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I Podsumowanie wiedzy teoretycznej przekazanej uczestnikom. 
 

We wprowadzeniu do części teoretycznej szkolenia,  uczestnicy zostali zapoznani 

z podstawowymi informacjami na temat genezy rewitalizacji w Polsce, źródeł i kontekstu tych 

działań w polityce wobec miast Unii Europejskiej oraz jej powiązaniach z ewolucją europejskiej 

myśli na temat miast.  

Następnie w toku szkolenia słuchacze uzyskali  sprofilowany pod kątem przygotowania 

do wykorzystania instrumentów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji                               

(dalej: ustawa) usystematyzowany zestaw informacji na temat kolejnych działań, niezbędnych 

do zainicjowania procesu rewitalizacji według przepisów ustawy – od etapu diagnostyki 

i analizy, przez ustalenie obszaru rewitalizacji (dalej: OR), podjęcie prac nad gminnym 

programem rewitalizacji (dalej: GPR), strukturę programu i wymagania wobec jego 

poszczególnych części, do powiązania i wpływu programu na politykę przestrzenną gminy 

i podstawowe kwestie związane monitorowaniem rezultatów osiąganych podczas wdrażania 

ustaleń GPR. Uczestnikom szkolenia zarekomendowano wykorzystanie wiedzy i praktycznych 

wskazówek zawartych w  poradniku:  Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla 

mieszkańców i władz lokalnych. Zagadnienie opracowania i struktury GPR w kontekście 

zastosowania instrumentów ustawy zobrazowano na przykładzie praktycznym, zestawiając 

gminne programu rewitalizacji dwóch miast (Ruda Śląska i Gdańsk), z których jedno 

przewidziało wykorzystanie instrumentów ustawy o rewitalizacji dla osiągania celów 

programu (Ruda Śląska).   

Zagadnienia związane z delimitacją obszaru zdegradowanego i wyznaczeniem obszaru 

rewitalizacji omówiono szczegółowo naświetlając możliwości, które przewidziano w ustawie 

w art.11 ust.5 – poprzez ustanowienie na rzecz gminy prawa pierwokupu lub ustanowienie 

całkowitego albo częściowego zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy (o której 

mowa w art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Scharakteryzowano powiązania pomiędzy różnymi czynnikami, które implikują użyteczność 

tych narzędzi prawnych, w tym ujęto: strukturę własności nieruchomości w proponowanym 

OR, pokrycie planami miejscowymi gminy i proponowanego OR, prognozowane zmiany 

w sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz sytuację przychodowo-rozchodową budżetu 

gminy. Uczestnikom szkolenia zarekomendowano wykorzystanie wiedzy i wniosków 

zawartych w  dwóch poradnikach: Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie 

wewnątrzmiejskim, oraz Delimitacja krok po kroku.  
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Podczas części teoretycznej szkolenia szczegółowo omówiono funkcję i zadania Komitetu 

Rewitalizacji, jego znaczenie dla uspołecznienia procesu rewitalizacji, jak również zasady oraz 

formę ustalania składu i powoływania tego ciała opiniodawczo-doradczego, zapoznając 

uczestników z regulacjami art.7 oraz art. 5, 17 i 22 ustawy, jak również  art. 37j ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Scharakteryzowano 

wpływ Komitetu Rewitalizacji na proces rewitalizacji oraz pożądany poziom współpracy 

Komitetu Rewitalizacji z interesariuszami rewitalizacji. Uczestnikom szkolenia 

zarekomendowano wykorzystanie wiedzy i wniosków zawartych w raporcie pt. Komitety 

Rewitalizacji w praktyce. 

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z przeznaczeniem, funkcją oraz zasadami korzystania  

z kluczowych instrumentów ustawy: specjalnej strefy rewitalizacji (dalej: SSR) oraz 

miejscowego planu rewitalizacji (dalej: MPR).  

