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proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 
interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu 

rewitalizacji.  

Rewitalizacja 

 



Program rewitalizacji opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 
pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),  

 

lub 

 

Gminny program rewitalizacji opracowany zgodnie  
z art.14-24 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października  
2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). 
 
 

Program rewitalizacji 

3 



Program rewitalizacji opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 
6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446):  
 

- Okres przejściowy na realizację 
przedsięwzięć  

do 31 grudnia 2023 r. 
 Od 1 stycznia 2024 r. jedyną podstawą realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych w gminach będzie 
gminny program rewitalizacji przyjęty uchwałą gminy 
zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji. 
 
 



Gminny program rewitalizacji opracowany zgodnie  

z art.14-24 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października  

2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) 

 
- Zastrzeżona nazwa - Gminny Program 

Rewitalizacji (art. 14 ust. 2) 

 

 

   



Wykaz programów rewitalizacji 

województwa zachodniopomorskiego 

W wykazie ujęte są 69 programy, w tym: 

 

• 4 Gminne programy rewitalizacji 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Stargard na lata 2016-2026 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Koszalin 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Świnoujście  

• 65 programów rewitalizacji przygotowanych 
zgodnie z ustawą o samorządzie. 



Wykaz programów rewitalizacji 

województwa zachodniopomorskiego 

Co mają w tytułach 69 programy: 

I. Programy na podstawie ustawy o samorządzie: 
- 1 z datą realizacji do 2028 r. (Ińsko) 

- 1 z datą realizacji do 2027 r. (Dygowo) 

- 2 z datą realizacji do 2026 r. (Warnice, Borne Sulinowo) 

- 3 z datą realizacji do 2025 r. (Postomino, Nowogard, Police) 

- 1 z datą realizacji do 2024 r. (Mirosławiec) 

- 39 z datą realizacji do 2023 r. 

- 2 z datą realizacji do 2020 r. (Świeszyno, Świdwin) 

- 16 bez daty realizacji.  

II. Gminne programy rewitalizacji  
- 4 programy 

 



PROGRAMY REWITALIZACJI 
czy  

GMINNE PROGRAMY REWITALZIACJI 
 

KIEDY ZMIANA? 



Co wpływało na decyzję do tej pory? 

Gdy powodzenie działań rewitalizacyjnych 

jest uzależnione od  

zastosowania narzędzi ustawowych, 

rekomendowanym typem  

programu rewitalizacji jest gminny 

program rewitalizacji. 



Przekształcenie programu w gminny 

program rewitalizacji 

• Tylko dla programów uchwalonych przed dniem 

Wejścia w życie ustawy (18 listopada 2015 r.) 

 

•  Warunki: zawiera diagnozę pozwalającą na 

wyznaczenie OZ/OR oraz opis procesu 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

 

• Tryb przekształcenia - art. 52 ust.2-4 ustawy o 

rewitalizacji 



Uchwała o 
wyznaczeniu 

obszaru 
zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji 

Uchwała o 
przystąpieniu do 

sporządzania 
gminnego programu 

rewitalizacji 

Uchwała o przyjęciu 
gminnego programu 

rewitalizacji 

 

Konsultacje projektu 
30 dni +7 dni 

Gminny program rewitalizacji 

Powołanie 
Komitetu 

Rewitalizacyjnego 
 

• uchwała 
• zarządzenie 

 
(do 3 m-cy po 

uchwaleniu GPR) 

Konsultacje projektu 
30 dni +7 dni 
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Opiniowanie 
dokumentu 14-30 dni 









Gminny program rewitalizacji 

• Zawartość GPR – art. 15 (m.in. Diagnoza obszaru, opis 
planowanych przedsięwzięć, w tym służących realizacji celu 
publicznego – jeśli takie są), szacunkowe ramy finansowe ze 
wskazaniem środków, system monitorowania i oceny GPR, 
wskazanie czy będzie Ustanowiona SSR i na jaki okres, załącznik 
graficzny, etc.) 
 

