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Wstęp

Niniejszy tom opracowany został w ramach serii wydawniczej Instytutu Rozwo-
ju Miast, zatytułowanej Rewitalizacja miast polskich. Seria przygotowywana jest suk-
cesywnie w ramach realizacji projektu badawczego-zamawianego, pt. Rewitalizacja 
miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz 
czynnik zrównoważonego rozwoju. Projekt, realizowany od czerwca 2007 do czerwca 
2010 r., fi nansowany był najpierw przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
a od kwietnia 2008 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przed projektem postawiono następujące cele:
1. Określenie sposobu i metod prowadzenia rewitalizacji miast, które umożliwia-

łyby zachowanie istniejącego w miastach dziedzictwa narodowego i wspierały 
ich zrównoważony rozwój.

2. Stworzenie wzorcowego modelu rewitalizacji miast polskich, sprzyjającego 
zachowaniu dziedzictwa materialnego i duchowego oraz jego wdrożenie na 
wybranym przykładzie.

3. Stworzenie informacyjnych, edukacyjnych i prawno-organizacyjnych podstaw 
dla przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesów rewitalizacji w Pol-
sce.

Zadaniem działań rewitalizacyjnych powinno być zwiększenie szans rozwojowych 
miast i poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia 
fragmentów przestrzeni miejskiej przy zachowaniu dziedzictwa materialnego i ducho-
wego oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

Przez rewitalizację miast polskich rozumiemy skoordynowany proces, prowadzony 
wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący 
elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni 
zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, 
poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamiesz-
kania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego 
rozwoju. 

W obrębie szeroko rozumianej rewitalizacji wyróżniamy cztery typy tego procesu:
− rewitalizację zdegradowanych śródmieść i wielofunkcyjnych przedwojennych 

obszarów zabudowy miejskiej,
− rewitalizację obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych,
− rewitalizację blokowisk, w tym szczególnie blokowisk wzniesionych w tech-

nologii wielkopłytowej,
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− rewitalizację krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety mia-
sta i systemu przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej.

Rewitalizacja jest procesem społecznym, w którym powinni aktywnie uczestniczyć 
wszyscy zainteresowani. 

Podstawą udanej rewitalizacji jest zidentyfi kowanie na wczesnym etapie wszyst-
kich podmiotów i grup społecznych, których interesy mogą być związane z procesem 
rewitalizacji, a następnie analiza ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfl iktów 
lub współdziałania. 

Skuteczna rewitalizacja jest również przedsięwzięciem komercyjnym, pozwala-
jącym angażować środki z różnych źródeł, jest umiejętnym połączeniem wielu często 
przeciwstawnych interesów – dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu.

Projekt powinien być impulsem do szerzej zakrojonych badań w takich polach, jak:
− społeczne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i preferencji 

aktualnych użytkowników obszaru na początku procesu rewitalizacji i po jego 
zakończeniu,

− prawno-instytucjonalne – dziś jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów 
wiedzy, jeśli weźmiemy pod uwagę całość procesu rewitalizacji,

− ekonomiczne, a szczególnie badanie efektywności przekształceń własnościo-
wych i funkcjonalnych,

− technologiczne, biorąc pod uwagę zarówno różnorodność technologii rewitali-
zowanych obiektów jak i bogatą ofertę dostępnych technologii,

− urbanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych prze-
strzeni miejskiej obejmującym problemy nie tylko standardów architektonicz-
no-urbanistycznych, ale także jakość przestrzeni rewitalizowanej pod wzglę-
dem estetyki, klimatu społecznego, bezpieczeństwa publicznego („przestrzeń 
bezpieczna”),

− funkcjonalne, dotyczące modelowania procesów rewitalizacji.
Rewitalizacja sprzyja ograniczeniu niekontrolowanego rozrastania się miast, re-

dukując nadmierny popyt na infrastrukturę komunalną. Nie do przecenienia jest także 
wpływ rewitalizacji miast na rozwój regionalny.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:
• Instytut Rozwoju Miast w Krakowie jako lider Konsorcjum, reprezentowany 

przez dr. hab. Zygmunta Ziobrowskiego, prof. IRM – Kierownika Projektu,
• Szkoła Główna Handlowa reprezentowana przez prof. Marka Bryxa,
• Uniwersytet Jagielloński reprezentowany przez prof. Bolesława Domańskie-

go.
Jako partner spoza Konsorcjum zostało zaproszone Forum Rewitalizacji reprezen-

towane przez dr. hab. arch. Krzysztofa Skalskiego, prof. UJ. Funkcje koordynacyjne 
w projekcie pełni dr Wojciech Jarczewski z IRM.
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Seria wydawnictw obejmuje około 12 pozycji. Pierwsze trzy tomy poświęciliśmy 
analizie doświadczeń krajów zachodnich (Wielka Brytania, Niemcy i Francja) oraz moż-
liwościom ich wykorzystania w warunkach polskich. W kolejnych tomach przedstawia-
my diagnozę dotyczącą skali problemu z rozróżnieniem na poszczególne typy obszarów 
kryzysowych (tom czwarty) oraz ocenę problemów społecznych i demografi cznych (tom 
piąty). Szósty i siódmy tom poświęcone są zagadnieniom związanym z zarządzaniem 
i otoczeniem legislacyjnym, a także z fi nansowaniem procesów rewitalizacji i gospo-
darką nieruchomościami. Tom ósmy zamyka diagnozę podsumowując ten etap projektu. 
W kolejnych tomach przedstawione zostaną: założenia polityki rewitalizacyjnej w Pol-
sce, system monitoringu oraz modelowe programy rewitalizacji. Dodatkowym efektem 
projektu będą podyplomowe Studia Rewitalizacji Miast realizowane wspólnie przez 
Uniwersytet Jagielloński i Szkołę Główną Handlową. Mam nadzieję, że przedstawiona 
seria publikacji wzbogaci wiedzę osób zarządzających i uczestniczących w procesach 
rewitalizacji, a także przyczyni się do zdynamizowania tych procesów.