Przekazana wiedza teoretyczna na temat SSR obejmowała wnioski z analiz poprzedzających 

wdrożenie SSR w Bytomiu i Wałbrzychu, ale przede wszystkim rozwiązania prawne zawarte  

w rozdziale 5. Ustawy, w tym następujące zagadnienia: funkcję tego instrumentu w procesie 

rewitalizacji, procedurę i warunki ustanowienia strefy,  oraz cele, które można dzięki niej 

osiągnąć. Uczestnicy zostali zapoznani z wszystkimi narzędziami prawnymi SSR, ujętymi 

w artykułach od nr 27 do nr 36 ustawy - omówiono ich konstrukcję i powiązania z innymi 

przepisami, jak również pole zastosowania w  realizacji różnych celów GPR. Zwrócono uwagę 

uczestników szkolenia na fakt, że choć SSR jest w większości instrumentem dedykowanym 

przedsięwzięciom rewitalizacyjnym dotyczącym (szeroko pojętego) mieszkalnictwa, 

to narzędzia prawne przewidziane w art. 36 ustawy dają możliwość regulacji rynku pracy w OR 

i stymulowania aktywności ekonomicznej pracobiorców i przedsiębiorców w OR, i jest 

to jedyny tego typu instrument ustawy. Dlatego SSR może znaleźć zastosowanie nie tylko 

w usprawnieniu realizacji rewitalizacyjnych projektów wpływających na rozwój społecznego 

budownictwa czynszowego.  Oprócz tego, w części teoretycznej poświęconej SSR szczegółowo 

naświetlono różnice pomiędzy fakultatywnym ustanowieniem  prawa pierwokupu na etapie 

ustalenia OR a pierwokupem w pakiecie narzędzi prawnych, do których gmina uzyskuje dostęp 

w trybie ustanowienia SSR. Wiedzę teoretyczną nt. SSR zobrazowano na 3 przykładach uchwał 

w sprawie ustanowienia takiej strefy,  oraz powiązano z wprowadzeniem do MPR i planowania 

miejscowego w zakresie, który umożliwił uczestnikom szkolenia poznanie warunków, które 

prawne narzędzia SSR ustalają dla społecznego budownictwa czynszowego wykonywanego na 

obszarze tej strefy, jeśli ma być realizowane jako inwestycje celu publicznego 

(scharakteryzowano to pojęcie w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami).   
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Uczestnicy szkolenia otrzymali podstawowe informacje na temat planowania miejscowego,  

co pozwoliło przedstawić specyfikę MPR na tle innych, typowych planów miejscowych. 

Scharakteryzowano uwarunkowania proceduralne przystąpienia do opracowania MPR, ujęte 

w art. 15 ust.1 ustawy, zwracając przy tym uwagę uczestników szkolenia, na fakt, że choć MPR 

jest instrumentem przypisanym do meritum ustawy o rewitalizacji, to uregulowania zakresu, 

trybu i narzędzi prawnych MPR znajdują się w innym akcie prawa – ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szczegółowo omówiono funkcję 

i  zakres ustaleń MPR, zdefiniowanych w art. od 37 g). ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym - w porównaniu do typowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, akcentując poza przestrzenne ustalenia, które gmina 

może wprowadzić do takiego planu (o których mowa w art. 37g ust. 2 pkt 4), a poprzez 

to wpływać nie tylko na ofertę branżową i sposób prowadzenia działalności gospodarczej 

w obszarze obowiązywania MPR. Zapoznano uczestników z przepisem, który ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości na skutek ustanowienia takich regulacji w MPR wiąże 

z prawem do żądania od gminy odszkodowania. Scharakteryzowano również pole 

do zastosowania instrumentu prawnego - umowy urbanistycznej,  jej formę i warunki. 

Uczestnicy szkolenia uzyskali teoretyczną wiedzę na temat podstawowych cech odmiennego 

sposobu opracowania MPR, w tym: szczegółowej skali części graficznej,  konieczności 

wizualizacji jego ustaleń i sporządzenia koncepcji urbanistycznej. Wiedze teoretyczną 

zilustrowano na przykładzie, wykorzystując fragment projektu rysunku MPR.      

      

II Podsumowanie oraz wnioski z prac poszczególnych grup 

warsztatowych.  
 

