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1. Sposób przygotowania Założeń i uzasadnienie, dlaczego uruchomienie prac nad 

ustawą o rozwoju miast i rewitalizacji jest konieczne (identyfikacja problemu  

i określenie celów regulacji – ramy gospodarczego oddziaływania miast). 

1.1. Sposób przygotowania Założeń 

Założenia zostały przygotowane przez zespół specjalistów, działający  

na zamówienie dwóch stowarzyszeń zrzeszających lokalne jednostki samorządu 

terytorialnego - Związek Miast Polskich [ZMP] oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów 

[Śl.Z.GiP]. Skład zespołu autorskiego projektu Założeń: 

mgr inż. arch. Ewa Kipta, architekt i urbanista.  

mgr inż. arch. Dagmara Mliczyńska-Hajda, architekt i urbanista, koordynatorka prac zespołu  

i autorka opracowania ostatecznej wersji Założeń  

dr Tomasz Grzegorz Grosse, politolog, socjolog i regionalista. 

prof. Grzegorz Karczmarek, socjolog. 

dr Ferdynand Morski, dyrektor Biura Śl.Z.GiP 

mgr inż. Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP. 

mgr inż. Ryszard Reszke, skarbnik miasta Gliwice. 

mgr Janusz Szewczyk, analityk gospodarki miejskiej. 

prof. Marek Szewczyk, prawnik UAM w Poznaniu. 

Założenia powstały w oparciu o aktualny stan wiedzy na temat problemów rozwojowych 

polskich gmin, a szczególnie gmin miejskich, przy uwzględnieniu doświadczeń  

z dotychczasowych prób systemowego uregulowania rewitalizacji [tj. poprzednich projektów 

ustaw i założeń do takich ustaw].  

1.2. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej dla rewitalizacji i rozwoju miast 

20% mieszkańców polskich miast mieszka w dzielnicach zdegradowanych. To, co najmniej 

4,3 mln ludzi, ponad 11 % ludności Polski [Raport, 2010, s.76]. Dane te mają charakter 

orientacyjny, opierają się, bowiem na zestawieniu i analizie informacji pozyskanych z 363 

polskich miast, a prawdopodobna skala problemu jest dwukrotnie większa [363 miasta  

to 40% ogólnej liczby miast w Polsce]. Można więc założyć, że degradacja środowiska 

miejskiego dotyka bezpośrednio prawie połowy mieszkańców miast w Polsce, czyli - co 



 2 

najmniej - 1/5 wszystkich Polaków. Już to powinno być wystarczającą motywacją do podjęcia 

wysiłku dla zdynamizowania, regulowania i instytucjonalnego wspierania pro-rozwojowych 

procesów odnowy i rozwoju miast.  

Jak napisano w Założeniach, miasta polskie przechodzą proces strukturalnych zmian 

będących efektem: 

 zmian organizacji gospodarki światowej,  

 gwałtownych zmian technologicznych, 

 zmian ustrojowych i kulturowych.  

Zamieranie tradycyjnych sektorów gospodarki spowodowało likwidację dotychczasowych 

źródeł dochodów pracowników i przedsiębiorców, co w konsekwencji prowadzi do 

obumierania dużych obszarów miejskich. Zjawisko kryzysu na poszczególnych obszarach 

miast może być potwierdzone: 

 Niskim poziomem wskaźników określających atrakcyjność obszaru  

  dla mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających,  

 Gwałtownym spadkiem tych wskaźników w krótkim okresie czasu.  

Kryzys, jeśli dotyka część miasta, wpływa niekorzystnie nie tylko na to miasto. Sprawia,  

że w obszarze oddziaływania tego ośrodka miejskiego, procesy rozwojowe przebiegają  

z mniejszą dynamiką, a czasem ulegają zahamowaniu. Miasta, postrzegane przez wielu, jako 

motory rozwoju społeczno-gospodarczego (ośrodki wzrostu) generują znaczącą (ok.¾) część 

produktu krajowego brutto. Zatem szczególna dbałość o ich rozwój, niezakłócony zjawiskiem 

kryzysu środowiska miejskiego, leży w interesie ogółu i tym samym musi być przedmiotem 

szczególnej troski państwa, regionów (województw) i powiatów [Założenia, s.3].  

 

Proponowana, opisana w Założeniach ustawa jest potrzebna, bo problemy w rozwoju polskich 

miast szybko narastają, a kluczowe
1
 z nich, to: 

-niska pozycja konkurencyjna polskich metropolii w skali UE, 

-niewystarczające wykorzystanie potencjału najważniejszych ośrodków miejskich  

do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz rozwoju kraju, 

-niewystarczające powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi miastami, 

-utrata dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych niektórych obszarów miejskich  

(całych miast lub ich dzielnic), 

-zagrożenie trwałości i ciągłości przestrzennej sieci osadniczej w skali całej Polski w wyniku 

koncentracji osadnictwa, procesów metropolizacyjnych oraz procesów depopulacji, 

-trwanie niekorzystnych, w warunkach gospodarki rynkowej, elementów dziedzictwa 

historycznego w strukturach społecznych, organizacyjnych, przestrzennych i gospodarczych, 

-postępujący proces suburbanizacji i żywiołowego rozlewania się zabudowy miejskiej, 

                                                 
1
 Według Raportu MRR, z 2010r. 
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-problemy mieszkaniowe-deficyt, 

-starzenie się społeczeństwa miejskiego oraz obniżenie dynamiki rozwoju ludnościowego 

miast 

-poprawa warunków i jakości życia w miastach, 

-zachowanie walorów oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego miast. 

To, przywołane wprost za Raportem MRR, zestawienie kluczowych problemów, unaocznia 

jak głęboki i rozległy jest obszar problemów trawiących polskie miasta, co uzasadnia 

opracowanie projektu rozwiązań prawnych, które wprowadzą koncepcję zrównoważonego 

rozwoju również do urbanistyki, poprzez stworzenie systemu dla strategicznego planowania 

rozwoju miast, skutkującego radykalnym odejściem od dotychczasowych sektorowo-

mechanistycznych koncepcji. Dlatego omawiane założenia akcentują konieczność 

zaprojektowania takich rozwiązań prawnych, które spowodują powrót do pierwotnego 

rozumienia miasta jako zwartego wielofunkcyjnego organizmu społeczno-przestrzenno-

ekonomicznego, który dzięki wielofunkcyjności generuje rozwój (w tym zjawiska uznawane 

za pożądane cechy rozwoju w skali regionalnej, mierzone wskaźnikami społeczno-

gospodarczymi promowanymi przez UE).  

Analiza zjawisk występujących w polskich miastach, ich doświadczeń w podejmowaniu 

działań naprawczych i pro-rozwojowych oraz analiza zagranicznej praktyki i polityki wobec 

miast, a w tym szczególnie podejścia Unii Europejskiej do tych zagadnień, są dostateczną 

argumentacją dla uznania, że podstawowym instrumentem wspierania rozwoju polskich miast 

powinno być wyraźne, trwałe i znaczące promowanie działań rewitalizacyjnych (programów 

rewitalizacji). Rewitalizacja, urbanistyczny odpowiednik recyklingu, jest sposobem na 

odnowę zasobów miast i zrównoważony rozwój. Jak to tłumaczy E. Kipta -Rewitalizacją  jest 

to, żeby ludzie w danym miejscu chcieli mieszkać, umieli zapewnić sobie satysfakcjonujące 

warunki życia i znaleźć jego cel. Żeby nie czuli się, że mieszkają tam „za karę” lub 

tymczasowo. Najczęściej powtarzanym ostatnio błędem jest nazywanie rewitalizacją zwykłego 

remontu budynku. Renowacja czasem musi być elementem rewitalizacji, ale jej nie zastąpi 

[Kipta, 2005]. 

Problem degradacji dzielnic jest ściśle związany z deficytem mieszkań, ilościowym  

i jakościowym, a to – z perspektywy 20 lat nowego porządku społeczno-gospodarczego – 

uznać można za rezultat wycofania się państwa z interwencji w tzw. „sektorze 

mieszkaniowym”. Statystyczny deficyt mieszkań w Polsce jest różnie szacowny, ale bez 

wątpienia nie jest mniejszy niż 1,3 mln. Sytuacja mieszkaniowa w miastach jest silnie 

zróżnicowana, a wg danych ZMP zaledwie  55,6% zasobów komunalnych zostało 

wybudowanych po 1946r.[Bartosik, 2009]. Zjawiska segregacji, społecznej lub ekonomicznej, 
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marginalizacji również wskutek dziedziczenia biedy narastają i koncentrują się w miastach, 

gdzie permanentny deficyt mieszkań wespół z bezwzględnymi regułami „wolnego” rynku, 

czynią z dzielnic zaniedbanych, zdegradowanych - obszary koncentracji biedy, bezradności  

a często i społecznej patologii. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że wg danych z Systemu 

Analiz Samorządowych [Raport o miastach cz.1, ZMP, 2010r.] wydatki na pomoc społeczną 

w gminach pochłania przeciętnie 12% dostępnych środków (dla porównania, na transport 

publiczny niespełna 5%, podobnie na gospodarkę mieszkaniową). Warto tu przypomnieć,  

że ponad połowa obszarów zdegradowanych w miastach, to kategoria „zdegradowane 

dzielnice śródmiejskie”, a ¼ to mieszkaniowe dzielnice z wielkiej płyty. Degradacja 

techniczna, deprecjacja społeczno-ekonomiczna zaniedbanych części miast jest ściśle 

powiązana, współzależna z problemami mieszkalnictwa i (nie) dostępnością mieszkań w 

miastach, zatem rozwiązania proponowane w tych założeniach nie tyle obejmują całość 

problematyki dostępnego mieszkalnictwa, co wskazują te zagadnienia polityki mieszkaniowej 

władzy publicznej, które muszą znaleźć rozwiązanie, bowiem warunkuje to powodzenie  

i odczuwalną efektywność działań pro-rozwojowych (w tym, szczególnie programów 

rewitalizacji).  

Uzasadniając potrzebę rozwiązań ustawowych trzeba zaznaczyć, że w preferencjach wyboru 

miejsca zamieszkania Polacy za zdecydowanie najważniejsze uważają niskie koszty 

utrzymania mieszkania lub domu [65%] i jego funkcjonalność [45,6%].  

Inne czynniki (ewentualnego) wyboru to walory dzielnicy (okolicy): bezpieczeństwo [48,5%], 

duża  ilość zieleni [30,4%], dobra dostępność do komunikacji [25,5%] i usług [20%], estetyka 

budynków [16,2%]. Dane przytoczone w tej części również pochodzą  

z analizy badań przeprowadzonych przez COBS, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury  

w 2008r. i ilustrują trwałość tendencji, od 1990r. - geneza pierwszy polskich programów 

renowacyjnych i rewitalizacyjnych brała się z problemów sub-standardu mieszkaniowego, 

kosztownej i niechcianej spuścizny, obrazowo nazwanej „luką remontową”. Od początku 

jednak przyjęto,  że skutecznym sposobem ratowania zabudowy mieszkaniowej mogą być 

tylko działania kompleksowe. Później, przede wszystkim wskutek nadmiernej zmienności 

podsystemu finansowego [Bryx, 2009], zamiast koncentracji na obszarach kluczowych, 

których odnowa może oddziaływać na otoczenie, nastąpiło rozproszenie sił i środków [Kulpa, 

Mliczyńska, 2009, s.24-25 i 45-46] Omawiane Założenia, jak klamra spinają wnioski z tych 

dwudziestoletnich doświadczeń, artykułując ponownie diagnozowaną od 1990r. potrzebę 
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systemowych rozwiązań i stabilnych zasad finansowego zaangażowania sektora publicznego 

(kształtowanych długofalową polityką państwa wobec miast).  