Zygmunt Ziobrowski
Kierownik Projektu





Władysław Rydzik

Wprowadzenie

Prezentowany tom jest efektem prac wykonanych w ramach projektu badawczego 
zamawianego pt. „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa 
materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”. Tematyka tomu 
obejmuje takie fundamentalne, jak się wydaje, kwestie jak dostęp do źródeł fi nansowa-
nia rewitalizacji w programach rozwoju regionalnego i krajową organizację ich funk-
cjonowania. Zwraca uwagę na rozpoznanie i zarządzanie wartością obszarów rewitali-
zowanych, na którą składają się jego niepowtarzalne cechy, stanowiące o oryginalności 
lokalnej struktury mieszkańców i użytkowników wraz z jej kapitałem społecznym, wize-
runkiem obszaru w oczach społeczności i inwestorów oraz miejsca obszaru w przekazie 
historycznym i kulturowym miasta. Omawia kwestię kompetencji i komplementarności 
instytucji uczestniczących w programach rewitalizacji, z jednoczesną oceną ich przysto-
sowania do rozwiązywania specyfi cznych problemów przygotowania i realizacji lokal-
nych programów rewitalizacji. Przedstawia koncepcje i instrumenty planowania i reali-
zacji lokalnych programów rewitalizacji wraz z przykładami. Prezentuje systematyczną 
analizę regulacji prawnych warunkujących dobrą organizację i sprawny przebieg przed-
sięwzięć rewitalizacyjnych. Przeprowadza analizę wybranych aspektów funkcjonalnych 
i organizacyjnych zarządzania procesem rewitalizacji w odniesieniu do ważnych sfer 
rzeczywistości miejskiej i w kontekście etapowania i koordynacji tego procesu. 

Zawarte w tomie opracowania dotyczą szerokiego spektrum problemów i rozwiązań, 
zweryfi kowanych w praktyce lub też całkowicie nowych odniesień, zdolnych wpłynąć na 
pożądany przebieg procesu rewitalizacji w polskich miastach. Wieloaspektowość procesu 
rewitalizacji wskazuje na konieczność jego odpowiedniego przygotowania, począwszy od 
sformułowania koncepcji, celów do osiągnięcia, wyboru sposobu jego uruchomienia, po-
przez analizy skali planowanych zmian z równoczesnym określeniem ich wpływu na sfery 
społeczną i gospodarczą oraz skutki materialno-przestrzenne, jakie wywoła. 

Sprawny przebieg procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych wymaga od-
powiedniego zarządzania uprawnieniami i dostępnymi środkami w taki sposób, by był 
racjonalny, skuteczny i efektywny. Kwestia racjonalności podejmowanych działań re-
witalizacyjnych odnosi się głównie do zakresu zamierzonych przekształceń i oceny ich 
wpływu na rzeczywistość istniejącą w wyznaczonym do rewitalizacji obszarze. Wymaga 
także oszacowania prawdopodobieństwa osiągnięcia zamierzonego stanu po rewitalizacji 
oraz rodzaju ryzyka związanego z pełną lub częściową realizacją lokalnego programu re-
witalizacji. Uzyskanie pożądanych efektów w znaczący sposób zależy od znajomości obo-
wiązujących regulacji prawnych (przede wszystkim ustawowych) oraz umiejętnego zasto-
sowania zasad prowadzenia działalności publicznej na szczeblu lokalnym, ponadgminnym 
i wojewódzkim. Na tak postawione pytania problemowe sformułowano bądź konkretne 
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odpowiedzi, bądź też – posługując się odpowiednimi przykładami – wskazano kierunkowe 
rozwiązania, wymagające jednakże dostosowania do lokalnych potrzeb i możliwości.

Skuteczne zarządzanie procesem rewitalizacji wynika z umiejętności budowy dobre-
go planu rewitalizacji, począwszy od wyznaczenia strefy, której dotyczy, przez dobór wła-
ściwych wykonawców aż po zapewnienie konstruktywnej współpracy lokalnych władz sa-
morządowych oraz użytkowników i właścicieli nieruchomości w obszarze strefy. Wymaga 
też odmiennego podejścia do zarządzania procesem rewitalizacji w fazie wyboru kon-
cepcji i przygotowania lokalnego programu rewitalizacji różnego od zarządzania w fazie 
realizacji poszczególnymi przedsięwzięciami i zadaniami. Znaczenie dobrego zarządzania 
kolejnymi etapami procesu rewitalizacji przejawia się w stopniu osiągnięcia zamierzonego 
łącznego efektu podjętych działań. Ważnym elementem wieńczącym realizację lokalnego 
programu rewitalizacji jest jego możliwie wszechstronna ocena, określająca skuteczność 
działań podjętych w poszczególnych etapach procesu rewitalizacji. 

Efektywne współdziałanie wielu uczestników lokalnego programu rewitalizacji 
opiera się na dobrym rozpoznaniu potrzeb przyszłych użytkowników strefy zrewitali-
zowanej. Także wymagań i ograniczeń realizatorów tego programu, począwszy od wa-
runków zgłaszanych w fazie przygotowania programu oraz zdolności reagowania na 
zjawiska czy też problemy powstające w trakcie prac rewitalizacyjnych. Efektywny 
przebieg procesu rewitalizacji determinowany jest możliwościami fi nansowymi jego 
uczestników, potencjałem realizacyjnym oraz, w istotnym zakresie, chęcią konstruktyw-
nej współpracy, wymagającej kompromisowych decyzji i wynikających z nich uzgod-
nień; współpracy decydującej o konkretnych rozwiązaniach w sferze społecznej, gospo-
darczej i materialno-przestrzennej rewitalizowanego obszaru. 