Część praktyczna szkolenia obejmowała zajęcia w formie pięciu warsztatów. Pierwszy polegał 

na indywidualnym rozwiązywaniu zadań – kazusów, drugi wymagał od uczestników udziału  

w kolektywnym studium przypadku (case-study). W grupach – zespołach roboczych uczestnicy 

pracować mieli w pozostałych dwóch warsztatach, co udało się przeprowadzić tylko podczas 

jednego z nich. Z powodu ograniczeń technicznych w wyposażeniu znacznej części 

uczestników szkolenia (brak kamerki i mikrofonu) scenariusz drugiego warsztatu uległ zmianie 

– zajęcia polegały na pracy indywidualnej.   

Podczas warsztatów uczestnicy szkolenia pracowali nad postawionymi zadaniami, których 

celem było rozwiązanie postawionych problemów z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej 

przekazanej  w pierwszym dniu szkolenia, danych lub konkretnych uwarunkowań 
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objaśnionych w materiale szkoleniowym i informacji w zasobie źródłowym do każdego 

warsztatu (w którym uczestnikom udostępniono również raporty i analizy, rekomendowane 

do wykorzystania, a których lista znajduje się na końcu tego raportu). 

Zakres i treść prezentacji, które przedstawiali uczestnicy szkolenia, w podsumowaniu 

kolejnych 5 warsztatów, oprócz relacji z przebiegu pracy i zreferowania jej wyników, 

obejmowała refleksje w kontekście sytuacji konkretnej gminy oraz następujące wnioski:  

 W prezentacjach po zakończeniu pierwszego warsztatu, uczestnicy dzielili się opiniami 

na temat oczekiwań, jakie mieszkańcy gminy wiążą z rewitalizacją, sceptycznie 

odnosząc się do tezy zawartej w cytacie (zadanie 1.), jakoby degradacja mogła być 

zjawiskiem pozytywnym, choć w dyskusji przyznawali, że opinie interesariuszy 

o rezultatach procesu rewitalizacji nie zawsze są pozytywne - może dlatego, że gminy 

nie zwracają wystarczającej uwagi na to, w jaki sposób przedstawiają zmiany, 

zachodzące po realizacji projektów. Zadanie 2., które  polegało na analizie 

przykładowej uchwały delimitacyjnej i rozpoznaniu jej uchybień, wymagało 

od uczestników szkolenia zastosowania wiedzy teoretycznej w celu zdiagnozowania 

popełnionych w niej błędów, z czym poradzili sobie bez większych trudności, choć 

pominęli kwestię uznania całego obszaru zdegradowanego za obszar rewitalizacji. 

To zagadnienie poruszono podczas dyskusji, która uwypukliła znaczenie dobrej 

praktyki i koncentracji programowania działań rewitalizacyjnych w miejscach 

najbardziej zdegradowanych, dotąd dewaloryzowanych. Wnioski z zadania dotyczące 

definiowania rewitalizacji i sposobu opisywania tego procesu ze względu na jego cechy 

było okazją do krótkiej dyskusji, w jaki sposób  tłumaczyć możliwości związane 

z rewitalizacją oraz informować o rezultatach wdrażania programu, aby promować 

rozumienie rewitalizacji jako procesu kompleksowego. Ten problem poruszano 

również przy wnioskach z ostatniego zadania, a według uczestników podstawowym 

mankamentem fotografii, które analizowano, jest brak ludzi – użytkowników 

uporządkowanych i zmodernizowanych przestrzeni oraz skoncentrowanie 

na „betonie”. W tym kontekście powrócił temat lepszego „pokazywania efektów” 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, bardziej przemyślanej promocji tego, co udało się 

dotąd osiągnąć, dla mobilizowania mieszkańców do zainteresowania się tym, w jaki 

sposób mogą te efekty wykorzystać.    

   

 Podczas drugiego warsztatu uczestnicy śledzili i komentowali praktyczne aspekty 

wdrażania instrumentów ustawy, na przykładzie m. Kalisza. Zajęcia w formie 

kolektywnego studium przypadku - od uchwały delimitacyjnej i zarysowania 

przystępnego i komunikatywnego sposobu przedstawienia wyników diagnostyki, przez 
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przesłanki do zastosowania prawa pierwokupu, sposób opracowania GPR 

przewidującego ustanowienie SSR i opracowanie trzech MPR, uchwałę o ustanowieniu 

SSR wraz z regulaminem przyznawania dotacji na remonty i prace renowacyjne, 

do omówienia prac nad MPR – pokazały uczestnikom realia stosowania przepisów nt. 

