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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● PlanZagospU,

 ● SamGminU.

1. Ustawa porządkuje i – w swojej intencji – ułatwia realizację procesów rewitalizacji 
w gminach. Wprowadza ona kilka nowych instrumentów ułatwiających realizację proce-
su rewitalizacji. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:
1) obszary rewitalizacji i obszary zdegradowane,
2) gminne programy rewitalizacji,
3) Specjalne Strefy Rewitalizacji,
4) miejscowe plany rewitalizacji,
5) rozwinięty proces partycypacji społecznej.

2. Osobna kwestia to szeroka zmiana PlanZagospU, wymagająca szczególnego zaakcen-
towania. Wynikające z RewitalizacjaU zmiany w tym zakresie w wielu wypadkach tylko 
w pośrednim stopniu mają związek z wymienionymi rozwiązaniami, a już w znacznie 
większym – z rewitalizacją w szerokim sensie (czy też tworzeniem podstaw dla procesów 
rewitalizacji). Zmiany te dotyczą bowiem:
1) wprowadzenia nowych zasad i wartości do systemu planowania przestrzennego,
2) dążenia do pewnej kontroli powierzchni przeznaczanej do zabudowy,
3) rozszerzenia zakresu gminnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego, przede wszystkim o obowiązek prowadzenia w ich ramach 
bilansów terenów pod zabudowę.

3. Niemniej z art. 1 RewitalizacjaU wynika, że główne cele ustawy to opracowanie zasad:
1) przygotowania i
2) oceny procesów rewitalizacji.



8

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Nowak

Ar t.  2

Można to oczywiście rozumieć szeroko, jednak przy dokonywaniu wykładni systemowej 
i funkcjonalnej poszczególnych przepisów RewitalizacjaU (również tych nowelizujących 
PlanZagospU) właśnie te kwestie trzeba mieć na uwadze.

Ważne

Przy okazji wykładni wszystkich przepisów ustawy trzeba pamiętać, że jej głównym celem 
jest określenie zasad przygotowania i oceny procesów rewitalizacji.

Art. 2. [Zadania rewitalizacji, pojęcie interesariusza]
1. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowa-
ne terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gmin-
nego programu rewitalizacji.
2. Interesariuszami rewitalizacji, zwanymi dalej „interesariuszami”, są w szczegól-
ności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się 
na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe 
i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działal-

ność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działal-

ność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● PlanZagospU,

 ● SamGminU.

1. W art. 2 ust. 1 RewitalizacjaU zawarto kluczową dla całej ustawy definicję rewitalizacji. 
Jest ona sformułowana na pewnym poziomie ogólności. Jednak warto zaznaczyć, że:
1) rewitalizacja rozumiana jest jako ciągły proces,
2) dotyczy obszarów zdegradowanych (niezależnie od tego, na jakich terenach),
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3) ważnym jej elementem jest integracja różnych sfer i podmiotów,
4) jej podstawą musi być gminny program rewitalizacji.

2. Tak więc rewitalizacja, jako proces, została w ten sposób powiązana z konkretnymi 
ustawowymi rozwiązaniami i instrumentami (a zwłaszcza gminnym programem rewi-
talizacji). Przy takim układzie powstaje pytanie, czy o procesie rewitalizacji – w jakiej-
kolwiek formule – można będzie mówić w przypadku gmin, które nie podejmą uchwały 
wyznaczającej obszar rewitalizacji i które nie przyjmą gminnego programu rewitalizacji. 
Zgodnie z powyższą definicją – nie. Także np. zmiany studiów uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego w zakresie ujętym RewitalizacjaU mogą być 
traktowane bardziej jako jeden z elementów związanych z tworzeniem podstaw dla 
rewitalizacji w znaczeniu ustawowym.

3. Przytoczone powyżej pojęcie rewitalizacji uzasadnia wykorzystanie konkretnych, 
wskazanych powyżej rozwiązań ustawowych. Dają one określone możliwości organom 
gminy (np. – jak uchwała wyznaczająca obszar rewitalizacji – możliwość wprowadzenia 
zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy). Rewitalizacja może być dostoso-
wywana nie tylko do problemów o charakterze społecznym, ale również gospodarczym, 
środowiskowym, funkcjonalno-przestrzennym czy technicznym. Wprowadzając jednak 
na podstawie nowych regulacji ograniczenia i wytyczne, pamiętać trzeba o tym, że mu-
szą być one w zgodzie z ogólną definicją i celami rewitalizacji.

Ważne

Rewitalizacja w ujęciu ustawowym jest bezpośrednio powiązana z konkretnym instrumen-
tem, gminnym programem rewitalizacji.