Tematyka tomu została podzielona na sześć rozdziałów, w których zamieszczo-
no opis rodzaju i zakresu oddziaływania czynników determinujących przebieg procesu 
rewitalizacji. Istotnym wkładem badawczym jest wielopłaszczyznowy przegląd stanu 
prawa dotyczącego rewitalizacji z uwzględnieniem możliwości jego zastosowania przy 
formowaniu lokalnego programu rewitalizacji.

Rozdział 1. Koncepcje i instrumenty planowania i prowadzenia procesów rewitalizacji 
przybliża podejścia znajdujące odzwierciedlenie w ideach prezentowanych w konkretnych 
programach rewitalizacyjnych. W praktyce oscylują one wokół podnoszenia poziomu jako-
ści przestrzeni rozpatrywanego obszaru, jego otoczenia, a także całego miasta, ocenianych 
poprzez zamierzone i uzyskane efekty fi nalne: w sensie urbanistycznym, architektonicznym 
i technicznym. Omawiane podejścia traktuje się również jako ważny instrument tworzenia 
odpowiednich warunków życia dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru i innych jego 
użytkowników, likwidacji patologii społecznych, poprawy bezpieczeństwa oraz przyciąga-
nia kapitału, inwestorów i turystów. Charakteryzuje także wybrane, nowe idee rewitalizacji 
zmieniające usytuowanie reprezentacyjnych obiektów miast polskich ku przepływającym 
przez nie rzekom, chroniące obiekty dziedzictwa przemysłowego, włączające tereny poprze-
mysłowe, powojskowe i pokolejowe w tkankę miejską. Omawia istotę różnego typu progra-
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mów rewitalizacyjnych realizowanych z wykorzystaniem pomocowych funduszy europej-
skich, w tym na terenie Bielska-Białej, Elbląga, Głogowa i Łodzi.

Rozdział 2. Uwarunkowania prawne rewitalizacji miast zawiera ocenę obowiązu-
jących rozwiązań prawnych, pozwalającą wnioskować, że gminy przygotowujące i ste-
rujące programami rewitalizacji są w zasadzie pozbawione wystarczających uprawnień, 
aby kompleksowo zaplanować i skutecznie zrealizować lokalny program rewitalizacji. 
Braki kompetencyjne w tym zakresie można zlokalizować w dwóch płaszczyznach: 
pierwsza z nich dotyczy rozdzielenia przez ustawodawcę pomiędzy trzy szczeble samo-
rządu terytorialnego istotnych kwestii, które należy rozwiązać w ramach prowadzonych 
prac rewitalizacyjnych, zaś druga – koniecznej, przy sporządzaniu i późniejszej reali-
zacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, aktywności gminy w zakresie wykraczającym 
poza dozwolony jej obszar użyteczności publicznej. Niedostatek zwartej i adekwatnej 
do potrzeb regulacji ustawowej, odczuwa się szczególnie w zakresie zagadnień zwią-
zanych ze sferą materialno-przestrzenną procesu rewitalizacji. Przeprowadzone analizy 
wskazują na potrzebę regulacji zagadnień wynikających z przygotowania i realizacji 
lokalnego programu rewitalizacji specjalną ustawą o charakterze szczególnym, w sto-
sunku do ogólnie obowiązujących rozwiązań. 

Rozdział 3. Kompetencje i komplementarność instytucji uczestniczących w rewita-
lizacji wskazuje, iż szeroki zakres działań związanych z rewitalizacją implikuje równie 
szeroki udział różnego rodzaju podmiotów występujących jako strony takiego przed-
sięwzięcia. W zależności od roli, jaką odgrywają w długotrwałym i skomplikowanym 
procesie rewitalizacji, są to podmioty reprezentujące administrację samorządową i cen-
tralną, funkcjonujące w zakresie usług publicznych, rozwoju gospodarczego czy rynku 
pracy oraz podmioty (instytucje) reprezentujące społeczność lokalną. Przygotowanie 
kompleksowego programu rewitalizacji oraz jego realizacja angażuje gminę właści-
wie w pełnym zakresie jej kompetencji podobnie jak pozostałe jednostki samorządu 
terytorialnego. Kompetencje podstawowych szczebli samorządu terytorialnego teore-
tycznie pozwalają zbudować, w drodze szerokich porozumień, spójny plan rewitalizacji 
w zakresie materialno-przestrzennym, gospodarczym i społeczno-socjalnym. Jednak 
w praktyce budowa takiego planu stwarza istotne problemy, gdyż brakuje w zasadzie 
jakichkolwiek przepisów formalizujących tryb sporządzania planów rozwoju (a częścią 
takiego planu powinien być plan rewitalizacji) we wzajemnym powiązaniu czasowym, 
fi nansowym i przestrzennym oraz hierarchii kompetencji poszczególnych szczebli sa-
morządu terytorialnego. Wydaje się więc, że obowiązujące upoważnienia ustawowe, 
choć stanowią pewną możliwość tworzenia programów rewitalizacji, są zbyt ogólne, 
aby w oparciu o nie realizować przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a zwłaszcza zapewnić 
spójność i sprawne zarządzanie lokalnym programem rewitalizacji w dłuższym czasie.