instrumentów i uzmysłowiły znaczenie dobrego przygotowania gminy 

do sukcesywnego i konsekwentnego wykorzystania wszystkich możliwości, które 

oferuje ustawa o rewitalizacji. Część uczestników dyskusji wyrażała obawę, czy małe 

gminy, w których sprawami rewitalizacji zajmuje się jedna osoba równolegle 

wykonująca również inne zadania, będą w stanie podołać takiemu wyzwaniu, a nawet 

czy korzyści mogą zrównoważyć wysiłek i  poniesione nakłady (cyt.: taka rewitalizacją 

jest tylko dla bogatych gmin, naszej na to nie stać).  

  

 Warsztat nr 3, podczas którego uczestnicy pracowali w podziale na zespoły robocze, 

dotyczył uwarunkowań, które powinny być brane pod uwagę przy sięganiu 

po instrumenty ustawy -  pierwokup, SSR i plany miejscowe. Zespoły poszukiwały 

odpowiedzi na 4 pytania, w oparciu o realną sytuację: oś. Homera – jeden z dwóch 

pododbszarów obszaru rewitalizacji m. Bierunia w którym realizowany został projekt 

„Adrenalina”, diagnozę i delimitację obszaru rewitalizacji, GPR m. Bierunia 

i sporządzoną przez gminę Ocenę aktualności i stopnia realizacji tego programu. 

Ponieważ znaczna część uczestników nie mogła komunikować się podczas pracy 

w zespołach w inny sposób, niż tylko za pośrednictwem czatu, praca nie przebiegała 

tak sprawnie jak podczas poprzednich szkoleń. Duże zainteresowanie i uznanie 

wzbudził projekt „Adrenalina”, który oceniono jako dobrze odpowiadający 

na zdiagnozowane potrzeby podobszaru, proponując weryfikację poprzez ankietę, czy 

faktycznie i w jakim stopniu odpowiada na potrzeby mieszkańców (analogicznie do 

tego, w jaki sposób miasto oceniło potrzeby rewitalizacyjne w podobszarze). 

Uczestnicy potrafili zastosować wiedzę teoretyczną ponieważ krytycznie odniesiono 

się do zasadności użycia instrumentu pierwokupu na etapie delimitacji OR, 

uzasadniając, że wnioski nt. sytuacji OR i  zdiagnozowanych potrzeb raczej nie 

wymagały zaplanowania działań, wymagających znacznego zwiększenia zasobu 

nieruchomości gminy w tym osiedlu. Uczestnicy  różnie argumentowali, wypowiadając 

się co do użyteczności MPR, ale choć nie prezentowali zdecydowanego poglądu, że na 

pewno warto wykorzystać ten instrument, to w większości zaznaczali, że pokrycie 

całego terenu podobszaru planem zagospodarowania nie wyklucza, że MPR mógłby 

korzystnie wpłynąć na dalsze zmiany w tym podobszarze (zauważali takie czynniki jak: 

zróżnicowane osiedla zarówno pod względem rodzaju zabudowy, własności jak 

i to, że leży przy granicy miasta, na peryferiach i otoczone jest terenami wolnymi 
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od zabudowy). Dwa zespoły doszły do wniosku, że w analizowanym przypadku należało 

raczej zaplanować opracowanie MPR, niż zakładać w GPR, że zostanie ustanowiona 

SSR, skoro w tym programie miaso nie planowało realizacji projektów mieszkaniowych. 

Uczestnicy nie potrafili przedstawić, jakie bezpośrednie korzyści z utworzenia SSR 

mogliby odczuć mieszkańcy osiedla, dlatego w podsumowaniu ponownie krótko 

omówiono możliwości aktywizacji ekonomicznej mieszkańców za pomocą regulacji 

zaw. w art.36 ustawy o rewitalizacji, co wobec znacznego bezrobocia odnotowanego 

wśród mieszkańców osiedla, mogło by przynieść poprawę ich sytuacji.     