Tym samym działania dynamizujące przekształcenia w miastach, a szczególnie konstrukcja 

instrumentów zachęcających do rewitalizacji, muszą uwzględniać tę diagnozę. W innym 

przypadku, oczekiwania wobec ustawy rozminą się z jej ostateczną materią prawną, i to  

w stopniu porównywalnym do rozminięcia się oczekiwań wobec finansowej pomocy UE dla 

programów rewitalizacji z jej aktualnym i boleśnie realnym wymiarem. Realistyczne 

podejście, zastosowane przy budowaniu omawianych Założeń, uwzględnia kryzysową 

sytuację gospodarczą i negatywne trendy inwestycyjne, odpowiednio dobierając zestaw 

zachęt finansowych, stymulujących generowanie przychodów lub obniżanie kosztów.  

Jedno z podstawowych założeń omawianego projektu, którym jest wyhamowanie sub-

urbanizacji i rozlewaniu się miast, co wydaje się możliwe poprzez rozsądne działania 

intensyfikujące zainwestowanie w już zagospodarowanych, zabudowanych częściach miast, 

Wyhamowanie odpływu ludności miejskiej na peryferia, jej powrót do centrów miast, ma –

poza kulturowym - wymiar ekonomiczny. Składają się nań oszczędności [obniżanie kosztów 

transportu, kosztów transakcyjnych, realizacji i utrzymania infrastruktury komunalnej, 

technicznej i społecznej itd.], którym służy wtórne wykorzystanie raz (z)użytych zasobów.  

W środowisku miejskim recykling powinien obejmować konwersję obszarów 

zdegradowanych, a w tym obszarów kryzysowych, a szczególnie rewitalizację zamieszkałych 

obszarów tego rodzaju. Trzeba tu zaznaczyć, że choć pojęcie „obszar kryzysowy” ma nieco 

inne znaczenie niż obszar „zdegradowany”, to typologia obszarów kryzysowych nie odbiega 

o tej obserwowanej w innych krajach – najczęściej rewitalizacji wymagają fragmenty 

śródmieść i modernistyczne blokowiska z lat siedemdziesiątych. Innych narzędzi wymaga 

kompleksowa interwencja na terenach po-przemysłowych, jak również na obszarach po-

wojskowych, i takie narzędzia zostały również zaproponowane w omawianych Założeniach.  

Napór inwestycyjny powodował wielokrotny wzrost zapotrzebowania na tereny inwestycyjne, 

co w warunkach globalnej i lokalnej konkurencji wymagało ze strony podmiotów 

gospodarczych i władz publicznych coraz wyższej sprawności i szybkości działania w zakresie 

uruchamiania i prowadzenia procesu inwestycyjnego. W następstwie tych działań nastąpił 

bardzo szybki, nie w pełni skoordynowany przyrost obszarów zurbanizowanych, zwłaszcza  

w największych miastach i ich otoczeniu, co w dłuższej perspektywie może grozić powstaniem 

istotnych barier dla dalszego efektywnego rozwoju
2
 Prócz barier rozwojowych, ekstensywna 

                                                 
2
 Ibidem s.1 
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urbanizacja prowadzi do spadku efektywności ekonomicznej inwestycji - urbanizowanie jest 

kapitałochłonne, a już same koszty uzbrajania terenów, co pokazano w dalszej części OSR – 

uzasadniają maksymalizację wysiłków prowadzących do wtórnego wykorzystywania każdej – 

aktualnie nie użytkowanej lub użytkowanej ekstensywnie – części miasta. Takie założenie jest 

jednym z argumentów za przygotowaniem proponowanej regulacji prawnej, a jej część 

związana z uporządkowaniem systemu planowania, jest wyrazem poglądu, że prace 

prowadzone w ramach Unii Europejskiej poprzez kolejne prezydencje (Agenda Terytorialna, 

Karta Lipska) wskazują na konieczność integracji planowania przestrzennego z procedurami 

planowania rozwoju tak, aby polityka rozwoju gminy miała charakter zintegrowany oraz  

w szczególności wiązała sferę przestrzenną i aspekty środowiska naturalnego i kulturowego  

w odniesieniu do obszarów zurbanizowanych z możliwościami rozwoju w sferze gospodarki  

i rozwoju społecznego.
3
 

 

Projekt Założeń do ustawy i rewitalizacji i rozwoju miast składa się z trzech części: 

I. Wstęp. Podstawy aksjologiczne. Uzasadnienie dla potrzeby rozwiązań prawnych, 

stanowiących o celach i metodach wspierania rozwoju miast, formach 

regulujących zagadnienia ich rozwoju i mobilizujących do rewitalizacji. 

II. Materia proponowanych regulacji ustawowych. 

III. Biała Księga. Wskazówki, przykłady dobrej praktyki. 

 

Treści, które powinny znaleźć przełożenie wprost, na projekt odpowiadającym przyjętym 

założeniom ustawy, przedstawione zostały w części II założeń [Materia proponowanych 

regulacji ustawowych], w następującym układzie: 

1. SYSTEM.  

Rozwój miast – zagadnienia planowania, koordynacji i wspierania  

z poziomu kraju i województw. 

2. MIASTA.  

Planowanie, programowanie i prowadzenie przedsięwzięć rozwojowych oraz instrumenty 

3. POGRAMY REWITALIZACJI 

3.1. Programowanie rewitalizacji 

3.2. Prowadzenie i finansowanie programów rewitalizacji 

3.3. Usprawnienia i udogodnienia wspierające rewitalizację – zmiany  

w obowiązujących przepisach  

 

                                                 
3
 Ibidem s.2 
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Na poziomie pierwszym, tj. rozwiązań systemowych w Założeniach zaproponowano,  

by to w ustawie, znalazły się dekretacje o pro-urbanizacyjnym charakterze polityki państwa 

wobec miast. Również w ustawie powinny znaleźć się obligacje rządu o wspieraniu miast w 

ich rozwojowych aspiracjach, poprzez takie instrumenty, które będą kłaść nacisk na 

zrównoważony, policentryczny rozwój sieci osadniczej kraju, regulację sub-urbanizacji  

i hamowanie rozgęszczania gmin miejskich, budowanie lepszych, obustronnie korzystnych  

i trwałych relacji miasto-wieś, ugruntowanych w regionalnej i lokalnej specyfice.  

W tej części założeń znalazł się również zarys pożądanego kształtu relacji [styku] rząd-

samorząd, użytecznego dla zdynamizowania rozwoju miast różnej wielkości. Założenia,  

(w tym zakresie), wypracowywano bazując również na projekcie Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego [KSRR]. Co pozwala, uzasadniając potrzebę takiej ustawy, wykazać 

komplementarność rozwiązań przyjętych w tej części Założeń,  

z obowiązującą od 13 lipca 2010r. KSRR
4
. Proponowane w założeniach rozwiązania 

systemowe mogą (i powinny) stanowić realizację [instrumentalizację] ustaleń przyjętego 

przez Rząd Planu działania dla KSRR
5
, w zakresie, cyt. ”racjonalizacji zarządzania procesami 

rozwojowymi”, a konkretnie celu zamierzonego, w pkt.1.4 tego planu „.Wzmocnienie 

wymiaru miejskiego polityki regionalnej”, bowiem cyt.: Wpływ na rozwój miast mają 

działania władz publicznych na wszystkich szczeblach administracji – centralnej, regionalnej 

i lokalnej. Obecnie nie ma w Polsce prowadzonej w sposób zintegrowany polityki miejskiej 

oraz nie istnieje jedna formalna strategia w stosunku do obszarów miejskich na poziomie 

krajowym. Trudno więc mówić o koordynacji polityki wobec miast.”[Plan działania, s.9] 

  

Na drugim poziomie rozwiązań zarysowanych w omawianych Założeniach,  

tj. dedykowanym wprost miastom, proponuje się uporządkowanie i usystematyzowanie 

planowania rozwoju z jednoczesnym uproszeniem [powiązanie studium ze strategią, w jeden 

strategiczny plan rozwoju] oraz wprowadzenie wachlarza instrumentów rozwojowych, w tym 

programu rewitalizacji jako jednego z 5,  i priorytetowego narzędzia recyklingu miejskiej 

przestrzeni. Strategia rozwoju miasta oraz instrumenty jej realizacji, w tym program(y) 

rewitalizacji, powinny obejmować (w warstwie analitycznej i w fazie formułowania celów – 

jako postulowany zakres zmian) oprócz zagadnień społecznych, środowiskowo-

przestrzennych również zagadnienia ekonomiczne i gospodarcze, parametryzowane w oparciu 

o podstawowe wskaźniki ekonomiczne określające atrakcyjność miasta (obszaru). Wskaźniki 

monitorujące rozwój miast, powinny być generowane przez statystykę publiczną w obszarach 

umożliwiających rzeczywiste zarządzanie rozwojem. Tylko w odniesieniu do małych
6
 miast 

                                                 
4
 http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/KSRR_13_lipca_2010.pdf 

5
 

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Documents/Plan_dzialan_KS

RR_2-11_po_akceptacji_RM.pdf 
6
 W Założeniach przyjęto, że małe miasta to ośrodki miejskie o liczbie mieszkańców poniżej 20 000. 

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/KSRR_13_lipca_2010.pdf
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Documents/Plan_dzialan_KSRR_2-11_po_akceptacji_RM.pdf
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Documents/Plan_dzialan_KSRR_2-11_po_akceptacji_RM.pdf
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Założenia zachowują dotychczasową budowę wskaźników - dla całego miasta.  

We wszystkich miastach powyżej 20 tys. mieszkańców wskaźniki powinny być generowane 

w skali umożliwiającej ocenę skuteczności podejmowanych miejscowo interwencji,  

a odniesieniem dla nich powinny być wartości dla całego miasta, oraz – jako tło porównawcze 

– wartości dla obszarów innych miast regionu i kraju. Z gospodarczego punktu widzenia jako 

wyznaczniki obszaru w kryzysie, zaproponowano: 

 pogarszanie się opłacalności inwestowania na terenie obszaru, 

 utrata zdolności przyciągania inwestycji prywatnych (mieszkańców, właścicieli 

nieruchomości i przedsiębiorców), 

 odpływ kapitału z obszaru. 

Omawiane Założenia konstruują w tej „miejskiej” części prawną podstawę dla 

instrumentarium urbanistyki operacyjnej,  przewidując 5 rodzajów interwencji, w tym 

programy rewitalizacji – i te są w Założenia traktowane jako pierwszorzędne.   

 

W ten sposób, w trzeciej części projektu założeń, najbardziej szczegółowo 

przedstawionej, znalazły się regulacje i narzędzia promujące rewitalizację, jako 

programowo stosowaną metodę oddziaływania na rozwój gmin.  

