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Właściwa rewitalizacja to odpowiedź – obowiązki i 
narzędzia przewidziane w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji 
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Plan prezentacji 
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Skala degradacji i zróżnicowanie 
problemów 

W. Jarczewski, 2009, Przestrzenne aspekty Rewitalizacji, IRM, s. 291. 

W 2007 r. badania Instytutu Rozwoju Miast pozwoliły 
oszacować wielkość obszarów zdegradowanych: 
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Warunki mieszkaniowe 
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Kontrasty – tuż obok… 
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Ożywienie gospodarcze 



7 

Infrastruktura społeczna 
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Typy projektów – małe miasta 2007-
2013 
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turystyczna, kulturalna 

Infrastruktura 
edukacyjno-społeczna 

Infrastruktura 
komunikacyjna 

Przestrzenie publiczne 

Ochrona środowiska 

Remont i adaptacja 
zabytków 216 

Bezpieczeństwo 67 

Mieszkalnictwo 515 

Infrastruktura sportowa, 
turystyczna, kulturalna 268 

Infrastruktura 
edukacyjno-społeczna 351 
Infrastruktura 
komunikacyjna 59 

Przestrzenie publiczne 795 

Ochrona środowiska 11 

Pozostała infrastruktura 158 

Projekty gospodarcze 164 

Projekty społeczne 266 

Ogółem 2870 
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Zasady programowania – odpowiedź 
na wyzwania 

Koncentracja działań na obszarze rewitalizowanym wyznaczonym w 
kompleksowej diagnozie społeczno-ekonomicznej (max. 20% powierzchni 

gminy, zamieszkałe przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy) 

Zaplanowanie całościowych (kompleksowych, zintegrowanych) przedsięwzięć 
odpowiadających na problemy występujące na tym obszarze 

Koordynacja działań przy zaangażowaniu lokalnej społeczności i innych 
interesariuszy na każdym etapie rewitalizacji społeczno-ekonomicznej 



Krajowa Polityka Miejska – program 
rewitalizacji krok po kroku 

Pełna diagnoza 
problemów w skali 

miasta i 
uszczegółowiona 

dla obszaru 
rewitalizacji 

Wizja rozwoju 
miasta i obszaru 
rewitalizacji po 

wyprowadzeniu z 
kryzysu 

Zakres zadań i 
odpowiedzialności 

poszczególnych 
podmiotów 

Plan finansowy, 
harmonogram, 

przejrzysty system 
monitorowania i 

aktualizacji 

Skuteczny system 
wdrożeniowy – 

dobra koordynacja, 
dostosowanie do 

skali działań 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I WIELOPOZIOMOWE PARTNERSTWO 
POWIĄZANIE Z INNYMI POLITYKAMI GMINY 

 



Narzędzia związane z budowaniem 
dialogu i kapitału społecznego: 

 
konsultacje społeczne 
(obowiązkowe zróżnicowanie 
form), 
 
Komitet Rewitalizacji. 
 

 11 

Partycypacja społeczna 

http://cits.uga.edu/1540compass/article/ 



Narzędzia w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej gminy: 
 

cel publiczny – rozwój społecznego 
budownictwa społecznego, 
 
ułatwienie przekwaterowań na czas 
niezbędnych remontów. 
 

Ochrona lokatora przy ułatwieniu 
prowadzenia działań remontowych. 
Obowiązek zapewnienia możliwości 
powrotu do wyremontowanego lokalu. 
 
Brak możliwości wykluczenia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji ze wsparcia w związku 
z przekwaterowaniem na czas remontu. 
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Specjalna Strefa Rewitalizacji 



Narzędzia w zakresie polityki 
przestrzennej gminy: 
 

zakaz wydawania decyzji o 
warunkach zabudowy, 

 
miejscowy plan rewitalizacji. 
 

Określenie szczegółów 
zagospodarowania i wyposażenia 
przestrzeni publicznych, zakazy i 
ograniczenia w działalności handlowej, 
maksymalna powierzchnia obiektów 
handlowych, zakres niezbędnej 
infrastruktury (także społecznej lub 
lokali). 
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Specjalna Strefa Rewitalizacji 



Narzędzia związane z bezpieczeństwem ekonomicznym 
prowadzenia działań rewitalizacyjnych: 

 
brak obowiązku depozytu w przypadku wywłaszczenia 
nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym na cel 
publiczny, 
 
dopuszczenie świadczenia pieniężnego w przypadku 
roszczeń o zwrot nieruchomości. 
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Specjalna Strefa Rewitalizacji 



Narzędzia związane z angażowaniem właścicieli nieruchomości do 
działań rewitalizacyjnych: 

Gmina może udzielić właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomości dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów 
koniecznych na wykonanie: 

1)  robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie 
w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru 
zabytków, 

2)  prac konserwatorskich i prac restauratorskich w rozumieniu 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Dotacja taka jest możliwa, jeżeli  wnioskowane  działania  służą  
realizacji  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych 
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Specjalna Strefa Rewitalizacji 



Narzędzia związane z pobudzaniem zaangażowania podmiotów 
ekonomii społecznej w działania rewitalizacyjne: 
 

preferencje w zamówieniach publicznych dla podmiotów 
zatrudniających osoby mieszkające na obszarze SSR w 
trudnej sytuacji (reintegracja). 
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Specjalna Strefa Rewitalizacji 



Dziękuję  za  uwagę! 
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