     

 Ze względu na problemy opisane wcześniej, uczestnicy szkolenia podczas czwartego 

warsztatu pracowali indywidualnie, samodzielnie przygotowując propozycje 

modyfikacji listy narzędzi komunikacji społecznej, na potrzeby gminy zamierzającej 

zastosować narzędzia ustawy o rewitalizacji.  Relacjonując wyniki swojej pracy, przede 

wszystkim podkreślali, że proces komunikacji z interesariuszami powinien być 

nastawiony na „skomunikowanie się” czyli dialog, w tym uważny odbiór informacji 

zwrotnej od interesariuszy, a nie „komunikowanie – informowanie”. Dlatego, 

co akceptowali, ważne jest aby najpierw określić konkretnie grupy interesariuszy 

(szczegółowo rozpoznając ich cechy, możliwości korzystania z różnych narzędzi, w tym 

z Internetu) oraz tematy/ zagadnienia,  do omówienia, czy przedyskutowania, 

a dopiero później dopasować do tego narzędzia, pamiętając o szczególnych 

potrzebach, w tym o osobach wykluczonych cyfrowo. Zaznaczono, że tematyka 

instrumentów rewitalizacji jest skomplikowana, trudna do zaprezentowania i trzeba by 

się do tego bardzo dokładnie przygotować, żeby konsultacje społeczne, szczególnie 

podczas prac nad MPR, były konstruktywne. Zaznaczali również, że dobranie narzędzi 

i form konsultacji społecznych musi uwzględniać potrzeby i ograniczenia grup,  które 

będą w nich uczestniczyć, np. dogodną lokalizację warsztatów, audio deskrypcję 

materiałów filmowych itd.    

 

 Wnioski z pracy podczas piątego warsztatu, poświęconego tematyce organizacji pracy 

Komitetu Rewitalizacji, pokazały, że uczestnicy mają wiedzę nt. funkcji i roli tego 

gremium i potrafią ją zastosować w praktyce. Prezentując swoje propozycje, jak 

usprawnić działanie Komitetu Rewitalizacji w Kuźni Raciborskiej, byli zgodni, że aby stał 

się faktycznie forum dyskusyjnym i opiniodawczo-doradczym, zgodnie wytycznymi art. 

7 ustawy o rewitalizacji, niezbędne będzie wprowadzenie zmian w uchwale rady gminy 

oraz zarządzeniu burmistrza  i regulaminie pracy Komitetu. Rekomendowany zakres 

zmian obejmował poszerzenie składu Komitetu w taki sposób, aby stał 

się reprezentatywny dla kręgu interesariuszy określonych w ustawie, a regulaminu 
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pracy o zasady publikowania protokołów Komitetu i organizacji otwartych posiedzeń 

(dostępnych dla szerokiego grona zainteresowanych, nie tylko członków Komitetu).    

 

1. Dobre praktyki  

 Wykorzystanie kluczowych instrumentów ustawy o rewitalizacji – SSR i MPR daje 

gminie dostęp do szerokiego wachlarza użytecznych narzędzi prawnych, przy czym 

przykłady dobrej praktyki miasta Kalisza pokazują, że istotnym czynnikiem powodzenia 

jest zapewnienie synchronizacji decyzji i ich konsekwentności – od uchwały 

delimitacyjnej, przez programowanie działań w GPR, do ustanowienia SSR i podjęcia 

prac nad MPR. Praktyka Kalisza dobrze ilustruje główny obszar zastosowanie SSR – 

ułatwienie gminie działań dotyczących szeroko pojętego mieszkalnictwa, od prac 

remontowo-modernizacyjnych i renowacyjno-konserwatorskich w zabytkowych 

budynkach mieszkalnych, do wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej 

i mieszkaniowo-usługowej (co poprzedza regulacja stanu prawnego, przejmowanie 

nieruchomości lub zastosowanie prawa pierwokupu), zarówno przez gminę jak i sektor 

prywatny – przy zastosowaniu w przyszłości umowy urbanistycznej, co będzie możliwe 

ponieważ gmina skoordynowała ustanowienie SSR z opracowaniem i uchwaleniem 

MPR.    
 