Projekt założeń proponuje by doprowadzić do jednoznacznego zdefiniowania rewitalizacji, 

sugerując by za taką uważać przedsięwzięcia delimitowane przestrzennie (terytorium), 

społecznie (społeczność lokalna aktywna na tym terytorium i społeczność danego miasta) i 

gospodarczo. Jako cele rewitalizacji wskazuje: odzyskanie dla potrzeb społeczności 

(lokalnych; miejskich) określonych, przeżywających kryzys obszarów (przestrzeni), zaś 

charakterystykę zjawiska kryzysu [w środowisku miasta]  

i adekwatnych kryteriów diagnostycznych, proponuje wyprowadzić przyjmując, że stan 

kryzysu to zespół niepożądanych, destrukcyjnych i utrzymujących się zjawisk w sferze 

przestrzennej, społecznej i gospodarczej, które spowodowały trwałą degradację części miasta. 

Założenia proponują by w ustawie zdefiniować proces programowania rewitalizacji jako 

skutek ustaleń strategii rozwoju miasta (zaznaczając relacje przyczynowo-skutkowe), 

podejmowany i finalizowany odpowiednią uchwałą rady miasta, a prowadzony w sposób 

przejrzysty i oparty na rzeczywistych konsultacjach społecznych.  

Projekt założeń wskazuje, na konieczność ustawowego zagwarantowania, że rewitalizacja jest 

celem publicznym, działaniem w interesie publicznym. W tym zakresie postuluje 

jednoznaczne określenie w ustawie, że wypracowanie, uzgodnienie, podjęcie i prowadzenie 

programu rewitalizacji jest zadaniem publicznym, realizacją celu publicznego (tj. działaniem 

w interesie wspólnym). W tym zakresie, projekt założeń proponuje, by w ustawie rewitalizacji 

charakter inwestycji celu publicznego nie tylko przez definicje, ale też poprzez wprowadzenie 

do art.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami programu rewitalizacji obszaru 

kryzysowego, oraz powiązanie takiej regulacji prawnej z innymi (np. art. 10 ustawy z dnia 27 
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marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Dla takiego uregulowania 

prawnego, założenia wskazują argumentację wynikającą z praktyki prowadzenia programów 

rewitalizacji, której rzecznicy od wielu lat optują za tym rozwiązaniem ułatwiającym 

przygotowanie inwestycji przewidzianych programami rewitalizacji. Zważywszy,  

że w świetle przepisów rozdziału 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

przygotowanie inwestycji celu publicznego korzysta z licznych przywilejów, z których 

wyłączone są inwestycje prywatne - takie rozwiązanie, tych od dawna sygnalizowanych 

trudności, byłoby bardzo użyteczne [a umożliwiłoby również - gdyby okazało się niezbędne 

dla realizacji programów rewitalizacji- dokonywanie wywłaszczeń nieruchomości]. Prócz 

tego wprowadziłoby to możliwość stosowania prawa pierwokupu (art. 109 – 111 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami), jak i dokonywania – w razie potrzeby – podziałów 

nieruchomości z urzędu (art.97 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami).  

Wskutek tak ukształtowanych przepisów gmina uzyskiwałaby realny wpływ na 

gospodarowanie przestrzenią i skuteczne narzędzie rozwiązywania problemów będących 

przejawem braku należytej dbałości o stan i sposób użytkowania nieruchomości (stanowiący 

jeden z najczęstszych objawów kryzysu). Jednocześnie zapis ten, w pewnym stopniu, 

zapobiegałby nadużywaniu rewitalizacji jako metody pozyskiwania publicznego 

dofinansowania dla rozwoju prywatnych (w tym również spółdzielczych) obszarów 

faktycznie wolnych od stanu kryzysowego. 

Omawiany projekt Założeń silnie zaznacza, by w ustawie przewidzieć obowiązek 

uspołecznienia rewitalizacji i określić podstawowe elementy konsultacji społecznych –  

z ewentualnym odwołaniem się do zasad, które gmina już wprowadziła (lub obowiązkowo  

z mocy tej ustawy wprowadzi, w oparciu o art.5a ustawy o samorządzie gminnym). Założenia 

postulują takie dobranie konstrukcji prawnych w projekcie ustawy, by zminimalizować 

zagrożenie formalistycznym wykonywanie procedur a zwiększyć (najlepiej – wygenerować) 

partycypację mieszkańców, już na wstępnym etapie prac nad programem rewitalizacji.  

W tym celu, zakłada się, że optymalnym byłoby określenie w ustawie swoistych „ram”, 

możliwych do wypełniania lokalnie akceptowanymi i użytecznymi działaniami, których 

chronologia i sekwencja powinna czynić zadość zasadzie: konsultacje wyprzedzają 

programowanie, projektowanie i decyzje realizacyjne, a informacja jest upubliczniania za 

każdym razem – przed i po podjęciu decyzji programowych, projektowych i realizacyjnych, 

którą założenia sugerują wprowadzić do ustawy in extenso. 

Założenia uwzględniają potrzebę pozostawienia swobody w kształtowaniu ścieżki 

programowania rewitalizacji w każdej gminie, wskazując przy tym, że przyszła ustawa nie 

powinna być nadmiernie szczegółowa w ustalaniu trybu pracy nad programem i innych 

kwestii proceduralnych, a za wystarczające uznaje odwołanie się do już powszechnie znanych 

zasad planowania przedsięwzięć i prowadzenia programów a programowanie rewitalizacji 

powinno opierać się w pierwszej kolejności o źródła i potencjały endogenne (własne),  
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a przynajmniej odwoływać się do nich w przypadku ingerencji z zewnątrz (oparciu programu 

na potencjałach egzogennych – zewnętrznych).  

Co do sposobu zapisania (opisania) programu [tj. formy samego dokumentu], w Założeniach 

przewidziano, że powinien definiować zmiany przestrzenne, zamierzone dla rewitalizowanego 

obszaru, która może przybierać dowolną zrozumiałą formę opisu stanu docelowego, pod 

warunkiem dopuszczenia społeczności lokalnej do procesu jego tworzenia. Założenia 

wskazują również, że taki opis stanu docelowego, uzupełniony o opisy narzędzi wdrażania 

zmian przestrzennych - zmiany środowiska miejskiego, po uzgodnieniach przewidzianych 

prawem, może w drodze odpowiedniej uchwały rady gminy uzyskać status umowy społecznej, 

albo prawa miejscowego (jeśli sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nie jest obowiązkowe). Umowa taka, jako wielostronne zobowiązanie do 

wdrażania opisanych zmian, może stać się kluczowym narzędziem, zapewniającym 

wiarygodność procesu rewitalizacji. Założenia jednoznacznie wskazują,  

że przyszła ustawa nie powinna wprowadzać obowiązku sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych rewitalizacją, jednak powinna 

zawierać takie rozwiązania prawne by uniemożliwiać zarówno rozstrzyganie o warunkach 

zagospodarowania i zabudowy terenów na tych obszarach w drodze decyzji administracyjnej, 

jak również „programowanie” rewitalizacji dla realizacji ustaleń wcześniej przyjętego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W Założeniach znalazł się szeroki i wyczerpujący opis pożądanych instrumentów wspierania 

rewitalizacji, a w tym zestaw finansowych udogodnień, których wdrożenie powinno 

skutkować istotną, korzystną zmianą w dynamice działań rewitalizacyjnych w Polsce. 

Założenia nie postulują jednej, ogólnie obowiązującej formy organizacyjnej dla prowadzenia 

programów rewitalizacji, ale proponują ujęcie w przyszłej ustawie warunku by lokalnie 

ustalony system wdrażania programu uwzględniał monitorowanie skuteczności programu  

i był adekwatny do przyjętej formy zarządzania, a rada miasta była raz do roku informowana 

o wnioskach wynikających z tego monitoringu. Jednak w przypadku dużych programów 

rewitalizacyjnych Założenia wskazują, że miasto powinno rozważyć powołanie specjalnej 

jednostki lub utworzenie na bazie istniejącej struktury specjalnej agencji - operatora 

rewitalizacji, która poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych będzie kumulować 

potencjał profesjonalny, instytucjonalny i ekonomiczny. Uzasadnieniem dla takiego 

rozwiązania jest przekonanie, że podniesie to zdolność miasta do realizacji złożonych 

programów rozwojowych. Powołanie specjalnej jednostki (np. spółki celowej) może być 

instrumentem realizacji nie tylko dla programu rewitalizacji, ale i pozostałych interwencji 

programowanych, które proponowane są w tych założeniach, a mianowicie: 

a. zintegrowane operacje urbanistyczne – złożone, wielopodmiotowe prze-

kształcenia wymagające współdziałania wielu podmiotów, podejmowane także 

na zasadach partnerstwa  publiczno-prywatnego; 
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b. renowacje (rehabilitacja) zespołów zabudowy - zintegrowane działania 

nakierowane na poprawę standardu technicznego i estetyczno-użytkowego 

istniejącej zabudowy, szczególnie mieszkalnej;  

c. restytucję przyrodniczą - związaną z przywracaniem walorów naturalnych 

fragmentów struktury przestrzennej miasta (np. dolin rzecznych, kompleksów 

zieleni, wzgórz) dla wzmocnienia atrakcyjności i różnorodności środowiska 

miejskiego (m.in.: re-naturalizacja koryt rzecznych);  

d. konwersję funkcjonalną (restrukturyzację)– radykalne przekształcanie 

obszarów, w których zainwestowanie nieodwołalnie utraciło walory użytkowe 

(np. tzw. brown fields). 

Omawiane Założenia proponują budowę przepisów konstytuujących finansowe ułatwienia  

dla realizacji programów rewitalizacji oprzeć o trzy zasady:  

I. Wkład inicjujący rewitalizację leży po stronie publicznej; jego zadaniem jest usunięcie 

głównej (zdefiniowanej lokalnie) bariery rozwoju, redukcja ryzyka inwestycyjnego  

i tworzenie warunków do inwestycji sektora prywatnego,  

II. Kapitał konieczny dla prowadzenia rewitalizacji powstaje poprzez montaż (łączenie) 

środków publicznych i prywatnych oraz mobilizowanie kapitału prywatnego  

do inwestowania na obszarach objętych programami rewitalizacji, 

III. Prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez miasta w ramach prawnych 

określonych przez postulowaną ustawę nie jest uzależnione od dotowania rewitalizacji 

wprost przez Rząd, który nie musi uczestniczyć w finansowaniu rewitalizacji, choć może 

tak czynić, w okolicznościach przewidzianych w przyszłej ustawie i przy sprzyjającej 

temu kondycji budżetu. Wsparcie dla rewitalizacji ze strony Rządu może mieć charakter 

dwoisty, pośredni [odroczenia i ulgi] i bezpośredni [subwencje].  

Dotychczas podejmowane próby wdrożenia mechanizmów wspierania działań 

rewitalizujących obszary kryzysowe w polskich gminach, również poprzez specjalną 

ustawę o programach rewitalizacji [projekt z 2002r.], rozbijały się o jedną rafę: sztywno 

konstruowane mechanizmy partycypacji budżetu państwa w tych działaniach. W tych 

założeniach przyjęto odmienną filozofię budowy finansowego wspierania przyjmując, że: 

Rząd, formułując politykę wobec miast, wyraźnie pomaga miastom, prowadzącym 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, umożliwiając zwiększenie przychodów do budżetu 

gminy, poprzez pozostawienie należnych sobie dochodów generowanych w ramach 

programu rewitalizacji tam, gdzie zostały wytworzone (do czasu zakończenia takiego 

programu, czyli wyprowadzenia części obszaru miasta ze stanu kryzysu). 