• wskazanie sposobu realizacji GPR w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego, w tym: wskazanie zakresu 
niezbędnych zmian w studium, wskazanie mpzp koniecznych do 
uchwalenia albo zmiany 
 

• załącznik graficzny – podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-
przestrzennych obszaru rewitalizacji 



Gminny program rewitalizacji nie jest aktem prawa 
miejscowego, a zatem nie ma mocy powszechnie 

obowiązującej.  

 

Uchwała w sprawie programu ma charakter aktu 
kierownictwa wewnętrznego, którego ustalenia są 

wiążące wyłącznie dla organów gminy. 

 

 Regulacja programu nie może bezpośrednio 
kształtować uprawnień i obowiązków obywateli, jak 
również nie wynika z niego samodzielna podstawa 
prawna do wydawania decyzji administracyjnych. 





- Ustanowienie Specjalnej strefy rewitalizacji 

- Uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji 

- Zawarcie umowy urbanistycznej 

- inne 

Gminny program rewitalizacji opracowany zgodnie  

z art.14-24 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października  

2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) 

 

m.in. stanowi warunek niezbędny do uchwalenia przez gminę 

aktów prawa miejscowego stanowiących akty wykonawcze 

GPR  



Specjalna strefa rewitalizacji- 

ustawa o rewitalizacji 

 
Art.25. 
1. Na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta rada gminy podejmuje 
uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji, zwanej dalej „Strefą”. 
 
2. Strefę ustanawia się w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć  
rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 5, na okres nie dłuższy niż 10 
lat, bez możliwości przedłużenia. 
 
3. Wniosek o ustanowienie Strefy składa się po uchwaleniu gminnego programu 
rewitalizacji i zgodnie z jego ustaleniami. 
 
4.Dopuszcza się podjęcie odrębnych uchwał, o których mowa w ust.1, dla 
podobszarów rewitalizacji. 
 
Art. 26. 
Uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Strefy stanowi akt prawa 
miejscowego. 

 



Specjalna Strefa Rewitalizacji 

 

Dotychczas w Polsce ustanowiono 3 strefy 
rewitalizacji: 

 

– w Łodzi 

– w Płocku 

– w Bytomiu 









Na podstawie Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rada Miasta Płocka przyznaje dotacje na 
remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.  
O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
położonej na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, która nie jest wpisana do rejestru 
zabytków.  
Aby uzyskać dotację na prace planowane do wykonania w 2018 roku należy złożyć wniosek 
w terminie od dnia 1 do dnia 31 grudnia 2017 roku.  
 
Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na 
wykonanie robót lub prac, które zostaną wykonane w roku następującym po roku złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji. 
Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka. 
 
Dotacja może być udzielona na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
w tym: 
• na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, 
• na wykonanie prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do 

nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków. 
 

Specjalna strefa rewitalizacji – korzyści? 

 



Nie wszyscy popierają! 



Miejscowy plan rewitalizacji - 

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

Art. 37g. 
1. Rada gminy może uchwalić miejscowy plan rewitalizacji dla całości albo części obszaru rewitalizacji. 
W przypadku gdy stan zagospodarowania nieruchomości położonych w zwartym obszarze 
projektowanego planu nie wskazuje na konieczność dokonania w tym zakresie zmian, gmina może 
wyłączyć te nieruchomości z obszaru objętego planem. 
 
2.W miejscowym planie rewitalizacji, poza elementami wymienionymi w art.15 ust. 2 i 3, określa się w 
zależności 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 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, których mowa w art. 37i. 
 



Miejscowy plan rewitalizacji - 

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

Art. 37g. 
Na potrzeby postępowania w sprawie  uchwalenia  albo  zmiany  
miejscowego planu rewitalizacji sporządza się i publikuje 
wizualizacje projektowanych rozwiązań tego planu, składające 
się co najmniej z koncepcji  urbanistycznej obszaru objętego  

planem, modelu struktury przestrzennej tego obszaru oraz 
widoków elewacji. 