 Przykład Bierunia pokazuje, że dokonanie w GPR rozstrzygnięć w zakresie 

zastosowanie instrumentów ustawy o rewitalizacji (SSR lub MPR), poprzedzić trzeba 

gruntowną analizą, wzorowaną na  doświadczeniach Bytomia lub Wałbrzycha, aby 

podejmowane decyzje były właściwe - adekwatne do uwarunkowań OR i celów 

programu, a przez to następnie konsekwentnie wdrażane, po uchwaleniu programu. 

Odnosi się to również do wskazania, czy konieczne jest jednak uchwalenie MPR 

w sytuacji, gdy OR jest pokryty miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, co wynika z faktu, że specyficzne cechy zakresu ustaleń takiego planu 

wychodzą poza typowy zbiór ustaleń zwykłego planu miejscowego, co może mieć 

istotne znaczenie dla szybszego osiągania celów GPR w sferze gospodarczej 

i społecznej.   

 

 Jeżeli zastosowanie SSR uwzględni wdrożenie w gminie instrumentu dotacyjnego, 

warto wykorzystać doświadczenia i dobrą praktykę regulacji odnośnie do zasad 

udzielania i rozliczania pomocy finansowej, tak aby przyjęty regulamin precyzyjnie 

określał termin naboru wniosków, wymagał wykazania się wkładem własnym, 
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wykluczał łączenie dotacji z innymi środkami publicznymi i nie zawierał wzorów 

dokumentów zawierających niewłaściwe oświadczenia czy pouczenia. 

 

 Praktyka działań promujących rezultaty działań rewitalizacyjnych pokazuje, 

że niezbędne jest staranne i przemyślane wykonywanie dokumentacji fotograficznej 

lub audiowizualnej, aby tworzone w ten sposób materiały odzwierciedlały nie tylko 

zmiany w standardzie przestrzeni lub miejsc ale ukazywały znaczenie 

przeprowadzonych projektów rewitalizacyjnych dla poprawy jakości życia i relacji 

społeczno-gospodarczych  w obszarze rewitalizacji. 

 

 Choć ustawa o rewitalizacji pozostawia gminom dużo swobody w wyznaczaniu składu 

i zasad działania Komitetu Rewitalizacji, to przykład Kuźni Raciborskiej pokazuje, 

że wobec opiniodawczo-doradczej funkcji tego ciała, określonego w ustawie jako 

forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, jego aktywne i efektywne 

działanie wymaga reprezentatywnego grona przedstawicieli różnych środowisk 

o liczebności, która odzwierciedla zasadę uspołeczniania działań rewitalizacyjnych 

wyrażoną w art. 3 ust. 2 i  5 ustawy.   
 

 

2. Wnioski  

  Choć instrumenty ustawy rewitalizacji stwarzają więcej możliwości dla sprawnej 

realizacji tych celów procesu realizacji, które są wytyczane w wielu programach 

rewitalizacji, to mniejsze gminy, szczególnie miejsko-wiejskie i wiejskie ostrożnie 

podchodzą do programowania rewitalizacji z ich wykorzystaniem, obawiając się, że ich 

wdrożenie będzie wiązało się z dużym obciążeniem organizacyjnym i finansowym dla 

gminy, oraz ryzykiem popełnienia błędów,  co w sumie przeważy nad spodziewanymi 

korzyściami z ich wprowadzenia. Podobne refleksje zgłaszali również uczestnicy 

z większych gmin miejskich, sygnalizując w części seminaryjnej szkolenia potrzebę 

dalszych szkoleń w tym zakresie, zarówno dla pracowników urzędów, w tym kadry 

kierowniczej, jak i dla wójtów, burmistrzów i prezydentów.  

 

 Ponieważ od wejścia w życie ustawy o rewitalizacji minęło już ponad 5 lat, a liczba 

wdrożeń kluczowych instrumentów jest wciąż niewielka, trudność sprawia 

przekonujące wskazanie tych uwarunkowań obszaru rewitalizacji i potrzeb 

rewitalizacyjnych, które należy uwzględnić, jako kryteria decydujące o ustanowieniu 

SSR i opracowaniu MPR. Dlatego promocja wykorzystania instrumentów ustawy 
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o rewitalizacji, w tym inicjowania procesów rewitalizacji w oparciu o GPR, jest bardzo 

potrzebna – zarówno poprzez dalsze szkolenia jak i wizyty studialne w gminach, które 

wypracowały i wdrożyły konkretne rozwiązania na tym polu.  

