nieruchomoĞci (wchodzi w Īycie z początkiem 2016 r.).
Oszacowanie liczby gmin, która skorzysta z projektowanych rozwiązaĔ jest trudne, gdyĪ gminy samodzielnie
podejmowaü bĊdą decyzje, czy chcą skorzystaü z narzĊdzi zawartych w ustawie w celu rozwiązywania lokalnych
problemów społecznych i infrastrukturalnych. W przypadku podjĊcia przez gminy działaĔ rewitalizacyjnych
realizowanych na podstawie ustawy zakłada siĊ, Īe bĊdą one miały charakter wieloletni.
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Po wejĞciu w Īycie projektowanej ustawy, monitorowaniu podlegaü bĊdzie skala stosowania jej przepisów w zakresie
dotyczącym:
 liczby uchwalanych gminnych programów rewitalizacji oraz
 powierzchni gmin wskazanych w nich jako obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji,
 liczby uchwał ustanawiających miejscowe plany rewitalizacji,
 Specjalnych Stref Rewitalizacji i zakresu korzystania z poszczególnych przewidzianych w ustawie rozwiązaĔ.
Dane te powinny byü zbierane w ramach badania stanu gospodarki przestrzennej w gminach, np. w ramach badania
prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na formularzu PZP-1 – Lokalne planowanie i
zagospodarowanie przestrzenne.
Do oceny skutecznoĞci prowadzonych działaĔ rewitalizacyjnych moĪna wskazaü dane z róĪnych obszarów oraz
odniesienie ich do Ğredniej w regionie (lub innym przyjĊtym obszarze odniesienia) m.in. w zakresie:
 rynku pracy,
 dochodów ludnoĞci,
 kwestii społecznych.
Dla badania efektywnoĞci zainwestowanych Ğrodków na obszarze rewitalizowanym moĪna wskazaü dane m.in. w
zakresie:
 rynku pracy,
 aktywnoĞci gospodarczej,
 gospodarki społecznej,
 gospodarki mieszkaniowej,
 edukacji i wychowania,
 kultury,
 ochrony zdrowia.
Monitorowanie efektów ustawy bĊdzie stanowiü czĊĞü monitorowania realizacji celów Strategii Rozwoju Kraju, KSRR,
KPZK, a takĪe strategii rozwoju województw. Monitorowanie działaĔ rewitalizacyjnych, a wiĊc efektów ustawy bĊdzie
przedmiotem prac m.in. Zespołu KKPR ds. wymiaru terytorialnego, ładu przestrzennego i krajowej polityki miejskiej;
Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, Krajowego Forum Terytorialnego, a na poziomie regionalnym –
regionalnych forów i obserwatoriów terytorialnych.
13. Załączniki (istotne dokumenty Ĩródłowe, badania, analizy itp.)
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1)
z dnia …
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w zakresie
ustaleń fakultatywnych oraz wymaganego zakresu i formy wizualizacji miejscowego
planu rewitalizacji
Na podstawie art. 37m ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wymagany zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej w
zakresie ustaleń, o których mowa w art. 37g ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2)

wymagany zakres i formę wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji, o której
mowa w art. 37g ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 2. Ustala się następujący zakres ustaleń części tekstowej projektu miejscowego planu

rewitalizacji:
1)

w zakresie ustaleń dotyczących zasad kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i
harmonizowania planowanej zabudowy z zabudową istniejącą, zapisy miejscowego
planu rewitalizacji zawierają określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zakresie:
a)

kształtowania formy budynków w nawiązaniu do otoczenia z określeniem:
–

1)

proporcji i kształtu bryły,

Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

–2–

–

poziomu posadowienia parteru, dopuszczalnej wielkości i proporcji otworów
okiennych i drzwiowych oraz podcieni i procentu przeszklenia elewacji,

–
b)

układu kalenicy dachu względem drogi lub terenu przestrzeni publicznej,

stosowania materiałów wykończeniowych, charakterystycznych dla obszaru
objętego miejscowym planem rewitalizacji i jego bezpośredniego otoczenia oraz
wpływających na poprawę estetyki otoczenia,

c)

eksponowania elementów konstrukcji tradycyjnych rozwiązań lokalnych i
stosowania regionalnych elementów zdobniczych,

d)

rodzajów dopuszczalnych materiałów budowlanych dla ogrodzeń oraz ich
wysokości, a także zakazu grodzenia;