Rozdział 4. Zakres rewitalizacji miejskich w ramach programów rozwoju regional-
nego prezentuje przegląd działań, projektowanych w ramach programów operacyjnych 
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szczebla krajowego i regionalnego, odnoszących się bezpośrednio do problematyki re-
witalizacji miejskich obszarów zdegradowanych. Wskazuje możliwości fi nansowania 
projektów rewitalizacji ze środków publicznych, takich jak: fundusze unijne, budżet 
państwa, budżety samorządów regionalnych i lokalnych oraz ze środków sektora pry-
watnego (zarówno fi nansowanie inwestycji własnych, jak i środki kredytowe, udzielane 
realizatorom projektów), czy możliwości partnerstwa fi nansowego obu sektorów. Wy-
szczególnia także indykatywne wielkości środków przeznaczonych w latach 2007-2013 
na poprawę stanu obszarów zdegradowanych w ramach tych działań.

Rozdział 5. Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich 
miast zwraca uwagę na istotny element planowania rewitalizacji obszarów miejskich, ja-
kim jest unikatowy zespół cech charakteryzujących wyznaczony obszar przed- i po rewi-
talizacji. Ten zespół cech jest w trakcie rewitalizacji podawany procesowi zarządzania ich 
walorami, w wyniku którego następuje zmiana jakościowa i wartościowa poszczególnych 
obiektów na tym obszarze, jak i składającej się z nich całości. Zmiany te mają charakter 
strukturalny, wizerunkowy oraz funkcjonalny i mogą kształtować nowy potencjał spo-
łeczny i pozycję zrewitalizowanego obszaru w mieście. Przedstawione ujęcie zarządzania 
postuluje zmianę paradygmatu rewitalizacji w Polsce i przeniesienia roli inicjatora rewi-
talizacji z władzy lokalnej na rzecz prywatnych przedsiębiorców i organizacji pozarządo-
wych. Władza publiczna nie byłaby już obciążona zarządzaniem procesami rewitalizacji, 
w większym zakresie natomiast odpowiadałaby za przestrzeganie zasad zrównoważonego 
rozwoju i spójności społecznej na obszarach rewitalizowanych. Odpowiadałoby to tenden-
cjom rozwojowym polityk rewitalizacji w innych krajach europejskich i zbliżałoby Polskę 
do stosowania zintegrowanych podejść do rewitalizacji, nie tylko w sferze identyfi kacji 
problemów, ale także współdziałania różnych uczestników procesu rewitalizacji.

Rozdział 6. Organizacja zarządzania procesami rewitalizacji obejmuje szeroki za-
kres problematyki zarządzania od oddziaływań generowanych mechanizmami rynkowy-
mi, etapem rozwoju miasta aż po instrumenty stosowane w podnoszeniu funkcjonalności 
zasobów mieszkaniowych oraz infrastruktury technicznej i transportowej w lokalnych pro-
gramach rewitalizacji. Umiejętne zarządzanie procesem rewitalizacji, zarówno na etapie 
przygotowania jak i realizacji, pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów i środków 
fi nansowych pozyskanych na poprawę jakości życia, zrównoważony rozwój gospodar-
czy i ochronę środowiska naturalnego. Wymaga to kompleksowego planowania i dobrze 
skoordynowanych programów rewitalizacji. Szczególny wpływ na przebieg procesu rewi-
talizacji ma dobra koordynacja działań na poziomie przedsięwzięć i zadań wynikających 
z przyjętych polityk branżowych, takich jak: polityka mieszkaniowa, transportowa, infra-
strukturalna i inne, w jednolite organizacyjnie i zamknięte fi nansowo lokalne programy 
rewitalizacji. Właściwe przygotowanie planistyczne oraz racjonalna i skuteczna kontrola 
wyznaczonych „pól realizacyjnych” w zamierzonych programach pozwala na stosowanie 
nowych form współuczestnictwa sektora prywatnego w rewitalizacji, takich jak koncesja, 
przekazanie w zarządzanie lub różne warianty łączenia obu form. 



Maciej Wierzchowski 

1.  Koncepcje i instrumenty planowania i prowadzenia 
procesów rewitalizacji 

1.1. Ocena idei i koncepcji rewitalizacji
W interesującym nas zakresie, pojęcie idei (z gr. idéa – kształt, natura rzeczy) ozna-

cza wytwór myśli – inteligencji ludzkiej, nadający podejmowanym przedsięwzięciom 
rewitalizacyjnym określony cel działania1. 

Dziedziną badań naukowych dotyczących wszelkiego celowego działania ludzkie-
go – w tym przydatną w ekonomii, organizacji i zarządzaniu – jest prakseologia, rozu-
miana jako teoria sprawnego działania2.

Jednym z zadań prakseologii jest naukowe badanie warunków sprawności działań. 
W tym ujęciu przydatne jest poszukiwanie uogólnień stanowiących immanentne cechy 
różnych form celowego działania rozpatrywanego pod kątem:

− konstruowania i uzasadniania dyrektyw praktycznych (w tym: nakazów i zaka-
zów, zaleceń i przestróg) dotyczących wzmagania sprawności i unikania nie-
sprawności w działaniu;

− wypracowywania systemu pojęć niezbędnych lub swoiście przydatnych 
w sprawnym działaniu i ujęcia ich w sformalizowany system dedukcyjny;

− występującej w praktyce typologii działań, umożliwiającej analizę i ocenę – 
dociekanie przyczyn powodzenia lub niepowodzenia podejmowanych działań.

Cel działania jest zdefi niowany w koncepcji realizacyjnej podejmowanego przed-
sięwzięcia rewitalizacyjnego, mającej formę pomysłu, planu działania lub projektu re-
alizacyjnego.

Podstawowym elementem każdej koncepcji jest propozycja rozwiązania związa-
nych z podejmowanym przedsięwzięciem – w naszym przypadku rewitalizacyjnym – 
problemów oznaczających:

− zagrożenie osiągnięcia założonych celów – jest to tzw. problem niebezpieczeń-
stwa lub 

− wystąpienie sytuacji wykazującej, że jest możliwe lepsze osiągnięcie założo-
nych celów – jest to tzw. problem szansy.