W Założeniach proponuje się by przepisy ustawy stanowiły – delegując na organ 

właściwy do decyzji w sprawie rządowego programu wspierania rewitalizacji określenie 

parametrów wsparcia – upoważnienie do stosowania przez Rząd, wszystkich albo 
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niektórych, określonych i ujętych w proponowanej ustawie motywujących instrumentów 

finansowych. Założenia zawierają opis ośmiu, przykładowych motywujących 

instrumentów - ułatwień finansowych dla podmiotów sektora prywatnego i publicznego: 

1. Czasowe ustalenie zerowej stawki VAT dla projektów prowadzonych w ramach 

programu rewitalizacji. 

2. Zwolnienie z VAT umów zawartych przez jednostkę sektora finansów 

publicznych dla realizacji projektów w ramach programu rewitalizacji. 

3. Zwiększenie udziału miast (gmin) prowadzących program rewitalizacji  

w dochodach z PIT [począwszy od roku uchwalenia programu]: 

a. Proporcjonalnie do liczby mieszkańców obszaru rewitalizacji,  

b. Wzrost procentowy udziałów na lat 5 [ograniczony w wysokości].  

4. Zwiększenie udziału miast w CIT, począwszy od uruchomienia, wskutek 

rewitalizacji, działalności przynoszącej te dochody podatkowe 

5. Zwiększenie udziału województw w CIT, począwszy od uruchomienia 

wojewódzkiego programu wspierania miast w działaniach rewitalizacyjnych, 

ograniczony czasowo, np. do 3 lat.  

6. Zwolnienie z podatku od przychodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych 

inwestujących w ramach programów rewitalizacji. 

7. Odroczenie należności podatkowych z tytułu CIT i PIT, w różnej skali i zakresie, 

przykładowo: 

a. na 3 lata dla nowych podmiotów z siedzibą w obszarze rewitalizacji,  

b. na 5 lat dla podmiotów z siedzibą w obszarze rewitalizacji, pod warunkiem 

trwałego (5 lat) zwiększenia liczby miejsc pracy (wg liczby zatrudnionych 

na umowę o pracę),  

c. wprowadzenie zredukowanej stawki VAT na prace remontowe 

w obszarach objętych programami rewitalizacji (co, w świetle regulacji UE 

dotyczących VAT jest uzasadnione zwiększonym stopniem 

pracochłonności takich robót budowlanych),  

8. udzielenie w ustawie upoważnienia dla Rady Ministrów do określenia w drodze 

rozporządzenia zasad udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom 

inwestującym na obszarach objętych programami rewitalizacji. 

Mechanizmy gospodarcze przewidziane w omawianych założeniach, a wzbudzane wskutek 

realizowania programów rewitalizacji uwzględniają potrzebę dokonania regulacji prawnych, 

które zniwelują jednostronne kumulowanie korzyści finansowych, wskutek interwencji 
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wspieranych środkami publicznymi, albo inwestycji ze środków publicznych. Dlatego  

w założeniach uwzględniono partycypację w procesach rewitalizacji tych podmiotów,  

które z tych procesów odniosą obiektywne korzyści ekonomiczne, poprzez system danin 

publicznych [można by określić je mianem opłat urbanistycznych], które obciążałyby te 

podmioty, które na rewitalizacji obiektywnie skorzystają (w tym rozszerzenie uprawnień do 

poboru opłaty adiacenckich, co w założeniach przedstawione jest jako „substytut” podatku od 

nieruchomości ad valorem). W odniesieniu do terenów zabudowanych, wypełnienie 

omawianych Założeń wiązać się będzie z radykalną przebudową istniejących przepisów 

dotyczące opłat adiacenckich, w kierunku powiązanych ich z budową infrastruktury 

społecznej, finansowanej ze środków publicznych. 

Omawiany projekt zakłada, że zwiększenie napływu kapitału prywatnego do finansowania 

projektów rewitalizacji nastąpić powinno poprzez instrumenty podatkowe oraz obniżenie 

ryzyka inwestycyjnego i kosztów realizacji niektórych inwestycji (przedsięwzięcia generujące 

lokalną żywotność, ponoszone będą przecież częściowo przez miasto lub agencję - operatora 

rewitalizacji). Założenie to wynika z obserwacji i analizy skutków rozwiązań prawnych 

zastosowanych już w początku lat 80. ub. wieku w innych europejskich państwach  

(wspierających rewitalizację poprzez krajową politykę) i w części szczegółowej tej oceny 

skutków nie będzie poddawane dalszej weryfikacji.  

Jak już wcześniej wspomniano, w Założeniach za uzasadnione uznano zdecydowane 

wysuwanie potrzeby uznania rewitalizacja obszarów kryzysowych za – zadekretowany w 

ustawie - cel publiczny. Dla zagadnień finansowania tych działań, istotne jest i to, że w 

projekcie proponuje się również przecięcie - jeszcze czasem toczonych - dyskusji nad tym,  

czy aby jest zadaniem własnym gminy
7
,  jak i stwierdzenie, że wspieranie programów 

rewitalizacji należy do zadań własnych powiatu i województwa. Zakłada się, że to wspieranie 

polegać może również na  partycypacji finansowej, w tym na udzielaniu pomocy finansowej z 

budżetu tych jednostek samorządowych poprzez dotacje dla działań – składowych programu 

rewitalizacji – mieszczących się nie tylko w dotychczasowym katalogu zadań własnych tych 

jednostek samorządowych. Oprócz tego, że rozwiązanie takie urealnia zasadę subsydiarności 

(pomocniczości) względem programów rewitalizacji, daje również podstawę do określania 

obszarów kryzysowych (wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych) w planach 

zagospodarowania przestrzennego województw.  

Założenia wskazują, że miasto podejmujące program rewitalizacji powinno być zobowiązane 

do określenia w planie finansowania tego programu minimalnego „własnego wkładu”, co ma 

                                                 
7 Bowiem niewątpliwie pozostaje ono w związku zaspokajaniem potrzeb zbiorowych lokalnej wspólnoty 

samorządowej. Można by tego dokonać poprzez dopisanie rewitalizacji do art. 7 ust. 1 zd. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym. Dokonanie takiego zabiegu uczytelni zasadność finansowania programów rewitalizacji ze środków 

ujętych w budżetach gmin, tworząc tytuł do legalnego wydatkowania środków budżetowych na powyższy cel, a 

nadanie rewitalizacji charakteru celu publicznego spowoduje skutki w wielu dziedzinach prawa. 
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zapobiec aktualnym praktykom rozdrabniania aktywności na liczne, drobne projekty lub 

podejmowania prac wyłącznie dla uzyskania „dostępu” do instrumentów finansowego 

wsparcia z UE. Założenia precyzują sposób określania tego minimum, proponując algorytm 

powiązany z wartością dotychczasowych średnich wydatków inwestycyjnych gminy. Prócz 

tego, założenia wskazują, że w przyszłej ustawie powinno znaleźć się jednoznaczne 

stwierdzenie, że jeżeli program rewitalizacji jest programem zgodnym z zasadami tej, 

proponowanej ustawy, staje się przez to przedsięwzięciem preferowanym  

i wspieranym z tych środków publicznych, które są udostępniane dla promowania aktywności 

składających się na program rewitalizacji. Celem takiego przepisu jest wywołanie zmiany 

kryteriów i zagwarantowanie stabilności tak wywołanej preferencji w budowaniu krajowych  

i regionalnych programów na użytek absorpcji funduszy zewnętrznych, a w tym zasad 

udzielaniu dotacji, pożyczek, gwarancji, itp.  

Omówione tu skrótowo, a ujęte w Założeniach do projektu ustawy finansowe instrumenty 

motywujące, zostały w tych Założeniach zarysowane w sposób pozwalający na  zobrazowanie 

ich wzajemnej relacji, czyniącej wielce prawdopodobnym wywołanie efektu synergii. Głębsze 

uzasadnienie dla takiego doboru rozwiązań ustawowych, które zaproponowano  

w założeniach, przedstawiono w dalszej części tej oceny.  

Na koniec ogólnego uzasadnienia  potrzeby wprowadzenia regulacji ustawowych  

w przedmiotowym zakresie, trzeba wspomnieć o zmianach w przepisach istniejących.  

Od początku lat 90. ub wieku, odkąd zbierane były liczne, a coraz częściej gorzkie, 

doświadczenia na polu (nie) spójności prawa i jego przeciw-skutecznych rozwiązań, rośnie 

katalog potrzebnych dla rewitalizacji i  rozwoju miast zmian, w już istniejących, i coraz 

liczniejszych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Przedstawiony w założeniach 

zestaw proponowanych zmian, jest jedynie wyborem, z tych najpotrzebniejszych  

i kardynalnych - a dotąd już rozpoznanych jako bariery dla rewitalizacji. Prace nad projektem 

ustawy wymagać będą dogłębnej analizy praktyki w zderzeniu z jego literą, a szczególnie 

wykładnią prawa, orzecznictwem SKO i sądów – dla precyzyjnego określenia użytecznych 

zmian w przepisach. Poczyniona wstępnie analiza zakresu użytecznych zmian w obecnie 

obowiązujących przepisach prowadzi do wniosku, że w pracach nad projektem ustawy należy 

weryfikacji poddać regulacje zawarte w około 30 ustawach, obejmować zagadnienia: 

planowania przestrzennego, projektowania, prowadzenia procesu inwestycyjnego w zakresie 

budownictwa,, zasad prowadzenia polityki rozwoju, ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

zarządzania w obszarach metropolitalnych, zakresu zadań własnych samorządu gminnego, 

powiatowego oraz wojewódzkiego, gospodarki nieruchomościami, planowania  

i zagospodarowania przestrzennego, podatków, ppp, zamówień publicznych itp.  

Podsumowując ogólną część uzasadnienia dla proponowanych Założeń ustawowych regulacji 

należy podkreślić, że wsparcie rozwoju polskich miast jest warunkiem utrzymania dynamiki 
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rozwoju kraju, a tę można będzie długofalowo utrzymywać na zadawalającym poziomie 

jedynie poprzez przyjęcie pro-urbanizacyjnego priorytetu polityki rozwoju i adekwatnych do 

tego, a przy tym różnorodnych narzędzi prawnych i finansowych. Pewne elementy takiego 

kierunkowania polityki regionalnej pojawiły się nowej Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020, co wzmacnia argumentację na rzecz proponowanej ustawy. KSRR 

wymaga oprzyrządowania, również poprzez regulację zagadnień rozwoju miast i rewitalizacji, 

w ustawie. Jej opracowanie i przyjęcie wprowadzi do polskiego systemu prawnego 

mechanizmy i instrumenty konieczne dla rozwinięcia i uporządkowania pro-rozwojowych 

działań w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem programów rewitalizacji, a przy tym 

usunięcie rozpoznanych, istniejących przepisów prawa, które oceniane są jako bariery 

formalno-prawne, hamujące lub często wręcz uniemożliwiające zintegrowane i efektywne 

prowadzenie programów rewitalizacji. A jest to sprawdzona, anty-kryzysową metodą 

działania, społecznie i gospodarczo korzystna, ale wymaga odpowiedniego przygotowania od 

strony prawnej i wsparcia (promocji).  