2)

w zakresie ustaleń dotyczących charakterystycznych cech elewacji budynków, zapisy
miejscowego planu rewitalizacji zawierają określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i
ograniczeń w zakresie:
a)

kolorystyki elewacji,

b)

kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej,

c)

zakazu docieplania elewacji oraz obowiązku zachowania lub odtworzenia
materiałów wykończeniowych i detali architektonicznych budynku w przypadku
docieplania,

d)
3)

zakazu przekształcania elewacji;

w zakresie szczegółowych ustaleń dotyczących zagospodarowania i wyposażenia
terenów przestrzeni publicznych, zapisy miejscowego planu rewitalizacji zawierają
określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zakresie:
a)

sposobów użytkowania przestrzeni publicznych,

b)

powiązań funkcjonalnych przestrzeni publicznych z:
–

infrastrukturą transportową, to jest: przystankami komunikacji publicznej oraz
ciągami rowerowymi,

c)

–

otaczającą zabudową,

–

innymi przestrzeniami publicznymi,

urządzania i sytuowania zieleni, z określeniem dopuszczalnych gatunków roślin
oraz stosowanych struktur roślinnych,

d)

koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych, z zachowaniem warunków
określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 12

–3–

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137, z późn. zm.2)),
e)

przekrojów ulic, w tym z określeniem:
–

części składowych, tj. w szczególności jezdni, opasek pasów dzielących,
poboczy, skarp nasypów i wykopów, rowów drogowych, pasów lub zatok
postojowych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, chodników, ciągów
pieszo-jezdnych, pasów zieleni, zbiorników wodnych, pasów terenu pod
lokalizację tzw. ogródków gastronomicznych rozumianych jako wyznaczone
miejsca do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, dróg
zbiorczych, a także pasów drogowych przeznaczonych na inne urządzenia do
obsługi ruchu drogowego,

–

proporcji przekroju ulicy, rozumianych jako stosunek wysokości budynków do
szerokości ulicy, mierzonej pomiędzy ścianami naprzeciwległych budynków;

4)

w zakresie ustaleń dotyczących maksymalnej powierzchni sprzedaży obiektów
handlowych, w tym obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w
planie maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich dopuszczalnej liczby, zapisy
miejscowego planu rewitalizacji zawierają określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i
ograniczeń w zakresie tej powierzchni, wyrażonej w metrach kwadratowych, w tym z
podziałem na poszczególne obszary objęte planem;

5)

w zakresie ustaleń dotyczących zakazów i ograniczeń dotyczących działalności
handlowej lub usługowej, zapisy miejscowego planu rewitalizacji zawierają określenie
nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zakresie:
a)

dopuszczalnych i zakazanych rodzajów tej działalności,

b)

udziału procentowego poszczególnych rodzajów tej działalności w obrębie
kwartału zabudowy lub na obszarze objętym planem, jeżeli plan obejmuje obszar
mniejszy, niż jeden kwartał zabudowy,

c)
6)

prowadzenia określonych rodzajów tej działalności w parterach budynków;

w zakresie ustaleń dotyczących zakresu niezbędnych do wybudowania: infrastruktury
technicznej, społecznej lub lokali – w przypadkach, o których mowa w art. 37i ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zapisy
miejscowego planu rewitalizacji zawierają określenie charakterystyki inwestycji,

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r.
poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r poz. 312, 486, 529, 768 i 822 oraz z 2015 r. poz. 211, 541 i 591.

–4–

obejmującej w szczególności jej szczegółową lokalizację oraz opis podstawowych
parametrów technicznych, a ponadto:
a)

w odniesieniu do infrastruktury technicznej – opis powiązań z sieciami uzbrojenia
terenu oraz sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi,

b)

w odniesieniu do infrastruktury społecznej – określenie funkcji inwestycji,

c)

w odniesieniu do lokali – określenie funkcji lokali (mieszkalne, niemieszkalne), ich
powierzchni i lokalizacji w budynku.

§ 3. Wizualizacja ustaleń miejscowego planu rewitalizacji składa się z:
1)

modelu struktury przestrzennej obszaru objętego planem wraz z niezbędnym
otoczeniem;

2)

koncepcji urbanistycznej obszaru objętego planem wraz z niezbędnym otoczeniem;

3)

koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych, sporządzonej w zależności od
potrzeb w skali 1:200 – 1:500;

4)

koncepcji wybranych charakterystycznych miejsc, sporządzonej w zależności od potrzeb
w skali 1:100 – 1:200;

5)

co najmniej 2 przekrojów terenu, sporządzonych co najmniej dla obszarów przestrzeni
publicznych, w zależności od potrzeb w skali 1:100 – 1:200;

6)

widoków elewacji z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.
§ 4. 1. Model struktury przestrzennej obszaru objętego planem wraz z niezbędnym

otoczeniem, o których mowa w § 3 pkt 1, jest sporządzany w postaci fotorealistycznej,
umożliwiającej interaktywną zmianę punktu obserwacji w przestrzeni, z uwzględnieniem
istniejących i projektowanych elementów zagospodarowania przestrzennego.
2. Wizualizację ustaleń miejscowego planu rewitalizacji przedstawia się do wyłożenia w
barwnej formie graficznej, w skalach wskazanych w § 3 lub większych.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie … .

MINISTER
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
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UZASADNIENIE
Podstawą wydania rozporządzenia ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jest art. 37m ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199, 443 i 774) dalej „ustawą”.
Projekt rozporządzenia dotyczy nowego instrumentu planistycznego, umożliwiającego
planowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia …
o rewitalizacji. Określa zakres ustaleń projektu miejscowego planu rewitalizacji oraz
graficzną formę zobrazowania stanu docelowego przemian obszarów zdegradowanych.
Miejscowy plan rewitalizacji wprowadza ustalenia fakultatywne uchwalane wyłącznie dla
obszaru rewitalizacji. Taki plan stanowi szczególną formę „normalnego” miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (plan miejscowy), co rozstrzygnięto w przepisie art. 37f
ust. 2 ustawy. Zatem, gdy dla danego obszaru obowiązuje plan miejscowy, uchwalenie mpr
zastępuje ustalenia tego planu dla nieruchomości objętych mpr. Dlatego zakres ustaleń
prezentowanych w niniejszym rozporządzeniu uzupełnia treści istniejące i te wskazane w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W § 1 określono zakres przedmiotowy rozporządzenia, który został podzielony na dwie
części. Odnoszą się one do stosowania standardów, jako fakultatywnego zakresu ustaleń
projektu miejscowego planu rewitalizacji, o których mowa w art. 37g ust. 2 ustawy, oraz do
wymagań zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji, o których
mowa w art. 37g ust. 4 ustawy.
W § 2 sformułowany został zakres standardów wymaganych przy zapisywaniu ustaleń tekstu
miejscowego planu rewitalizacji. Zostają wprowadzone regulacje ważne dla procesu
rewitalizacji. Umożliwiają one planowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które w sposób
kompleksowy będą mogły być wskazane i realizowane. Zapisy § 2 pkt 1 pozwalają na
uwzględnienie zasad kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowanie jej
z istniejącą na obszarach zdegradowanych. Ustalenia w tym zakresie umożliwiają planowanie
struktur przestrzennych powiązanych z szerszym kontekstem otoczenia architektonicznego
lub urbanistycznego. Umożliwią one przywracanie ładu i spójności w budowaniu pierzei ulic
oraz zwartej zabudowy w obszarach zurbanizowanych. Par. 2 pkt 1 lit. a odnosi się do
wprowadzenia standardów w zakresie kształtowania formy budynków, nawiązującej do
występującej na danym obszarze zabudowy, co jest związane z koniecznością ustalenia
gabarytów i proporcji projektowych budynków. Par. 2 pkt 1 lit. b przedstawia ustalenia
w zakresie standardów materiałowych i wykończeniowych dla projektowanych budynków.
Powinny one uwzględniać charakter zabudowy, rodzaj oraz jakość materiałów elewacyjnych,
wykończeniowych, zastosowanych w obszarach zdegradowanych, a także możliwości
zastosowania regionalnych elementów zdobniczych, zgodnie z § 2 pkt 1 lit. c. W § 2 pkt 1 lit.
d zostały wprowadzone ustalenia dotyczące rodzajów dopuszczalnych materiałów
budowalnych dla ogrodzeń i ich wysokości, które wymagają precyzyjnego wskazania
w miejscowych planach rewitalizacji, zwłaszcza w kontekście konieczności ograniczania
zjawiska grodzenia przestrzeni. Dlatego wskazanie materiałów, stopnia przezierności lub