Umowa urbanistyczna- 

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

Art.37i. 
1. W miejscowym planie rewitalizacji można określić, w odniesieniu do 

nieruchomości niezabudowanej, że warunkiem realizacji na niej inwestycji 
głównej jest zobowiązanie się 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. […] 

2. Inwestycją główną nie może być inwestycja celu publicznego. 
3. W ramach inwestycji uzupełniających możliwe jest również zobowiązanie 

inwestora do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego przekazania na rzecz 
gminy lokali innych niż mieszkalne przeznaczonych na potrzeby działalności 
kulturalnej, społecznej, edukacyjnej lub sportowej, wykonywanej przez 
podmioty prowadzące działalność na obszarze rewitalizacji, których 
głównym celem nie jest osiągnięcie zysku. 

4. Wymiar zobowiązań, o których mowa w ust.1, jest proporcjonalny do 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia albo zmiany 
miejscowego planu rewitalizacji.  



Umowa urbanistyczna- 

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

Art.37i. 
5.  Inwestor zobowiązuje się do realizacji inwestycji uzupełniających 

zawierając z gminą  umowę  urbanistyczną, w której  określa  się  w 
szczególności,  zgodnie z miejscowym  planem  rewitalizacji,  zakres,  
specyfikację  techniczną  i termin  wykonania  niezbędnych  robót  
budowlanych  oraz  termin  przekazania  gminie  wybudowanych 
obiektów lub urządzeń. U mowa urbanistyczna może przewidywać  
etapowanie  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  spełniania 
innych  warunków  w niej określonych.  

6. Umowa urbanistyczna jest zawierana pod rygorem nieważności w 
formie aktu notarialnego. 

7. Zawarcie  umowy  urbanistycznej  stanowi  warunek  uzyskania  
pozwolenia  na budowę dla inwestycji głównej lub jej części. 

[…] 



Art.67. 
1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. 
[…] 
Art. 68. 
Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej 
zgodnie z art.67 ust.3, na podstawie odpowiednio zarządzenia 
wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość 
jest sprzedawana: 
[…] 
12) na cele realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których 
mowa w art. 15 ust. 1 pkt  5 lit.  a ustawy  z dnia  9  
października  2015 r.  O rewitalizacji  

Podatek od nieruchomości - 

ustawa o gospodarce nieruchomościami 

 

 



Prawo pierwokupu nieruchomości 

- ustawa o gospodarce nieruchomościami 

 

Art.109. 

1. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku 
sprzedaży: 

[…] 

 

4a)nieruchomości  położonych  na  obszarze  rewitalizacji,  
jeżeli  przewiduje  to  uchwała,  o której   mowa   w art.   8 
ustawy   z dnia   9 października  2015 r. o rewitalizacji; 

 

4b)nieruchomości  położonych  na  obszarze  Specjalnej  
Strefy  Rewitalizacji, o której  mowa  w rozdziale    5 
ustawy    z dnia    9 października  2015 r. o rewitalizacji. 



• Na podstawie § 2 Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady 
Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku 
ustanowiono na rzecz Gminy Miasto Płock prawo 
pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych 
na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.  

 

• W przypadku chęci sprzedaży nieruchomości 
nabywcy, który nie jest osobą bliską dla zbywcy 
należy sprawdzić, czy dana nieruchomość znajduje 
się na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.  

 

Specjalna strefa rewitalizacji – prawo 

pierwokupu 

 



Podatek od niezbudowanych nieruchomości 

– ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 

Art. 5. 
1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku 
od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: 
1) od gruntów: 
[…] 

d) niezabudowanych  objętych  obszarem  rewitalizacji,  o którym  mowa 
w ustawie  z dnia  9 października 2015 r.  O rewitalizacji  (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których 
miejscowy  plan   zagospodarowania   przestrzennego   przewiduje   
przeznaczenie   pod  zabudowę  mieszkaniową,  usługową  albo  za 
budowę  o przeznaczeniu  mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie  tego  planu  w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa  budowlanego  – 3zł od 
1m2powierzchni; 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

Paulina Sikorska 



Wałbrzych, 21 września 2016 r. 