Wykrywanie problemu może dotyczyć:

1 Albo przynajmniej kierunek działania.
2 W Polsce prekursorem prakseologii był Tadeusz Kotarbiński – jeden z czołowych polskich fi lozo-

fów, logików i etyków. Jego dorobek w tym zakresie rozwinął Jan Zieleniewski.
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a) stanu obecnego (fazy realizacyjnej) i polega wtedy na porównywaniu – w toku 
kontroli lub monitoringu – stanu faktycznego z oczekiwanym lub

b) przyszłości, rozpatrywanej z uwagi na przyszłe zagrożenia (niebezpieczeństwa) 
i szanse.

Wynikające stąd różne podejścia znalazły odzwierciedlenie w ideach prezentowa-
nych w poszczególnych programach rewitalizacyjnych. W praktyce ostatnich lat oscy-
lowały one wokół podnoszenia poziomu jakości przestrzeni rozpatrywanego obszaru, 
jego otoczenia, a także całego miasta – traktowanego jako cel działań (rozpatrywany 
w sensie urbanistycznym, architektonicznym i technicznym efekt fi nalny), ale również 
jako środek umożliwiający:

− stworzenie odpowiednich warunków życia dla mieszkańców objętego rewita-
lizacją obszaru, mieszkańców dzielnicy i miasta oraz innych użytkowników 
przestrzeni;

− likwidację patologii społecznych oraz poprawę szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa;

− przyciągnięcie kapitału, inwestorów i turystów, umożliwiające aktywizację go-
spodarczą rozpatrywanego obszaru i przez to stworzenie nowych miejsc pracy.

Zawarte w programach rewitalizacji poszczególnych miast ogólne idee, na etapie 
formułowania koncepcji, dotyczyły:

− poprawy, wymiany lub uzupełnienia zabudowy (w tym zmiany wyglądu i stanu 
technicznego budynków, ich elewacji i wystroju wewnętrznego);

− przekształceń funkcjonalnych obiektów i ich otoczenia (w tym przywrócenia 
dawnych funkcji lub wprowadzenia nowych);

− zmian przestrzeni publicznych (w tym ustanawiania stref ruchu pieszego lub 
rowerowego, wprowadzeniu nowej organizacji ruchu, np. mającej formę stref 
uspokojenia ruchu);

− poprawy, wymiany lub uzupełnienia infrastruktury technicznej (w tym związa-
nej z wymianą i podniesieniem walorów estetycznych i eksploatacyjnych na-
wierzchni dróg, placów, chodników i ciągów pieszych);

− restauracji oraz wzbogacenia w nowe elementy obiektów małej architektury, 
symbole historyczne, monumenty i pomniki;

− wprowadzenia różnego typu atrakcji i udogodnień (np. dla niepełnosprawnych, 
kobiet z dziećmi, turystów).

1.2. Ocena standardów i instrumentów rewitalizacji
Pochodzące z języka angielskiego słowo standard oznacza odpowiadającą określo-

nym wymogom przeciętną wielkość czegoś, kształtującą przeciętny – wzorcowy, mode-
lowy lub normatywny – typ zachowań. 

Obecnie obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Pod pojęciem normalizacji rozumie ona „… działalność 
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zmierzającą do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporząd-
kowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do po-
wszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystą-
pić problemów”. 

Stosowane w Polsce rozwiązania prawne dotyczące normalizacji bazują na idei 
konsensusu rozumianego jako „… ogólne porozumienie charakteryzujące się brakiem 
trwałego sprzeciwu znaczącej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych za-
gadnień, osiągnięte w procesie rozpatrywania poglądów wszystkich zainteresowanych 
i zbliżenia przeciwstawnych stanowisk”.

W interesującym nas zakresie rewitalizacji oraz związanego z nią rynku inwesty-
cyjnego i budowlanego, normalizacja prowadzona jest między innymi w celu:

− racjonalizacji produkcji i usług (osiąganej poprzez stosowanie uznanych reguł 
technicznych lub rozwiązań organizacyjnych),

− zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów,
− poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności procesów i usług 

oraz regulowania ich różnorodności,
− zapewnienia jakości i niezawodności procesów i usług.
Należy stwierdzić, że w Polsce nie funkcjonują – w tym zapewne również z po-

wodu braku stosownego konsensusu – normatywne regulacje wyznaczające standardy 
rewitalizacji nieruchomości. 

Potencjalny inwestor planujący lub realizujący przedsięwzięcie rewitalizacyjne nie 
ma bezpośredniego wpływu na uwarunkowania prawne gospodarowania. Odpowiednie 
regulacje ustawowe powstają w wyniku działań polityków – parlamentarzystów i rządu. 
W okresie przedakcesyjnym oraz po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej regulacje te 
podlegają harmonizacji z prawem unijnym. Jednocześnie, po okresie prawie dwudziestu lat 
funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce, inwestorzy zazwyczaj radzą sobie z roz-
wiązaniem problemów wynikających z uwarunkowań ekonomicznych, organizacyjnych 
i technicznych. W praktyce oznacza to, że zarówno inwestorzy prywatni jak i inwestorzy 
instytucjonalni stosują w procesie rewitalizacji ogólnie obowiązujące – określone przez 
prawo i wymogi rynkowe – sposoby postępowania, dostosowując je tylko do specyfi ki 
(w tym formy i zakresu) podejmowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Dlatego głównym wyzwaniem stojącym przed inwestorem jest uwzględnienie 
uwarunkowań:

− społecznych dotyczących bezpośrednio zainteresowanych obywateli (np. 
dotychczaso wych lokatorów poddawanych rewitalizacji obiektów) lub będą-
cych w sferze zainteresowania społeczności lokalnej lub

− mentalnych – związanych z określonym sposobem myślenia reprezentowanym 
przez osoby zaangażowane w proces rewaloryzacji (administrację publiczną, 
radnych, organizacje społeczne, obywateli).