 

 Komitet Rewitalizacji, choć jest obowiązkowym elementem procesu uspołeczniania 

działań rewitalizacyjnych, bywa traktowany przez interesariuszy dość instrumentalnie, 

co uczestnicy szkolenia sygnalizowali zarówno w podsumowaniu warsztatu 

poświęconego temu zagadnieniu, jak i podczas dyskusji w części seminaryjnej. Dlatego 

warto rozważyć, aby wnioski z raportu Komitety Rewitalizacji w praktyce (s.68 i 69), 

uwzględnić w poszukiwaniu nowych form szkoleniowego wsparcia dla gmin. Wobec 

efektów części warsztatowej szkolenia można uznać, że gminy potrzebują  utworzenia 

forum wymiany wiedzy i informacji,  w tym  pomiędzy poszczególnymi Komitetami 

Rewitalizacji, dla wypracowanych lepszych zasad i mechanizmów działania tego 

instrumentu ustawy o rewitalizacji. 

 

 Podczas części seminaryjnej uczestnicy przedstawili następujące wnioski i sugestie: 

 

o W jaki sposób poprawnie prowadzić prace diagnostyczne - kiedy sięgać po 

analizy ilościowe a kiedy posiłkować się badaniami jakościowymi; 

o Czym się powinna kierować gmina, podejmując decyzję o ewentualnym 

przejściu z LPR i GPR; 

o Przed szkoleniami on-line , które przewidują zajęcia warsztatowe, dużym 

ułatwieniem byłoby uprzedzenie uczestników o potrzebie posiadania sprzętu 

komputerowego wyposażonego w kamerę i mikrofon.    

        

3. Wskazówki dla gmin 

 Badania i analizy służące delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

powinny uwzględniać  zagadnienia niezbędne dla określenia, czy w konkretnych 

warunkach danej gminy użyteczne będzie zastosowanie instrumentów ustawy 

przewidzianych jako fakultatywne: ustanowienie prawa pierwokupu nieruchomości na 

obszarze rewitalizacji lub ustalenie całkowitego lub częściowego zakazu ustalania 

warunkówo zabudowy i zagospodarowania terenów w obszarze rewitalizacji (jeśli nie 

ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Do ww. zagadnień należą, 

między innymi: pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 
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sytuacja  i tendencje na rynku nieruchomości gminy, ruch budowlany i przygotowanie 

inwestycji, przychody  gminy z tytułu PCC.  

 

 Przygotowanie do zainicjowania procesu rewitalizacji na podstawie ustawy 

o rewitalizacji warto poprzedzić kwerendą źródłową – zapoznać się z kompletem 

dokumentów i opracowaniami sporządzonymi w podobnej gminie, od uchwały 

delimitacyjnej i raportu z diagnozy, przez GPR do innych narzędzi ustawy.   

 

 Planując proces diagnostyczny, należy uwzględnić zarówno analizy oparte na danych 

ilościowych (które pozwalają określić wielkość i natężenie badanych zjawisk), jak 

i analizy jakościowe (które służą do określenia związków i zależności, wyjaśnienia 

przyczyn badanych zjawisk, uchwycenia specyfiki czy konkretyzacji potrzeb 

poszczególnych grup), w oparciu o badania społeczne np. za pomocą wywiadów 

indywidualnych lub grupowych. Przystępnym i uznanym źródłem wiedzy nt. badań 

jakościowych jest podręcznik „Badania jakościowe. Metody i zastosowania” aut. Iwona 

Olejnik, Mirosława Kaczmarek, Agnieszka Springer. Wyd. CeDeWu   

 

 Uchwała delimitacyjna powinna formułować rozstrzygnięcia dotyczące granic obszaru 

zdegradowanego jako zawierającego obszar rewitalizacji, będący jego częścią. Należy 

unikać określania obszaru rewitalizacji jako tożsamego z obszarem zdegradowanym, 

nawet gdy spełnia on warunek określony w art. 10 ust.2 ustawy.  