–6–
wysokości ogrodzeń korespondujących z elewacją i otoczeniem jest również ważne dla
poprawy stanu przestrzeni w obszarach rewitalizacji.
W § 2 w pkt 2 2 wskazano fakultatywne ustalenia dotyczące charakterystycznych cech
elewacji, w tym kolorystyk budynków oraz stolarki okiennej i drzwiowej, które wynikają
z konieczności dostosowania cech i estetyki planowanej zabudowy do charakteru miejsca.
Jednocześnie ustalenia w zakresie zakazu przekształceń elewacji, zakazów dociepleń elewacji
oraz zachowania lub odtworzenia materiałów i detali elewacyjnych w miejscowym planie
rewitalizacji umożliwiają zachowanie oryginalnych i charakterystycznych cech zwłaszcza
w obszarach śródmiejskiej zabudowy lub w obszarach gdzie lokalizowane są obiekty
historyczne, które wymagają ochrony.
W § 2 w pkt 3 są przedstawione standardy związane z zagospodarowaniem i wyposażeniem
przestrzeni publicznych. W miejscowym planie rewitalizacji wprowadzono zapisy
uzupełniające ustalenia sformułowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Par. 2 pkt 3 wprowadza ustalenia dotyczące powiązania
funkcjonalnego przestrzeni publicznych z infrastrukturą transportową, otaczającą zabudową
oraz innymi przestrzeniami publicznymi. Wpłynie to na budowanie systemu dostępnych dla
użytkowników przestrzeni publicznych o zróżnicowanych funkcjach. Szczegółowe ustalenia
obejmują także zakres urządzania i usytuowania zieleni oraz wskazania dopuszczalnych
gatunków roślin. Takie ustalenia mają duże znaczenie w obszarach rewitalizacji, gdzie
planowanie ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej, dostępnych w promieniu dojścia
pieszego, uwzględniających liczbę mieszkańców, wpływa na poprawę warunków życia
w obszarach zdegradowanych. W odniesieniu do ustaleń zawartych w § 2 pkt 3 lit. d i e,
dotyczących koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych, przewidziano w tym
zakresie
rozszerzenie
kompetencji
planistycznej
gminy
ponad
wskazywaną
w dotychczasowych planach miejscowych klasę drogi (§ 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego). Miejscowy plan rewitalizacji umożliwi przesądzenie
przez gminę zasad kształtowania pasa drogowego jako przestrzeni publicznej, wprowadzając
np. środki mające na celu uspokojenie ruchu lub wprowadzenie przestrzeni wspólnych
(np. opartych o wzorzec miejskiego podwórca – woonerf). W tym celu w miejscowym planie
rewitalizacji będzie można załączyć przekroje ulic wraz z częściami składowymi,
umożliwiającymi szczegółowe zaplanowanie elementów pasa drogowego oraz jego relacji do
wysokości budynków.
W odniesieniu do § 2 pkt 4 w miejscowym planie rewitalizacji będzie możliwość określenia
maksymalnej powierzchni sprzedaży obiektów handlowych, w tym obszarów rozmieszczenia
obiektów handlowych o wskazanej w planie maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich
dopuszczalnej liczby. Przepis ten należy czytać łącznie z § 2 pkt 5, zgodnie z którym mpr
określać może zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej lub usługowej.
Dopuszczenie lub ograniczenie rodzajów działalności gospodarczej i wskazanie ich liczby,
umożliwia realizację celu aktywizacji gospodarczej obszaru rewitalizacji, zgodnie z zakresem
gminnego programu rewitalizacji, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia … o rewitalizacji.
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Dodatkowo określenie w miejscowych planach rewitalizacji procentowego udziału
poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej w obrębie kwartału zabudowy,
wskazanie rodzajów działalności gospodarczych, pozwala ograniczyć możliwość tworzenia
monofunkcyjnych stref, np. ulic, banków lub restauracji w obszarach rewitalizacji.
W § 2 pkt 6 wprowadzono do miejscowego planu rewitalizacji ustalenia dotyczące
charakterystyki inwestycji, lokalizacji i opis podstawowych parametrów technicznych
infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali mieszkalnych, jako zobowiązania inwestora,
o których mowa w art. 37i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Niniejszy projekt rozporządzenia umożliwia, aby w miejscowym planie rewitalizacji opisać
i wskazać zasady powiązania planowanej infrastruktury technicznej z istniejącymi sieciami
przesyłowymi oraz dystrybucyjnymi. W kontekście budowy infrastruktury społecznej
umożliwia wprowadzenie ustaleń dla planowanych funkcji, a w odniesieniu do budowy lokali
mieszkalnych wskazanie ich funkcji, powierzchni i lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.
Takie ustalenia umożliwią realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, do których jest
utrudniony dostęp lub brakuje go w obszarach zdegradowanych.
W § 3 i § 4 zawarto możliwość wyposażenia projektu planu w wizualizację przyjętych w nim
rozwiązań, w postaci fotorealistycznego modelu 3D istniejących oraz docelowych elementów
zagospodarowania przestrzennego obszaru rewitalizacji, umożliwiającego interaktywną
zmianę punktu obserwacji w przestrzeni. Rozwiązanie to ma istotne znaczenie dla czytelności
planu i możliwości poddania go realnym konsultacjom społecznym – te zaś są jedną
z głównych zasad postępowania w sprawach dotyczących rewitalizacji. Wizualizacja
przedstawia model struktury przestrzennej obszaru objętego planem oraz koncepcję
urbanistyczną zagospodarowania terenu obszarów rewitalizacji. W ramach ustaleń
miejscowego planu rewitalizacji jest możliwe także opracowanie koncepcji
zagospodarowania przestrzeni publicznych, wybranych charakterystycznych miejsc
i przekrojów terenu oraz widoków elewacji uwzględniających najbliższe otoczenie.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, o których mowa w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039,
z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju. Projekt zostanie również zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt będzie dodatkowo przedmiotem opiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
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rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymaganego
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Konieczność wydania rozporządzenia wynika z projektu ustawy o rewitalizacji, który zakresem zmian obejmuje ustawę z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Najistotniejszą zmianą wprowadzaną do upzp jest dodanie
przepisów art. 37f–37m, regulujących miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w jego szczególnej formie, dotyczącej
obszaru rewitalizacji, dla którego zaproponowano w przepisach skróconą nazwę „miejscowy plan rewitalizacji” (dalej jako: mpr).
Plan ten w istocie stanowi kwalifikowaną formę „normalnego” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie, uwzględniając regulacje wprowadzone do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, określa szczegółowy zakres miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej i graficznej,
w zakresie ustaleń, o których mowa w art. 37g ust. 2, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia kompletności,
czytelności i powszechnej dostępności wizualizacji.
Odzwierciedleniem szczególnego charakteru mpr są dodatkowe, fakultatywne ustalenia, do których należą:
1) zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy z zabudową istniejącą,
2) ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków,
3) szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni publicznych, w tym urządzania i
sytuowania zieleni, koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych oraz przekrojów ulic,
4) zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej lub usługowej,
5) maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów handlowych, w tym obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej
w planie maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich dopuszczalną liczbę,
6) zakres niezbędnej do wybudowania infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali – w przypadkach, o których mowa
w art. 37i.
Rozporządzenie wprowadza ponadto możliwość sporządzania miejscowego planu rewitalizacji w skali mniejszej niż standardowe
opracowania planistyczne, możliwość wyposażenia planu w wizualizację przyjętych w nim rozwiązań, a także zawarcie w nim
koncepcji urbanistycznej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Projektowane rozporządzenie ma charakter wykonawczy w stosunku do rozwiązań przyjętych w ustawie, w związku z tym nie
przewiduje się konieczności prowadzenia analiz porównawczych z innymi państwami OECD/UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Gminy