Uwarunkowania społeczne i mentalne są znane i uwzględniane w procesie decy-
zyjnym przez pragnących sukcesu inwestorów. W literaturze przedmiotu (Wolsink 1994, 
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Matczak 2008), ich podłoże powiązano z dwoma skrajnymi, mającymi podłoże psycho-
logiczne syndromami – zespołami objawów charakterystycznych dla czyjegoś zachowa-
nia albo postępowania:

− syndromem negacji – NIMBY, którego nazwa pochodzi od angielskiego zwro-
tu: „Not In My Back Yard” – oznaczającym „nie na moim podwórku”;

− syndromem akceptacji – PIMBY, którego nazwa pochodzi od angielskiego 
zwrotu: „Please In My Back Yard” – oznaczającym „na moim podwórku pro-
szę”. 

1.3. Charakterystyka wybranych nowych idei rewitalizacji

1.3.1. Idea zwrócenia się miasta frontem ku rzece lub innym akwenom

Unikalną – niedostrzeganą przez administrację publiczną i społeczności lokal-
ne ideą rewitalizacji jest zwrócenie się miasta frontem ku rzece lub innym akwenom. 
W przeszłości wody śródlądowe, tworzące na terenach wyznaczonych aktualnymi gra-
nicami Polski tworzyły unikalne ekosystemy, decydujące w wielu przypadkach o rozwo-
ju cywilizacyjnym (politycznym, społecznym i gospodarczym) regionu, miasta, gminy, 
sołectwa. Gospodarcze, w tym wypoczynkowo-turystyczne wykorzystanie tych akwe-
nów trwało przez stulecia. Ich zdecydowana degradacja gospodarcza i techniczna miała 
miejsce po zakończeniu II wojny światowej. 

Bezpośrednia przyczyna degradacji ekosystemów poszczególnych akwenów była 
różna i spowodowana np.:

• przesunięciem granic Polski, która podzieliła pomiędzy różne państwa dotych-
czas funkcjonujące systemy wodne, położone zarówno na granicy wschodniej 
(np. Kanał Augustowski – łączący dopływy Wisły poprzez dopływy Niemna 
z Bałtykiem) lub zachodniej (np. system wodny Doliny Odry – łączący poprzez 
Kanał Gliwicki Śląsk, z Wrocławskim Węzłem Wodnym i Bałtykiem, w tym 
poprzez Kanał Bydgoski – łączący Wisłę (poprzez jej dopływ Brdę) i Odrę 
poprzez jej dopływ Noteć);

• dewastacją wielu urządzeń – zwłaszcza na tzw. Ziemiach Odzyskanych – przez 
Armię Radziecką lub szabrowników (w tym instytucjonalnych – ogałacających 
zainstalowane urządzenia z silników i innego wyposażenia);

• graniczącą z głupotą arogancją tzw. decydentów, którzy traktowali infrastruk-
turę istniejących systemów wodnych jako doskonałe – „darowane przez los” 
– miejsce do realizacji swoich inwestycji (w ten sposób zabudowano wrocław-
skie poldery położone wzdłuż Odry lub traktuje się tereny przeznaczone pod 
Kanał Ulgi w Krakowie);

• błędną – trwającą w praktyce do dzisiaj – polityką administracji rządowej, lek-
ceważącej znaczenie gospodarcze systemów wodnych kraju (mającą np. od-
zwierciedlenie w polityce podatkowej oraz transportowej, likwidującą w prak-
tyce transport wodny na Odrze i Wiśle);
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• błędną polityką administracji rządowej forsującej melioracje wielu unikalnych 
w skali światowej obszarów zalewowych i bagiennych (np. położonych w wi-
dłach Bugu i Narwi);

• nie mającą racjonalnego uzasadnienia, stosowaną przez władze lokalne prakty-
ką odwracania się miasta tyłem do rzeki, polegającą na wykorzystaniu bulwa-
rów nadrzecznych do przeprowadzenia tras szybkiego ruchu (np. Wisłostrady, 
odcinającej od Wisły warszawską Starówkę), lub pozostawienia brzegów rzek 
w „stanie dziewiczym” – oznaczającym w praktyce miejsce dzikich wysy-
pisk śmieci, działania subkultur, samowolnej lokalizacji zabudowy slumsowej 
(w tym pseudo ogródków działkowych).

Z chwilą „otwierania się Polski na świat”, wyjazdów naszych obywateli za grani-
cę, możliwość dokonywania porównań, coraz częściej dochodziły do głosu środowiska 
dostrzegające unikalne wartości i potencjał tkwiący w systemach wodnych. Modelową 
inicjatywę w tym zakresie opisał M. Skiba (2006, s. 126 i dalsze) należy wymienić pro-
gramy obejmujące sanację sytuacji w Dolinie Odry3. 

Realizacja idei rewitalizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego, traktowanego jako 
zagospodarowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju korytarz ekologiczny 
(ekosystem) – w interesującym nas zakresie – ma umożliwić zwrócenie się miast i gmin 
nadodrzańskich frontem ku rzece4. Związane z tym zadania wiążą się z:

• odtworzeniem, remontami, modernizacją i rozbudową systemu ochrony prze-
ciwpowodziowej i retencji wód (remontów i modernizacji istniejących zbiorni-
ków oraz tworzeniu nowych, prowadzonej przy jednoczesnej odbudowie i bu-
dowie nowych polderów);

• przywróceniem czystości i ochroną wód;
• rewitalizacją i rozwojem infrastruktury technicznej żeglugi śródlądowej oraz 

majątku mobilnego;
• rewitalizacją i rozwojem obiektów i urządzeń do produkcji energii odnawial-

nej;

3 Programy takie jak:
 • Ponowne ożywienie Odry (1980-1990),

 • Zielona wstęga Odry (1995-1998),
 • Program Odra 2005,
 • Program dla Odry – 2006 (1998),
 • Natura 2000 (1999),
 • Oderregio (1998-2002),
 • Zagospodarowanie przestrzenne pasma Odry (2002).