 

 Przygotowanie GPR powinno obejmować analizę korzyści i nakładów związanych  

z ewentualnym wykorzystaniem kluczowych fakultatywnych instrumentów ustawy - 

SSR i MPR, w tym np. oszacowania kosztów obsługi wykonywania prawa pierwokupu 

oraz poszerzonego zakresu prac planistycznych związanych z opracowaniem MPR. 

 

 Z uwagi na funkcję przypisaną w ustawie Komitetowi Rewitalizacji, zaleca się możliwie 

wczesne powołanie tego ciała opiniodawczo-doradczego, przy równoczesnym 

starannym ustaleniu optymalnych zasad regulujących jego skład i zasady działania. 

Uchwała organu stanowiącego gminy, o której mowa w art. 7 ust. 3, powinna 

umożliwiać powołanemu na jej podstawie Komitetowi wypełnianie roli forum 

współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a sposób obsługi organizacyjnej 

zapewnianej Komitetowi przez organ wykonawczy gminy - jawność prac tego ciała 

(co najmniej  poprzez systematyczne publikowanie protokołów z posiedzeń Komitetu). 
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 Należy pamiętać, że uchwała o ustanowieniu SSR, jeśli rozstrzyga również o wdrożeniu 

instrumentu dotacyjnego, zgodnie z  art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym 

podlega przedłożeniu regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej 

podjęcia, a sprawne wykorzystanie instrumentu dotacyjnego do stymulowania zmian 

w OR wymaga synchronizacji uchwały budżetowej i terminu przyznawania dotacji 

w danym roku budżetowym. 

 

 W uchwale dot. ustanowienia SSR nie należy powielać zapisów wynikających z ustawy 

o rewitalizacji, szczególnie zapisów na temat ustanowienia prawa pierwokupu 

i przeznaczenia udzielanych dotacji (ujęte w art. 35 ustawy). 

 

 Ustalenie w GPR sposobu realizacji tego programu w zakresie planowania 

przestrzennego powinno nastąpić w oparciu o analizę celów programu na tle wyników 

okresowej oceny aktualności studium i planów miejscowych, o której mowa w art. 32 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR, odpowiednio do ustaleń tego programu 

powinna uwzględniać zagadnienia związane z ewentualnym wykorzystaniem 

instrumentów ustawy – SSR i MPR, np. liczbę i wartość przyznanych dotacji czy liczbę 

i rodzaj nieruchomości nabytych w drodze pierwokupu.  

 

 Decyzje nt. wyboru narzędzi planowania przestrzennego do osiągania celów GPR, 

szczególnie wobec sytuacji, gdy OR jest pokryty miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego może ułatwić zapoznanie się z pracą Jakuba H. 

Szlachetko pt. Miejscowy plan rewitalizacji a miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Różnice w zakresie przedmiotowym upoważnienia ustawowego, 

opublikowaną w nr 1(7)2017 czasopisma Metropolitan, a dostępną w domenie 

publicznej: 

http://metropolitan.im.edu.pl/wpcontent/uploads/2017/10/Metropolitan-7-Jakub-

H.-Szlachetko-40-59.pdf 

 

 Zaleca się wykorzystywanie w pracach związanych z przygotowaniem do wykorzystania 

instrumentów ustawy o rewitalizacji następujących poradników i raportów, 

wykorzystanych podczas szkolenia, jako materiały źródłowe:  

o Analiza optymalnego wykorzystania w Wałbrzychu narzędzi Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji, 2019, Efficon; 
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o Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji, 2016, 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; 

o Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz 

lokalnych, 2018, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; 

o Komitety Rewitalizacji w praktyce. Raport z analizy funkcjonowania Komitetów 

Rewitalizacji w miastach biorących udział w konkursie dotacji „Modelowa 

Rewitalizacja Miast” oraz realizujących projekty pilotażowe w rewitalizacji, 

2019, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; 

o Metodyka przeprowadzania analizy przy ustanawianiu Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji na przykładzie Bytomia, 2018, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; 

o Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim, 2020, 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; 

o Specjalna Strefa Rewitalizacji w praktyce. Raport z badania narzędzi 

ustawowych w zakresie rewitalizacji w Polsce, 2019, Ministerstwo Inwestycji 

i Rozwoju. 

 

 