 

2. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowany akt normatywny.  

Podmiot Charakterystyka prognozowanego oddziaływania 

Obywatele Poprawa perspektywy na lepszą jakości życia, większy wpływ na 

decyzje (rozwojowe) podejmowane przez reprezentantów lokalnej 

społeczności,  w skali dzielnicy, gminy, miasta. 

Wyhamowanie dynamiki procesu narastania zróżnicowań społeczno-

ekonomicznych i skutków takich różnic dla lokalnych społeczności.  

Lepsze wykorzystanie środków publicznych [z podatków] bardziej 

sprawiedliwe rozłożenie obciążeń i pobieranie danin publicznych. 

Urealnienie współuczestnictwa w kształtowaniu kierunków  

rozwoju gminy, również dzięki zwiększeniu znaczenia konsultacji 

społecznych i preferowaniu partycypacyjnej metodyki planowania,  

szczególnie programowania rewitalizacji.  

Zmniejszenie napięć społecznych związanych z procesem decyzyjnym  

(w tym również z procesami inwestycyjnymi w gminach,  dzięki 

jawności założeń (strategia rozwoju) i  cech środowiska (statystyka 

miejska-gminna, mierniki); 

Lepsze warunki do podejmowania decyzji, wyborów [np. miejsca 

zamieszkania, sposobu korzystania z usług komunalnych, infrastruktury 

społecznej] wskutek pełnej jawności i dostępności informacji na temat 
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stanu rzeczy i zjawisk społeczno-gospodarczych] i większej 

przewidywalności zmian. 

Lepsza świadomość kontekstu lokalnej społeczności - ograniczeń,  

jak również szans i perspektyw, lepsza motywacja do obywatelskiej 

aktywności.  

Bilans: korzyści przewyższają koszty 

Samorząd 

lokalny 

Zwiększenie skuteczności działania, zwiększenie efektywności 

wydatków na realizację zadań własnych, obniżenie kosztów inwestycji,  

podniesienie efektywności gospodarowania majątkiem gminy,  

podniesienie jakości i skuteczności komunikacji społecznej  

i efektywności dialogu społecznego w gminie, zwiększenie wpływów do 

budżetu gminy w zakresie dochodów własnych [podatek od 

nieruchomości, opłaty adiacenckie], zwiększenie wpływów z tytułu 

udziału w podatku PIT, poprawienie relacji pomiędzy użytkownikami 

przestrzeni – sektorem publicznym i prywatnym,  zwiększenie  

możliwości kształtowania rozwoju  i poprawiania atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy,  zmniejszenie napięć  społecznych związanych z 

procesami inwestycyjnymi, podniesienie poziomu aktywności 

ekonomicznej mieszkańców – obniżenie wydatków na finansowe 

instrumenty pomocy społecznej, podniesienie  poziomu 

przedsiębiorczości i  zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, 

zwiększenie transparentności procesu planowania rozwoju, lokalizacji 

inwestycji i interwencji publicznej w obszarach zdegradowanych, 

poprawienie jakości usług publicznych, w tym również usług 

mieszkaniowych, czasowe zwiększenie nakładów na SIT, zwiększenie 

nakładów na zbieranie i analizowanie informacji, możliwe również 

zwiększenie kosztów osobowych i niewielkie zwiększenie nakładów na 

obsługę partycypacyjnego zarządzania [udostępnienie informacji  

i udrożnienie kanałów komunikacyjnych], koszty związane  

z  wprowadzeniem standardów wynikających z dyrektywy INSPIRE 

Bilans: korzyści przewyższają koszty 

Samorząd 

powiatowy i 

Stabilizacja relacji pomiędzy ośrodkami miejskimi, zwiększenie  

efektywności działań  planistycznych i skuteczności działań 
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wojewódzki  optymalizujących zasady gospodarowania regionalną przestrzenią, 

większe możliwości precyzyjnego dobierania kryteriów dla polityki 

rozwoju, zwiększenie efektywności instrumentów wdrażających te 

polityki; większa skuteczność instrumentów operacyjnych,  

(np. efektywność regionalnych programów operacyjnych), 

prawdopodobna większa efektywność działań związanych z alokacją 

funduszy UE, szybsze kontraktowanie; bardziej wiarygodny monitoring,  

lepsze rozeznanie cech potencjalnych projektów, lepszy dostęp do 

informacji kształtujących wiedzę o popycie na wsparcie regionalne, 

lepsze rozeznanie na temat uwarunkowań regionalnej polityki wobec 

miast, korzystniejsze warunki kreowania polityki regionalnej w zakresie 

wspierania relacji miasto-wieś; więcej bezpłatnych – publicznie 

dostępnych i wiarygodnych danych do działań ewaluacyjnych,  

zwiększenie wartości majątku własnego, zwiększenie dochodów z tytułu 

udziału w PIT i CIT, zwiększenie wydatków na obsługę komunikacji 

społecznej jak również na pokrycie kosztów pozyskiwania  

i analizowania informacji. 

Bilans: korzyści przewyższają koszty 

Przedsiębiorcy   Zwiększenie wartości aktywów podmiotów gospodarczych [bilansowe i 

realne], zwiększenie zdolności kredytowej, obniżenie kosztów 

transakcyjnych, obniżenie kosztów przygotowania inwestycji, obniżenie 

ryzyka inwestycyjnego, obniżenie kosztów utworzenia miejsca pracy, 

obniżenie kosztów pozyskania powierzchni użytkowej dla nowych 

przedsięwzięć gospodarczych, niższe koszty transportu (wskutek 

agregacja  przedsięwzięć gospodarczych, przestrzennej koncentracji 

wymiany gospodarczej), potencjalnie lepsze warunki do rozwoju i 

inwestowania zatem zwiększenie konkurencyjności, korzyści wskutek 

skrócenia [uproszczenia] postępowania administracyjnego na obszarach 

poddawanych rewitalizacji, korzyści finansowe wskutek wykorzystania 

instrumentów przewidzianych w Założeniach [np. odroczenie VAT], 

skrócenie procesu inwestycyjnego, lepsze warunki prowadzenia 

przedsiębiorstwa [wskutek lepszej jakości usług publicznych za sprawą 

lepszego zarządzania miastem], wydatki na pokrycie opłat adiacenckich.  
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Bilans: korzyści przewyższają koszty   

Państwo 

Skarb Państwa 

Rząd  

Wypełnienie luki cywilizacyjnej – restytucja systemowego podejścia do 

rozwoju miast, wypełnienie misji państwowotwórczej, per saldo - 

zwiększenie wpływów budżetowych: zwiększenie wartości aktywów 

państwowych podmiotów gospodarczych i spółek skarbu państwa, 

[bilansowe i realne] zwiększenie wpływów z tytułu VAT, sukcesywny 

wzrost wpływów z tytułu PIT, a nieco później również z tytułu  CIT od 

nowo powstałych podmiotów;   

uzyskanie realnej perspektywy dalszych „bezkosztowych”  nowych 

wpływów podatkowych od podmiotów  lokalizujących swą działalność 

w obszarach rewitalizowanych, objętych pomocą według reguł 

proponowanych w tych Założeniach, realizacja dyrektywy INSPIRE, 

realizacja konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, realizacja 

zasady subsydiarności, pomocniczości państwa wobec samorządu 

terytorialnego i wspólnot lokalnych, zwiększenie efektywności i pro-

rozwojowego oddziaływania przedsięwzięć współfinansowanych ze 

środków UE,  

zwiększenie wydatków na statystykę publiczną,  Fundusz Dopłat oraz 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów  

Bilans: korzyści przewyższają koszty   

 

 

3. Analiza wpływu projektowanej ustawy na wybrane obszary życia społeczno-

gospodarczego. 

3.1. Sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Zakres proponowanych rozwiązań finansowych jest szeroki, obejmuje komplementarne  

instrumenty zachęt, których równoczesne zastosowanie powinno zapewnić nadwyżkę 

bilansowanych wydatków [kosztów wdrożenia tych instrumentów] z przychodami 

[korzyści pieniężnych i majątkowych] dla sektora publicznego. Przewiduje się osiągnięcie 

zwiększenia wartości inwestycji w gminach a szczególnie w miastach [chodzi przede 

wszystkim o inwestycje finansowe, w drugiej kolejności rzeczowe], co powinno obniżyć 

koszty tych inwestycji, wywołać wzrost konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw,  

a dalej powstanie nowych – szczególnie w sektorze usług. Tak osiągany wzrost wymiany 
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gospodarczej pozwala przewidzieć osiągnięcie tą drogą wzrostu wpływów do budżetów, 

państwa, z tytułu podatków – VAT, CIT, a pośrednio również PIT, co znajdzie 

przełożenie na zwiększenie wartości należnego udziału jednostek samorządu 

terytorialnego w CIT i PIT. 

 

Dochody gmin niewątpliwie wzrosną w wyniku stosowania w szerszym zakresie opłat  

adiacenckich, zwiększenia wpływów z tytułu podatków od nieruchomości [przewiduje się, 

że rozwiązania zawarte w Założeniach umożliwią zwiększenie udziału gruntów  

i budynków wykorzystywanych na cele gospodarcze w ogólnej powierzchni gruntów  

i budynków].Nastąpi zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu udziału w podatkach 

PIT, a w dłuższej perspektywie można założyć odczuwalny wzrost wpływów 

budżetowych z tytułu udziału w CIT w dużych miastach wojewódzkich. W takiej 

perspektywie prawdopodobne jest osiągnięcie oszczędności [zmniejszenie wydatków] 

wskutek kumulowania korzyści, które powstaną głownie dzięki obniżeniu kosztów 

realizacji wielu zadań własnych ale również mogą być rezultatem zwiększenia zakresu 

zadań, które miasta realizować będą na podstawie umów koncesyjnych albo  innych form 

partnerstwa publiczno-prywatnego czy też dzięki otwarciu nowych, tańszych źródeł 

finansowania takich zadań [np. proponowany, a dla samorządu niedostępny leasing 

zwrotny nieruchomości]. 

 

W grudniu 2007 roku, w ramach projektu badawczego
8
 przeprowadzono badanie 

ankietowe miast, zbierające wiedzę na temat skali problemu terenów zdegradowanych. 

Ankietę wypełniło 363 urzędów miast, czyli nieco ponad 40% ogólnej ilość i miast w 

Polsce. Wyniki, obrazuje poniższa tabela, zestawiona przez dr W. Jarczewskiego, autora 

badania. 

Typ obszaru 

zdegradowanego 

Powierzchnia terenów 

zdegradowanych [ha] 

Stare dzielnice 

śródmiejskie 
62 337,3 

                                                 

8
 Projekt badawczy pt.: Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa 

materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju” [Nr PBZ-MNiSW-

4/3/2006], realizowany przez IRM, UJ, SGH i Forum Rewitalizacji.   

. 
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Blokowiska 14 883,4 

Poprzemysłowe 24 034,0 

RAZEM 101 204,7 

 

Oprócz ujętych w badaniu typów terenów zdegradowanych, uzasadniając pilną potrzebę 

wprowadzenia regulacji systemowych ułatwiających konwersję i rewitalizatlicję 

zdegradowanych zurbanizowanych obszarów, trzeba wskazać również na znaczący udział 

dwu innych kategorii terenów, powojskowych i pokolejowych. Badania wskazują, że łaczna 

powierzchnia terenów powojskowych w miastach, wynosi 4000 ha [wg. G.Węcławowicza, 

Raport, 2010, s.76] a powierzchnia terenów pokolejowych  to 15 000 ha.  