4. W definicji rewitalizacji bardzo silnie zaakcentowano konieczność integracji różnych 
sfer i podmiotów w tym procesie oraz rolę interesariuszy rewitalizacji. Pojęcie to trochę 
nawiązuje do terminologii stosowanej w ramach zarządzania publicznego, w którym 
również można wyodrębnić kierunek akcentujący konieczność włączania do zarządza-
nia najszerszych grup aktorów publicznych i niepublicznych. To właśnie w ramach ich 
szerokiego współdziałania (w oparciu o ukształtowany na początku dyskurs) powinny 
zapadać najważniejsze decyzje.

5. Założenia te znajdują pewien wyraz w RewitalizacjaU. Wymienieni interesariusze są 
wzajemnie mocno zróżnicowani. Z jednej strony, będą to szeroko rozumiani użytkow-
nicy przestrzeni funkcjonujący (na różnych zasadach) w ramach obszaru rewitalizacji, 
ale także osoby w inny sposób z tym obszarem powiązane oraz organy i przedstawiciele 
władz publicznych. Można w tym kontekście wskazać, że:
1) przez mieszkańców innych niż mieszkańcy obszaru rewitalizacji rozumieć należy 

takich mieszkańców danej gminy (lub nawet jakiejś gminy sąsiedniej), na których 
warunki mieszkaniowe powołanie obszaru rewitalizacji i realizacja przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych wywierać będą co najmniej pośredni wpływ;

2) przez podmioty zamierzające prowadzić na obszarze gminy (a więc nie tylko 
obszarze rewitalizacji) działalność gospodarczą należy rozumieć przede wszystkim 
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przedsiębiorców. Nie można jednak z tej grupy wykluczyć potencjalnych przedsię-
biorców, np. osoby fizyczne zamierzające zarejestrować się jako przedsiębiorcy. 
Zgodnie z ujęciem przepisu przez ustawodawcę kluczowy w tym kontekście jest 
zamiar (który musi być realny);

3) nieco wężej należy definiować podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
działalność społeczną – w tym przypadku może chodzić np. o konkretne fundacje lub 
stowarzyszenia. Raczej nie będą to potencjalni założyciele wskazanych osób prawnych. 
Sama działalność społeczna może być rozumiana bardzo szeroko, praktycznie każdy 
cel związany z funkcjonowaniem stowarzyszenia będzie z nią powiązany;

4) zarówno organy władzy publicznej, jak i podmioty realizujące na obszarze re-
witalizacji uprawnienia Skarbu Państwa należy rozumieć szeroko. Uprawnienia 
Skarbu Państwa nie muszą dotyczyć tylko kwestii związanych z procesem rewitaliza-
cji – chodzi przede wszystkim o związek terytorialny.

Ważne

Zakres interesariuszy rewitalizacji jest bardzo szeroki. Wystarczy nawet pośredni związek 
danego podmiotu z obszarem rewitalizacji, aby go uznać za interesariusza rewitalizacji.

Rysunek 1. Wybrani interesariusze rewitalizacji

• obszaru rewitalizacji
• gminy
• gmin sąsiednich

• przedsiębiorcy działający w gminie
• przedsiębiorcy zamierzający działać w gminie
• osoby zamierzające uzyskać status przesiębiorcy

• jednostki samorządu terytorialnego
• Skarb Państwa
• przedstawiciele Skarbu Państwa

mieszkańcy

podmioty  
prowadzące 
działalność  

gospodarczą

podmioty 
publiczne

Art. 3. [Zadania własne gminy]
1. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitaliza-
cji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne.
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2. Zadania, o których mowa w ust. 1, gmina realizuje:
1) w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariu-

szy na każdym etapie (partycypacja społeczna);
2) w sposób zapobiegający wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z możli-

wości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególności 
w zakresie warunków korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego;

3) z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania 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 Państwa.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● art. 7 SamGminU,

 ●  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym 
Jorku 13.12.2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169),

 ● SamPowiatU,

 ● SamWojU.

1. Kwestie związane z prowadzeniem procesu rewitalizacji stanowią zadanie własne 
gminy. Ustawodawca wyróżnił tutaj następujące elementy:
1) przygotowanie – czyli prowadzenie stosownych niezbędnych analiz i projektów 

niezbędnych dokumentów,
2) koordynowanie – realizowanie zawartych w dokumentach rewitalizacyjnych wytycz-

nych, zapewnianie współdziałania różnych interesariuszy rewitalizacji,
3) tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji – czyli przede wszystkim zapew-

nianie ram organizacyjnych i uwarunkowań dla partycypacji społecznej,
4) prowadzenie – uchwalanie konkretnych dokumentów, realizowanie konkretnych 

przedsięwzięć.