2479

Źródło
danych
GUS

Właściciele (użytkownicy
wieczyści) nieruchomości
objętych inwestycjami
realizowanymi na podstawie
ustawy
Planiści
Inwestorzy

-

-

-

-

Grupa

Oddziaływanie
Pozytywne – mechanizmy ułatwiające prowadzenie
rewitalizacji przyczynią się do poprawy sytuacji w
gminach i umożliwią poprawę sytuacji gmin, w
porównaniu do obecnego stanu prawnego.
Pozytywne – trwałe wyprowadzenie obszarów
kryzysowych i ich mieszkańców ze stanu degradacji
i wykluczenia.
Pozytywne – większa ilość sporządzanych planów.
Pozytywne – przejrzyste procedury prowadzonych
działań, jak np. umowa urbanistyczna.
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Pozytywne – trwałe wyprowadzenie obszarów
kryzysowych i ich mieszkańców ze stanu degradacji i
wykluczenia.

Obywatele

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z
późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju oraz Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

2

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dochody ogółem

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Projekt nie wymaga wskazania źródeł finansowania.
Rozporządzenie nie ma bezpośredniego wpływu na sektor finansów publicznych.

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w
obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
0
0
pieniężnym
sektor mikro-, małych i
0
0
(w mln zł,
średnich przedsiębiorstw
ceny stałe z … r.) rodzina, obywatele oraz
0
0
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
7.

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę,

0
0

0
0

0
0

0
0

Łącznie (0–10)
0
0

0

0

0

0

0

2

3

5

Rozporządzenie nie wywiera bezpośredniego wpływu w ww. zakresie.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy

10

– 10 –
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi
przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

tak
nie
nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne: ułatwienia w stosowaniu przepisów wynikające z
integracji różnych procedur prawnych w ramach jednej
regulacji
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wprowadzenie do stosowania projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wejście w życie ustawy, zawierającej upoważnienie do wydania ww. rozporządzenia, nastąpi po upływie 14 dniowego okresu vacatio
legis. Przewiduje się, że będzie to IV kwartał 2015 r. W przypadku podjęcia przez inwestorów działań realizowanych na podstawie
ustawy, zakłada się, że będą one miały charakter wieloletni.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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