Skoro w miastach generowane jest ¾ PKB, a równocześnie co najmniej 20% obszarów w 

granicach miast dotkniętych jest kryzysem, co ma niewątpliwie niekorzystny wpływ na 

dynamikę wymiany rynkowej, dochodowość działalności gospodarczej i poziom konsumpcji,  

to nietrudno przewidzieć, że każda zmiana tego stanu rzeczy, na lepszy, powinna przynieść 

zwiększenie obrotów, produktywności gospodarki  i wskaźnika PKB. 

Zważywszy wyniki zestawione w powyższych tabela, można założyć, że łączna powierzchnia 

terenów zdegradowanych w polskich miastach to około 253 011,75 ha  które zamieszkuje 4,3 

mln osób [gęstość 1699/km] 

Przyjmując, że dla zainwestowania na terenie typu greenfield, konieczne jest dla 

kompleksowego uzbrojenia wydatkowanie 1 mln na 1 ha
9
, to uzyskanie dostępności 

inwestycyjnej  na obszarze  równym powierzchni zdegradowanych terenów w miastach 

wymagałby nakładów w wysokości 253 011,75 mln [253mld] z czego 47mld to należny 

państwu VAT[ 23%].Wykonanie  takiego zainwestowania rozłożyłoby się w czasie, około 10 

lat – co dawałoby rocznie 4,7mld wpływów , tylko z tytułu VAT 

Przyjmując, że w środowisku zurbanizowanym niskiej [kryzysowej] aktywności gospodarczej 

odpowiada wskaźnik 86,6 podmiotów gospodarczych na 1000mieszkańców
10

, można założyć 

że na omawianym, sumarycznym zdegradowanym obszarze miast działa 398 360 podmiotów 

gospodarczych rożnego typu [z i bez osobowości prawnej]. 

Przyjmując, dla uproszenia wskaźnik obciążenia demograficznego w miastach jako równy 

50%, oraz średnią miejską stopę bezrobocia rejestrowanego jako 9%, to w obszarach 

zdegradowanych żyje 193 500 bezrobotnych oraz 1 956 500 pracujących osób. 

                                                 
9
 http://informacje.infoludek.pl/wiadomosci/single/id/817 

10
 Synetetyczny poziom przedsiębierczości, mierzony liczbą podmiotów na 1000m, dla województwa 

mazowieckiego [ najwyższy] wg PARP 2009 – przyjęto najkorzystniejszy 

http://informacje.infoludek.pl/wiadomosci/single/id/817
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Gdyby w końcu doszło do wyraźnego zdynamizowania działań rewitalizacyjnych, 

przynajmniej w miastach można by w ciągu 5 lat założyć następujące, ekonomiczne korzyści: 

1. Ograniczenie bezrobocia, o połowę na obszarach rewitalizowanych - to jest 

podjęcie pracy  przez 96 750 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2011 r. 

wyniosło 3391,30 zł, co daje przychód w skali miesiąca w wysokości 328 

108 275, a wartość zaokrągloną PIT  [około 59 059 489,5/m] rocznie 708 mln 

0,3934 tej kwoty zasiliłoby budżety gmin [278,5 mln/rok], 0,1025 budżety 

powiatów [71 mln/rok], a 0,0160 budżety województw  [4,45 mln/rok]. Wzrost 

przychodów do budżetu państwa z tego tytułu można oszacować na 345,57 mln 

rocznie [udział 0,4881]  

2. Wzrost intensywności zabudowy na obszarach rewitalizowanych wywoła 

wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, niezależnie od struktury 

funkcjonalnej lokali [obiektów]. Wyniki analizy wybranych projektów 

rewitalizacyjnych dla miasta, pozwalają na stwierdzenie, że prawdopodobny 

wzrost intensywności zabudowy w skali programu można przyjąć, jako 15-

25%, co odpowiada wprost oszacowanemu minimalnemu wzrostowi wpływów 

z tytułu podatku od nieruchomości budynkowych w gminach. Przyjmując że te 

wpływy stanowią gros dochodów z tego tytułu [75%] a przeciętnie wpływy z 

podatku od nieruchomości stanowią 12% dochodów własnych gmin, dochody 

te – generowane wyłącznie poprzez zwiększenie ilości jednego  z przedmiotów 

tego opodatkowania – wzrosną co najmniej o 2,25%   

3. prognozuje się, bazując na badaniach brytyjskich, że intensyfikacja rozwoju 

endogenicznego miast i dynamiczna realizacja programów rewitalizacji 

skutkuje min. 5-15 % wzrostem dochodów istniejących podmiotów 

gospodarczych
11

. Przyjmując do szacunków roczny, przeciętny  10% wzrost, 

wywołany wdrożeniem wyraźnie obserwowany wskutek pierwszych 

rezultatów interwencji  [rewitalizacji] – trwający zatem dość krótko – ok. 3 lat 

(później, jeśli program przynosi spodziewane efekty, stabilizuje się na tym 

poziomie),  to realne wydaje się, że:  

                                                 
11

 Oszacowano na podstawie danych zawartych w opracowaniu „Corporate taxes. Worldwide Summaries 2002-

2003”,http://books.google.pl/books?id=XBch7Tof2b4C&pg=PA399&lpg=PA399&dq=urban+renewal+and+the

+income+by+corporate+Tax&source=bl&ots=dFGhtkkoB6&sig=rGV4jqa75fw1Ja2i4bUYdEu5utI&hl=pl&ei=

MCldTevwIsyxhAf9l42qCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage

&q&f=false 

http://books.google.pl/books?id=XBch7Tof2b4C&pg=PA399&lpg=PA399&dq=urban+renewal+and+the+income+by+corporate+Tax&source=bl&ots=dFGhtkkoB6&sig=rGV4jqa75fw1Ja2i4bUYdEu5utI&hl=pl&ei=MCldTevwIsyxhAf9l42qCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.pl/books?id=XBch7Tof2b4C&pg=PA399&lpg=PA399&dq=urban+renewal+and+the+income+by+corporate+Tax&source=bl&ots=dFGhtkkoB6&sig=rGV4jqa75fw1Ja2i4bUYdEu5utI&hl=pl&ei=MCldTevwIsyxhAf9l42qCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.pl/books?id=XBch7Tof2b4C&pg=PA399&lpg=PA399&dq=urban+renewal+and+the+income+by+corporate+Tax&source=bl&ots=dFGhtkkoB6&sig=rGV4jqa75fw1Ja2i4bUYdEu5utI&hl=pl&ei=MCldTevwIsyxhAf9l42qCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.pl/books?id=XBch7Tof2b4C&pg=PA399&lpg=PA399&dq=urban+renewal+and+the+income+by+corporate+Tax&source=bl&ots=dFGhtkkoB6&sig=rGV4jqa75fw1Ja2i4bUYdEu5utI&hl=pl&ei=MCldTevwIsyxhAf9l42qCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
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- 398 360 podmiotów działających na obszarach zdegradowanych uzyska, 

dodatkowe, opodatkowane dochody, dla uproszczenia liczone jako 30% dochodów 

w roku bazowym 

-  przyjmując typową strukturę podmiotów gospodarczych
12

, gdzie ¾ to małe, 

często jednoosobowe firmy, bez osobowości prawnej, struktura wyglądałaby 

następująco: płatnikami PIT jest 298 770 podmiotów, płatnikami CIT 99 590 

podmiotów  

-uwzględniając powyżej podane założenia, ożywienie gospodarcze 

rewitalizowanych obszarów [wszystkich zdiagnozowanych jako zdegradowane,  

w miastach] przynieść mogłoby w ciągu trzech lat następujące, zestawione w 

tabeli przychody z tytułu podatków dochodowych z tytułu działalności 

gospodarczej: 

 PIT
13

 CIT
14

 

Przeciętny 

dochód w 2009 

81. 931zł 679.000 zł. 

30% 24. 579,3 203 700,- 

Podatek należny 

od dochodu 

zwiększonego 

/podmiot 

7 865,3 38 703 

Podatek należny 

łącznie 

2 349 915 681 3 854 431 770 

Udział
15

, w zaokrągleniu: 

Budżet państwa 1, 146 mld 3, 002 mld  

Budżety 

województw 

0, 037 mld  0, 568 mld  

Budżety 

powiatów 

0, 240 mld  0, 053 mld 

Budżet gmin 0, 924 mld 0, 258 mld 

       

                                                 
12

 Według badań G. Gołebiowskiego, w wojwództwie mzaowieckim, wyniki analiz dostępne są na stronie: 

http://www.golebiowski.stansat.pl/publikacje_g/podatki_msp.pdf 
13

 Na podstawie informacji rocznej Ministerstwa Finansów: 

http://mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2009/roz-pit2009-internet.pdf 
14

 Na podstawie informacji rocznej Ministerstwa Finansów: 

http://mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2009/informacja_roczna_cit_2009.pdf 
15

 CIT: gminy 6,71%, powiat 1,4%, samorząd wojewódzki 14,75%, a budżet państwa 77,89% 

http://www.golebiowski.stansat.pl/publikacje_g/podatki_msp.pdf
http://mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2009/roz-pit2009-internet.pdf
http://mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2009/informacja_roczna_cit_2009.pdf
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Uwzględniają wcześniejsze rozważania 

dotyczące aktywizacji ekonomicznej 

zamieszkałych na tych obszarach osób, 

zbiorcze zestawienie korzyści 

finansowych dla sektora publicznego, 

wyłącznie z tytułu podatku 

dochodowego ilustruje tabela po lewej. 

 

 

 

Bilansując tylko te, podatkowe korzyści rządowej i samorządowej części sektora 

publicznego, budżet państwa korzysta bardziej, a ta nadwyżka [ok.2 mld w ciągu 

trzech lat] powinna zrekompensować czasowe zaniechania [odroczenia] z tytułu 

pobierania VAT, wg jednego lub kilku schematów mechaniki finansowych 

zachęt, które zaprojektowano w Założeniach.  

 

Proponowane rozwiązania finansowe ujęte w Założeniach są korzystne dla samorządu 

terytorialnego. Propozycje te są również zgodne ze stanowiskiem środowiska 

samorządowego, postulującego: mechanizm proinwestycyjny, czyli zwrot VAT od 

inwestycji publicznych (powrót w formie dotacji lub subwencji z budżetu państwa), 

wzrost udziału w PIT, zmiany w systemie wyrównawczym, uwzględniające nie tylko 

nierówny rozkład dochodów JST, ale także zróżnicowane koszty realizacji zadań. 

Przekazywanie nowych zadań dla samorządów powinno odbywać się w sposób 

uporządkowany (rzetelna wycena kosztów zadania, określenie standardu realizacji 

zadania, zmiana ustawy z równoczesną, adekwatną zmianą zasilania finansowego JST). 

Takie rozwiązania zostały wskazane jako pożadane przez samorząd, na VIII  Kongresie 

Miast Polskich w Kaliszu „Miasta - spuścizna dziejów i wyzwania przyszłości” [16-17 

września 2010r]
17

. 