Poszczególne wskazane powyżej elementy są ze sobą bardzo mocno powiązane. Ustawo-
dawca wskazuje ponadto na kluczowe zasady związane z wykonywaniem przez gminę 
przedmiotowego zadania własnego. Dotyczą one:

1) jawności i przejrzystości – zwłaszcza w perspektywie dotyczącej partycypacji spo-
łecznej i roli interesariuszy rewitalizacji,

2) zapobiegania wykluczaniu mieszkańców obszaru rewitalizacji – szczególna uwaga 
w tym zakresie powinna być poświęcona ich prawom do lokali znajdujących się 
w ramach gminnego zasobu mieszkaniowego (którego utrzymanie stanowi element 
kolejnego zadania własnego gminy związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszka-
niowych mieszkańców),
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3) uniwersalnego projektowania oznaczającego projektowanie produktów, środowiska, 
programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie 
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. 
Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznych dla poszczególnych 
grup osób niepełnosprawnych w przypadkach, gdy jest to potrzebne.

2. W ust. 3 jeszcze raz podkreślono rolę innych podmiotów publicznych w procesie 
rewitalizacji. Są one nie tylko interesariuszami publicznymi, ale również współpracowni-
kami gminy w realizacji jej zadania własnego. W związku z powyższym również ich rolą 
w procesie rewitalizacji będzie określanie uniwersalnych ram tego procesu. Podmioty te 
muszą mieć również na uwadze zachowanie, a czasem wdrażanie wymienionych powy-
żej zasad związanych z rewitalizacją.

Ważne

Realizacja czynności związanych z rewitalizacją stanowi zadanie własne gminy. Przy realiza-
cji tego zadania mogą współpracować również inne podmioty publiczne.

Art. 4. [Analizy służące opracowaniu diagnoz]
1. W celu opracowania diagnoz służących:
1) wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
2) sporządzeniu albo zmianie gminnego programu rewitalizacji,
3) ocenie aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji
– wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi analizy, w których wykorzystu-
je obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokal-
nych uwarunkowań.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240), 
gromadzące i przetwarzające dane inne niż dane osobowe w zakresie niezbędnym 
do opracowania diagnoz, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie udostępniają te 
dane właściwemu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta na zasadach 
określonych w tej ustawie.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● SamGminU,

 ● DostInfPubU.

1. Organ wykonawczy gminy przed przeprowadzeniem procesu rewitalizacji ma obo-
wiązek przeprowadzenia analiz. Ważne jest to, aby w ich ramach zastosowane zostały 
metody badawcze, które będą:
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1) obiektywne,
2) weryfikowalne,
3) dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

2. Analizy i badania muszą odnosić się do wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji, a także przygotowania i oceny aktualności gminnego programu 
rewitalizacji. W związku z powyższym można wskazać, że (w zależności od potrzeb) 
będą one dotyczyły kwestii o charakterze:
1) społecznym,
2) gospodarczym,
3) środowiskowym,
4) przestrzenno-funkcjonalnym,
5) technicznym.

3. Przy określaniu zakresu analiz pewne bardziej szczegółowe wytyczne można znaleźć 
w art. 9 ust. 1 RewitalizacjaU, odnoszącym się do wyznaczaniu obszaru zdegradowa-
nego i obszaru rewitalizacji. Istotne wydaje się również to, że badania nie mogą być 
nadmiernie ogólne i oderwane od konkretnego obszaru.

4. Aby ułatwić ich realizację, ustawodawca w art. 4 ust. 2 RewitalizacjaU zobowiązał 
pewną grupę podmiotów do niezwłocznego udostępnienia znajdujących się w ich 
dyspozycji danych na związane z tym zakresem żądanie wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta). Przedmiotowe zobowiązanie udostępnienia danych obejmuje:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu 

terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyj-
ne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują za-
dania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których 
Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego 
albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie 
konkurencji i konsumentów.

5. Zasygnalizować należy w tym kontekście jeden problem. Zarówno na wstępnym 
etapie procesu rewitalizacji, jak i na etapie monitorowania skutków realizacji przedsię-
wzięć rewitalizacyjnych, wskazane analizy odnosić się będą do konkretnych części gmin. 
Zwłaszcza na późniejszym etapie problematyczne może się okazać zbieranie danych dla 
np. części gminy stanowiącej obszar rewitalizacji. Trzeba więc rozwiązanie tego proble-
mu spróbować w każdym konkretnym przypadku określić na wstępnym etapie.

Ważne

Prowadzone w związku z procesem rewitalizacji analizy muszą zawierać mierniki obiektywne, 
weryfikowalne i dostosowane do lokalnych uwarunkowań związanych z danym obszarem.