4 Podobny program – z dużym powodzeniem – jest realizowany w Krakowie, obejmując odcinek 
Wisły od Bielan (realizacja stopnia wodnego Kościuszko wraz z kajakarskim torem wioślarskim 
i basenem), poprzez bulwary wiślane do mostu Dębnickiego (ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, 
stanice wioślarskie), bulwar u podnóża Wawelu (pływające restauracje, przystań pasażerska, ścież-
ki rowerowe, trasy spacerowe) i dalej do stopnia wodnego Dąbie.
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• rewitalizacją, zachowaniem i – w uzasadnionych przypadkach – renaturaliza-
cją5 ekosystemów rzek i ich dolin.

Dzięki realizacji wyżej zarysowanej idei – obok możliwości osiągnięcia bezpośred-
nich celów rewitalizacyjnych – powstanie szansa zrealizowania nowych idei kompozy-
cyjnych i programowo-funkcjonalnych (społecznych, technicznych urbanistycznych, 
architektonicznych, a także gospodarczych) dotyczących samych nabrzeży, jak również 
sylwetki rozpatrywanego obszaru lub całego miasta.

1.3.2. Idea rewitalizacji obiektów dziedzictwa przemysłowego

Immanentną cechą polskiej transformacji ustrojowej była prywatyzacja przedsię-
biorstw państwowych. Jak wykazała to praktyka, w większości przypadków główną in-
tencją inwestora prywatnego była chęć przejęcia nieruchomości przedsiębiorstwa, głów-
nie gruntów. Powodowało to, że po uporaniu się z problemem dotychczasowej załogi 
(najczęściej w wyniku zwolnień grupowych lub przeniesienia do fi rm nieposiadających 
immobilnego majątku trwałego) następowała6:

− rozbiórka istniejących obiektów, a na uzyskanym w ten sposób terenie reali-
zowano nowe, z reguły świadczące usługi komercyjne, obiekty (np. wielkopo-
wierzchniowe obiekty handlowe)7 lub

− radykalna zmiana formy architektonicznej istniejących obiektów, umożliwiają-
ca ich przystosowanie do nowych – atrakcyjnych rynkowo – funkcji (np. biuro-
wych)8.

W praktyce działania takie prowadziły do rewitalizacji bądź samej nieruchomości 
gruntowej (przypadek zagospodarowania gruntów przez Centrum Handlowe „Zako-
pianka”), bądź wykorzystania nieruchomości gruntowej i konstrukcji nośnej obiektów 
(przypadek „Buma Square Park).

Obecnie, coraz większe wpływy społeczne (w tym pasjonatów techniki), a także 
uznanie inwestorów prywatnych i deweloperów, uzyskuje – modna na Zachodzie Eu-
ropy – idea: nowe życie dla zabytków techniki, ściśle związana z traktowaniem ich jako 
dziedzictwa kultury narodowej (Baliński 2006, s. 195).

5 Patrz również: R. Radwan-Dębski (2006).
6 W większości przypadków uzasadnione, racjonalnymi w tamtym czasie, przesłankami związany-

mi wymuszonymi zmianami technologii produkcji i usług, globalizacją gospodarki, wymaganiami 
ekologii oraz ekonomiczno-fi nansowymi. 

7 W ten sposób rozwiązano „problem” nieruchomości Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”, 
na których powstało Centrum Handlowe Zakopianka. Podobnie, pomimo dobrej kondycji tech-
nicznej wyburzono wiele znakomitych, unikalnych w skali światowej obiektów, np. w 1999 r. 
położoną w woj. dolnośląskim „Cukrownią Klecina” z 1839 r. lub położoną we Wrocławiu „Nową 
Rzeźnię”, pochodzącą z lat 1893-1899.

8 Przykładowo, rozwiązanie takie miało miejsce w przypadku zagospodarowania nieruchomości 
Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca w Krakowie na obiekty biurowo-usługowe „Buma Squ-
are Park”.
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Realizacja tej idei, oprócz posiadania odpowiedniej świadomości społecznej i wie-
dzy (w tym historycznej i technicznej) jednocześnie wymaga sformułowania – mającej 
odzwierciedlenie w przepisach ustawowych – odpowiedniej polityki państwa, w tym 
dotyczącej możliwości skorzystania z publicznych dotacji i funduszy celowych, prefe-
rencyjnych kredytów lub ulg podatkowych. Obecnie, poza możliwością uzyskania przez 
inwestora ulg związanych z zakupem lub użytkowaniem wieczystym nieruchomości za-
bytkowych9, nie istnieją w Polsce rozwiązania prawne, preferujące ochronę techniczne-
go dziedzictwa narodowego.