                                                 
16

 CIT: gminy 6,71%, powiat 1,4%, samorząd wojewódzki 14,75%, a budżet państwa 77,89% 
17

 Według sprawozdania z kongresu, aut. Joanna Proniewicz, rzeczniczki prasowej ZMP, dostępnego 

na stronie interentowej Biura ZMP: http://www.zmp.poznan.pl/dane/wrzesien-

10/kongres/VIII%20Kongres%20Miast%20Polskich-relacja.doc 

 

Udział
16

, w zaokrągleniu: 

Budżet 

państwa 

5,18471 

 

Budżety 

województw 

0,61835 

3,19585 Budżety 

powiatów 

0,506 

Budżety gmin 2,0175 

http://www.zmp.poznan.pl/dane/wrzesien-10/kongres/VIII%20Kongres%20Miast%20Polskich-relacja.doc
http://www.zmp.poznan.pl/dane/wrzesien-10/kongres/VIII%20Kongres%20Miast%20Polskich-relacja.doc
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Koszty dla samorządu lokalnego [dot. strategii rozwoju - bowiem proponowane 

rozwiązania nie przewidują żadnych innych nowych obowiązków] można oszacować 

poprzez założenie, że wydatki związane z aktualizacją/opracowaniem strategii wg reguł 

proponowanych w założeniach są porównywalne ze zmianami w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, co w skali roku w 2010, dla ogółu polskich 

gmin MI oszacowało na poziomie 90-160mln, zatem na 2011
18

, koszty te byłyby nie 

większe niż 163,68 mln i takie można założyć dla rozwiązań proponowanych w 

ocenianych założeniach. Trzeba zaznaczyć, że koszt ten byłby rozłozony na co najmniej 2 

okresy budżetowe, odpowiednio do ustalonego w projekcie okresu vacatio legis. Jeśli, 

prócz tego założyć, że stopień petryfikacji systemu statystyki publicznej okazałby się zbyt 

wielki, by osiągnąć wskutek jego reformy, cele zakładane tymi założeniami, a to 

wywołałoby konieczność zbudowania oddzielnego dla miast systemu statystyki 

wewnątrzmiejskiej, trzeba by tego rodzaju koszty uwzględnić, po stronie kosztów budżetu 

państwa.  

 

3.2. Rynek pracy. 

Elementy analizy wpływu na rynek pracy znalazły się już w części poprzedniej, co 

pozwoliło pokazać skalę oddziaływania programów rewitalizacji na poziom aktywności 

ekonomicznej, i generowane tym przychody do budżetu państwa i samorządu 

terytorialnego.  

Intensyfikacja rozwoju miast, planowana i prowadzona wespół z sektorem prywatnym 

wywoła korzystne zmiany na rynku pracy, szczególnie duże w tym jego segmencie który 

związany jest z produkcją budowlaną, usługami finansowymi, usługami komunalnymi itd.  

Przegląd informacji zwartych w raporcie „Demographia  World Urban Areas & 

Population Projections”, Edycja 6.1, czerwiec 2010r.
19

 pokazuje, że to lakoniczne, często 

spotykane w OSR’ach  stwierzenie,  iż “ projekt ustawy będzie miał znaczący wpływ na 

rynek pracy” jest w przypadku propozycji uregulowania zasad rozwoju miast, a 

szczególnie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, nie tylko w miastach, kwestią istotną 

i korzystną dla rynku pracy
20

.  

                                                                                                                                                         
 
18

 Inflacja rok do roku, wg prognozy budżetowej na 2011, ma wynieść 2,3% 
19

 http://www.demographia.com/db-worldua2015.pdf 
20

 Według wikipedii, rynek pracy to  rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują 

się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i 

poszukujący siły roboczej [http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_pracy, dostęp 21.02.2011r.] 

http://www.demographia.com/db-worldua2015.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pracownik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_pracy
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3.3. Konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw. 

Proponowane w Założeniach regulacje dotyczą przestrzeni miast i obszarów 

zdegradowanych polskich gmin. Wskutek tego, że przestrzeń ma w mikro i makro 

ekonomi (i ekonomii politycznej) znaczenie [w tym konkretną wartość],  

proponowane rozwiązania prawne będą miały wpływ na gospodarkę, jej konkurencyjność 

i przedsiębiorczość.  

Skala tego wpływu jest trudna do oszacowania, tym niemniej należy uwzględnić,  

że [wyłącznie] rynkowe regulacje nie zapewniają osiągnięcia optimum Pareta w 

gospodarowaniu przestrzenią, gdyż przestrzeń ta ma często charakter dobra mieszanego, 

(...), katalizatora wysokich kosztów transakcyjnych [Zaucha, 2007].  

Celem regulacji prawnych, wprowadzających instrumenty interwencji publicznej w obszar 

relacji gospodarczych, na wybranych kluczowych dla gospodarki, ważnych dla 

społeczeństwa obszarach „problemowych” jest korekta, modyfikacja relacji istniejących, 

np.„czysto” rynkowych mechanizmów, w kierunku  innych, bardziej pożądanych bo 

uwzględniających ideologiczne, doktrynalne [np. zrównoważony rozwój]  wartości, 

kształtujące inne, z tego punktu widzenia korzystniejsze [np. bardziej etyczne i efektywne 

społecznie] relacje. W tym szczególnie takie relacje gospodarcze, gdzie korzyść 

finansowa podmiotu gospodarczego nie zaistnieje bez wcześniejszego nakładu sektora 

publicznego [ poniesienia wydatku z środków publicznych]. 

W odniesieniu do tutaj ocenianego wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, znaczenie przestrzeni – szczególnie tej już zagospodarowanej  

i zainwestowanej [tj. przestrzeni, w którą już zainwestowano środki, np. w miastach] dla 

mikro i makro ekonomii ( również ekonomii politycznej) jest decydujące dla tej oceny, a 

przy tym szersze omówienie tego problemu wykracza poza treść OSR. Pozostaje wskazać 

tu, że czynione wcześniej analizy na tym polu ukazują ścisły związek, pomiędzy 

przestrzenią a gospodarką [np. obszarami zurbanizowanymi, w tym obszarami 

kryzysowymi a lokalizacją przedsiębiorstw]
21

. W takim ujęciu „przestrzeń” traktowana 

jest dwoiście, jako zasób [kapitał, aktywo] i jako pole aktywności  

[przestrzeń zdarzeń gospodarczych]. Zurbanizowane, miejskie przestrzenie są od zarania 

głównym polem aktywności gospodarczej, a dostarczanie odpowiedniej jakości miejskiej 

przestrzeni, traktowane jest w kategorii produktu.  

                                                 
21

 Więcej na ten temat można znaleźć, w pracach z zakresu tzw. nowej geografii ekonomicznej, a szczególnie w 

publikacjach  ekonomisty i noblisty  Paula Krugman’a 
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Po wydarzeniach niedawnego kryzysu finansowego, wydaje się że ekonomia spoza 

głównego nurtu [neo-liberalengo] trafnie kwalifikuje przestrzeń jako dobro szczególne, 

nie odtwarzalne i niemożliwe do substytuowania przez inne dobra, a prze tę kwalifikację 

[ocenę znaczenia] wskazuje, na użyteczność uwzględniania szczególnych cech 

przestrzeni, oraz jej różnych rodzajów [ np. miast] dla mikro- i makro ekonomii
22

.  

Teoria i empiria, pokazują nie tylko istnienie relacji, ale i ścisły obustronnie zależny 

związek pomiędzy efektywnością wykorzystania zurbanizowanej przestrzeni kraju 

[państwa] a produktywnością gospodarki [mierzoną np. poprzez PKB]. Tym samym 

każda zmiana, zwiększająca tę efektywność powinna być oceniania jako korzystna dla  

konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczości. W związku  z tym, i te  oceniane tu 

propozycje regulacji w zakresie rewitalizacji i rozwoju miast można ocenić jako 

korzystne, bowiem w krótkiej perspektywie podniosą poziom przedsiębiorczości,  

a w dłuższej perspektywie wspomogą wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.    

Na poprawę konkurencyjności gospodarki mieć może również uwzględnienie w 

proponowanej ustawie rozwiązań stymulujących energiczne wdrażanie systemów 

zgodnych z dyrektywą INSPIRE, która przewiduje stosowanie określonych standardów 

zapisu, publikacji i udostępniania informacji przestrzennych, co jest ciągle niedocenianym 

w Polsce narzędziem optymalizowania decyzji gospodarczych.  

Jak pokazuje praktyka krajów Europy zachodniej i USA, programy rewitalizacji, 

obejmujące sensowne instrumenty obniżające dotychczasowe, zbyt wysokie ryzyko 

inwestycyjne na obszarach zdegradowanych [poprzez zachęty ekonomiczne] wywołują 

zachowania, których pomiar stanowi miarę efektywności działań rewitalizacyjnych. 

Przede wszystkim jest to ilość nowych podmiotów gospodarczych na tych obszarach,  

a dalej wzrost stałych miejsc pracy w podmiotach już działających
23

. Zachowania te, 

mające w pierwszej fazie działań rewitalizacyjnych znaczenie istotne przede wszystkim 

dla realizacji celów związanych z poprawą sytuacji na lokalnym rynku pracy i 

wzmocnieniem [ustabilizowaniem] sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, mają 

                                                 
22

 Więcej na ten temat, jak również tabelaryczne zestawienie podejścia do przestrzeni jako wartości,  

w różnych ujęciach  teoretycznych, znaleźć można w polskich opracowaniach, np. u Zauchy [2007 s. 

12-23], a generalne wnioski na temat korzystnego wpływu takich działań na konkurencyjność 

gospodarki również  w analizach UE ( np. w ewaluacjach ex-post inicjatywy URBAN, s. 55- 60 i 104-

105)http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/urban/urban_expost_evaluation_

9499_en.pdf 
23

 

http://www.communities.gov.uk/corporate/about/howwework/publicserviceagreements/departmentalst

rategicobjectives/dso3/ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/urban/urban_expost_evaluation_9499_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/urban/urban_expost_evaluation_9499_en.pdf
http://www.communities.gov.uk/corporate/about/howwework/publicserviceagreements/departmentalstrategicobjectives/dso3/
http://www.communities.gov.uk/corporate/about/howwework/publicserviceagreements/departmentalstrategicobjectives/dso3/
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w dłuższej perspektywie kluczowe znaczenie dla wypełnienia pro-rozwojowej funkcji 

programu rewitalizacji. 

Proponowane w założeniach instrumenty zachęt fiskalnych zostały tak ukształtowane by 

zachęcały do długo terminowych inwestycji,  rozwijania działalności gospodarczej w 

obszarach kryzysowych, bez różnicowania sektorów gospodarki. Trzeba tu jednak 

zwrócić uwagę, że wśród działań, warunkujących osiągnięcie przynajmniej 

zadawalających rezultatów rewitalizacji w polskich miastach, jest publiczna interwencja 

w relacje gospodarcze wewnątrz sektora nieruchomości mieszkaniowych. Jak pisze Bryx 

mieszkania stanowią najważniejszą część obrotu na rynku nieruchomości, a gospodarka 

nie będzie innowacyjna i wydajna jeśli pracownicy nie będą mogli realizować swych 

podstawowych potrzeb życiowych, związanych z mieszkaniem [Bryx, 2009, s.18] 

Równocześnie, każdy developer lub inwestor jest klientem podsystemu finansowego, nie 

tylko by „spiąć” finansowanie, ale także po to by świadomie korzystać z dźwigni 

finansowej. Zatem sposób zarządzania [ w tym, regulowania relacji gospodarczych] nie 

jest więc bez znaczenia ani dla właścicieli czy użytkowników [majątku, przestrzeni] ani 

dla podsystemu finansowego. W relacji zarządzanie-finansowanie kształtują się nowe 

usługi/produkty [np. adaptacja obiektów po-przemysłowych na mieszkania], w ten sposób  

powstaje zapotrzebowanie na nowe instrumenty np. leasing zwrotny, leasing tenencyjny 

[Bryx, 2009, s.22] Zadaniem ustawodawcy jest te relacje odpowiednio regulować – takie 

podejście zastosowano w tym projekcie, co uprawdopodabnia jego korzystny wpływ na 

rozwój rynku nieruchomości, jednak nie zakłada że rynek ten powinien  mieć wyłączność 

na „regulacje” podaży mieszkań, szczególnie mieszkań użytkowanych na podstawie 

umowy najmu.     

Pojęcie inwestycja, ma dwa znaczenia – rzeczowy i finansowy. Analizując wpływ 

proponowanych rozwiązań prawnych na gospodarkę trzeba zwrócić uwagę,  

że zagadnienia inwestowania w zurbanizowaną (zagospodarowaną) przestrzeń tj. w 

nieruchomości budynkowe lub uzbrojone nieruchomości gruntowe, w oczywisty sposób 

określane jako inwestycja [działanie gospodarcze nakierowane na korzyść/zysk]  Jednak z 

makroekonomicznego punktu widzenia jedynie stworzenie budowli albo budynku od 

podstaw [wybudowanie fabryki albo kamienicy] powoduje przyrost produktu krajowego 

brutto [Bryx, 2009, s.36].  

Jak pokazuje obserwacja wybranych procesów rewitalizacji w Polsce, upublicznienie 

działań władzy lokalnej, których celem jest przeprowadzenie rewitalizacji wywołuje 

automatyczny wzrost cen na rynku nieruchomości, a kontynuowanie zabiegów 
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związanych z rewitalizacją stabilizuje ten wzrost na poziomie ok. 10%. Przyjmując, że dla 

przedsiębiorstw, celem gospodarczym są równocześnie:  

-zwiększanie zysku  

-zwiększanie wartości firmy, 

to  analizując wpływ proponowanych rozwiązań prawnych trzeba wskazać, że pojawiły 

się tendencje do – jak pisz Bryx - pełniejszego wykorzystania w strategiach podmiotów 

gospodarczych możliwości tkwiących we wzroście wartości aktywów, którymi są 

nieruchomości [Bryx, 2009, s.50]. Tym samym, bez ponoszenia kosztów, podmioty te 

korzystają z aktywności i nakładów publicznych, związanych z planowaniem i 

wdrażaniem rewitalizacji.  A świadomość przyszłych efektów rewitalizacji obszaru jest 

nie tylko tym, co hamuje zbycie nieruchomości, ale często zwiększa chęć jej posiadania 

{Bryx, 2009, s.57), co później umożliwia zainkasowanie renty rewitalizacyjnej. Założenia 

proponują wprowadzenie mechanizmu dzielenia się tą rentą, z lokalną społecznością – 

poprzez  opłaty adiacenckie.  

 

3.4. Sytuacja i rozwój regionalny. 

Korelację pomiędzy proponowanym w Założeniach rozwiązaniami a KSRR omówiono  

w części ogólnej uzasadnienia.  

Projekt ustawy przygotowanej w oparciu o te Założenia będzie miał zdecydowany, 

korzystny wpływ na rozwój regionalny, rozumiany jako całokształt działań władz 

publicznych  (zarówno centralnych jak i terytorialnych),  podmiotów prywatnych, 

różnych instytucji oraz organizacji w regionach mających na celu zwiększenie 

konkurencyjności gospodarek regionalnych, zdynamizowanie rozwoju w regionach oraz 

redukowanie przestrzennych dysproporcji rozwoju
24

. Jeśli takie rozumienie tego pojęcia 

uznać za właściwe, rozwój regionalny nie jest jedynie funkcją działań władzy publicznej. 

Tym samym aspekty omówione w części poświeconej gospodarce i przedsiębiorczości 

odnoszą się do prognozowanego, korzystnego  wpływu analizowanych rozwiązań 

prawnych na rozwój regionalny.  

Biorąc pod uwagę liczne dane, a w tym również zestawienia udostępniane przez urzędy 

marszałkowskie 15 województw [wg BIP, styczeń 2011r. ] można przyjąć, że  co najmniej 

450 polskich gmin opracowało dokument „program rewitalizacji” [18%] a połowa  z nich 

realizuje ustalenia zapisane w tych programach. Można również przyjąć, że wszystkie 

                                                 
24

 Według definicji ujetej w artykule : http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_regionalna;  

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82adza_publiczna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82adza_publiczna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82adze_centralne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82adze_terytorialne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_prawna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gospodarka_regionalna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_regionalna
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polskie gminy miejskie – miasta na prawach powiatów [65]  i wszystkie miasta – ośrodki 

miejskie powiatów ziemskich [314], powzięły decyzje co i dlaczego rewitalizacji 

wymaga, jednak realizację tych programów wiążą przede wszystkim z dostępem do 

pomocy finansowej UE na realizację polityki spójności [polityki rozwoju w układzie 

regionalnym]. W tym zakresie występuje skłonność do utożsamiania polityki wobec miast 

z polityką miejską UE, a polityki spójności z polityką rozwoju kraju realizowaną poprzez 

rozwój jego regionów. Taki sposób widzenia relacji miasta-region w kontekście „rozwoju 

regionalnego” oraz przewidywania (przy założeniu, że w najbliższych kilku latach 

polityka władz rządowych i samorządowych sprzyjałaby rozwojowi programów 

rewitalizacji), co do przyszłego wpływu procesów rewitalizacji na rozwój regionów  

i poprawę gospodarki lokalnej, ilustruje zestawienie wyników ankiety,  

którą przeprowadzono w 2008 wśród 136 osób [zwrot 16,2%].  
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Źródło: Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Raport cząstkowy z zadania 3: Opracowanie kompleksowej 

diagnozy sytuacji wyjściowej charakteryzującej aktualny stan procesów rewitalizacji w Polsce,  

ich prawnego i instytucjonalnego oprzyrządowania, Projekt badawczy zamawiany „Rewitalizacja miast 

polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego 

rozwoju” - Nr PBZ-MNiSW-4/3/2006), maszynopis  

 

Przyspieszenie konwersji terenów ekstensywnie użytkowanych  zintensyfikuje aktywizację 

zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej. Zaproponowane rozwiązania będą miały znaczny 

wpływ na kształtowanie nowego wizerunku polskiej przestrzeni i przyczynią się do 

wszechstronnego a jednocześnie zrównoważonego rozwoju regionów. 

Tym samym, proponowane rozwiązania ujęte w omawianych założeniach będą miały dobry 

wpływ na rozwój regionów, a wobec zgodności z KSRR są zgodne z polityką regionalną, 

którą w oparciu o tę strategię zamierza prowadzić państwo.  
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3.5. Środowisko. 

Ocena proponowanych w założeniach rozwiązań w aspekcie środowiskowym [ekologicznym] 

sprowadza się do rozważenia, czy i w jakim stopniu są to propozycje zgodne z ideą  i 

kryteriami rozwoju zrównoważonego
25

. 

Dostępna metodologia oceny oddziaływania na środowisko planów i strategii [SOOS] wydaje 

się być dla OSR założeń nieadekwatna, a aktualnie obowiązujące plany i strategie w zakresie 

zrównoważonego rozwoju
26

 nie definiują kwantyfikowanych kryteriów [standardów] dla 

polityki wobec miast i pro-rozwojowych działań gmin, które zderzone z prognozami zmian w 

odpowiednich dla nich wskaźnikach – wskutek ewentualnego wdrożenia rozwiązań 

proponowanych tymi założeniami – pozwoliłoby na ocenę, czy rozwiązania te mają charakter 

zrównoważony, pro-środowiskowy, eko-logiczny.  

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025
27

 [SZRP] rozpoznaje trzy aspekty 

równoważenia rozwoju, których gwarancje, zapisane w tej strategii,  muszą równocześnie 

wspomagać zintegrowane polityki i programy sektorowe. Wśród nich SZRP wymienia: 

politykę społeczna, politykę finansową i fiskalną, politykę ochrony zdrowia, ekologiczną, 

edukacyjną, pracy i płac, politykę rozwoju nauki i techniki, politykę rozwoju wsi i obszarów 

rolniczych,  politykę rozwoju miast i terenów zurbanizowanych, politykę rozwoju kultury, 

kultury fizycznej i turystyki, politykę zwalczania przestępczości, politykę imigracyjna, plany  

i programy międzysektorowe, odpowiednie rozwiązania administracyjne, instytucjonalne  

i prawne [SZRR, s.15].  

Zważywszy, że jak dotąd żadna polityka rozwoju miast i terenów zurbanizowanych nie 

została zdefiniowana, rozwiązania proponowane w tych założeniach są niewątpliwie 

korzystne dla osiągania celów wyznaczonych w SZRR, bowiem politykę taką próbują 

zdefiniować, i zgodnie z regułami zrównoważonego rozwoju.  

W części SZRP , poświęconej administrowaniu i rozwiązaniom instytucjonalnym [jak można 

się domyślać również regulacjom organizacyjno-prawnym] wskazuje się, że ich rola powinna 

sprowadzać się do  wspomagania rozwoju, w tym finansowego, edukacji, badań naukowych, 

rozwoju technologicznego oraz bezpośrednich działań na rzecz efektywnego 

                                                 
25

 Taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez 

umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie, wg.: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCony_rozw%C3%B3j, otwarcie 

20.02.2011 
26

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025, rozdział 5.10 Wskaźniki rozwoju zrównoważonego, 

planowanie i monitoring realizacji. 
27

 

http://www.nape.pl/Portals/NAPE/docs/akty_prawne/strategie/strategie/Strategia_zrownowazonego_rozwoju_20

25.pdf 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCony_rozw%C3%B3j
http://www.nape.pl/Portals/NAPE/docs/akty_prawne/strategie/strategie/Strategia_zrownowazonego_rozwoju_2025.pdf
http://www.nape.pl/Portals/NAPE/docs/akty_prawne/strategie/strategie/Strategia_zrownowazonego_rozwoju_2025.pdf
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wykorzystywania zasobów, regeneracji tych zasobów i stanu  środowiska, zmniejszania presji 

na środowisko . Zważywszy, że proponowane w założeniach rozwiązania, w każdej z trzech 

warstw materii rozwiązań ustawowych, koncentrują się na wywołaniu zmiany jakościowej,  

w kierunku ograniczenie rozrzutnego gospodarowania przestrzenią, ekstensywnego 

wykorzystywania zurbanizowanych zasobów, ograniczenia presji na środowisko  

i koncentracji, czynią one zadość ustaleniom opisanym w rozdziale  5 SZRP – Instrumenty 

wdrażania rozwoju zrównoważonego. Szczególnie dobrze wypełniają ramy zarysowane  

w częściach 5.1 „Zmiany instytucjonalne  i zarządzanie procesem”, oraz 5.2 – „Mechanizmy 

ekonomiczne” [SZRP  s. 21-25].  