W praktyce prowadzonej dotychczas w Polsce rewitalizacji obiektów dziedzictwa 
przemysłowego można odnotować dwie podstawowe koncepcje:

1) pierwszą, bazującą na założeniu wykorzystania substancji budowlanej zabyt-
ków techniki do nowych funkcji; przykładami takiej formy rewitalizacji są:
– realizacje nowych obiektów usługowych i biurowych, w tym np.:

• centrum handlowego Wielki Młyn w gdańskim młynie (1994 r.),
• Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości w starej zajezdni tramwa-

jowej (1991 r.),
• Muzeum Odlewnictwa Artystycznego w halach gliwickiej huty i od-

lewni (1994 r.),
• centrum handlowego Stary Browar w Poznaniu (2003 r.);

– realizacje nowych, dużych obiektów mieszkaniowych (tzw. loftów10), w tym 
np.:
• mieszkań w dawnej przędzalni Scheiblera w Łodzi,
• mieszkań w zabytkowej przędzalni w Żyrardowie,
• apartamentów, w tym typu penthous, w starym młynie na Zabłociu 

w Krakowie,
• apartamentów w starym spichrzu w Gliwicach,
• apartamentów, w tym na wynajem, w starej piecowni Fabryki Porcela-

ny we Włocławku; 
2) drugą, bazującą na założeniu rewitalizacji zabytków techniki w ich dotychcza-

sowym kształcie technicznym i funkcjonalnym; najlepszym przykładem w tym 
zakresie jest rewitalizacja polskich kolei wąskotorowych, powstałych na prze-
łomie XIX i XX wieku. Obecnie istnieje 37 kolei wąskotorowych, z tego ok. 
1/3 nieczynnych. Ich właścicielami jest Zakład Nieruchomości PKP (posiada-
jący najwięcej nieczynnych obiektów), starostwa powiatowe oraz gminy. Ope-
ratorami są regionalne Towarzystwa Kolei Wąskotorowych lub gminy. O skali 
podejmowanych w tym zakresie działań dobrze informują przedsięwzięcia pro-
wadzone przez:
− Ełcką Kolej Wąskotorową,
− Gnieźnieńską Kolej Dojazdową,

9 Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
10 Słowo zapożyczone z j. angielskiego.
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− Górnośląskie Koleje Wąskotorowe,
− Kaliską Kolej Dojazdową,
− Świętokrzyską Kolej Dojazdową.

1.3.3. Idea rewitalizacji terenów poprzemysłowych, powojskowych i poko-
lejowych

Regeneracja, rekultywacja, zagospodarowanie – uwzględniające:
− aspekt techniczny,
− ochronę środowiska,
− stan istniejącej infrastruktury technicznej,
− aspekt fi nansowo-ekonomiczny,
− aspekt organizacyjny, 
− aspekt społeczny (w tym zasoby ludzkie).
Często niedostrzeganym elementem terenów powojskowych i pokolejowych są 

fortyfi kacje. W tym zakresie na uwagę zasługuje Twierdza Nyska – jedna z lepiej zacho-
wanych w Europie tzw. twierdz nowopruskich, w tym wchodzące w jej skład obwało-
wania kolejowe wraz z fosą, kamienną śluzą i ceglanymi kazamatami. Są one obecnie 
całkowicie pozbawione jakiegokolwiek zorganizowanego zagospodarowania (Gubińska 
R., 2006, s. 227-228)11, pomimo tego, że znajdują się na bardzo atrakcyjnych dla poten-
cjalnych inwestorów terenach położonych w sąsiedztwie centrum miasta. Ideą podej-
mowanej rewitalizacji obszaru powinno być: „…zachowanie całego zespołu jako jedno-
rodnej całości … utrzymanie historycznego układu kompozycyjnego, przy jednoczesnym 
udostępnieniu go mieszkańcom Nysy”.

1.4. Wybrane przykłady formowania lokalnych programów rewitali-
zacji

Poniżej przedstawiono, wybrane – bazujące na wykorzystaniu funduszy unijnych – 
przypadki realizacji programów rewitalizacji związanych z:

− rewitalizacją starówki miasta (Bielsko-Biała), 
− ideą rewitalizacji miast zniszczonych w wyniku działań II wojny światowej 

(tzw. retrowersja historycznej zabudowy Elbląga oraz przypadek Głogowa),
− rewitalizacją unikalnych na skalę światową rozwiązań urbanistycznych i archi-

tektury przemysłowej (Łódź).

11 Większość obiektów jest wykorzystywana na doraźne potrzeby gospodarcze (np. w schronach 
artyleryjskich znajdują się sklepy i hurtownie). Teren oszpecono również przebiegającym na po-
wierzchni terenu gazociągiem, różnego typu garażami, szopami itp. – kolidującymi z pierwotną 
funkcją i walorami krajobrazowymi fortyfi kacji.
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1.4.1. Bielsko-Biała

Analizując rewitalizację prowadzoną w Bielsku-Białej należy wymienić następu-
jące fakty:

A. Wpisanie rewitalizacji Starego Miasta w „Strategię Rozwoju Bielska-Białej do 
roku 2010”, „Strategię Rewitalizacji” oraz „Program Rewitalizacji Bielskiej 
Starówki”. W dokumentach tych dokonano racjonalnego podziału rewitalizacji 
na zadania inwestycyjne podejmowane w obrębie Starego Miasta.

B. Pozyskanie ponad 7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go na projekt pn.: „Nowa Starówka – Nowe Szanse. Rewitalizacja Bielskiej 
Starówki – I etap”. Projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), poddziałanie 3.3.1: „Rewi-
talizacja obszarów miejskich”. Uzyskane środki przeznaczono na moderniza-
cję i wymianę sieci uzbrojenia technicznego w ulicach: Celnej, Piwowarskiej, 
Kościelnej, Cieszyńskiej do Placu Św. Mikołaja oraz całościową modernizację 
płyty rynku Starego Miasta.

C. Uchwalenie przez Radę Miejską dnia 15 lutego 2005 r. „Programu rewitalizacji 
obszarów miejskich w Bielsku-Białej”. Opr. Bielsko-Biała, styczeń 2005:
• wytyczającego politykę miasta dotyczącą rewitalizacji bielskiej starówki, 

a także 
• przyjmującego Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sta-

rówki oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny Bielska-Białej. W przyjętych do-
kumentach ustalono następujące cele strategiczne rewitalizacji:
 Cel 1: Poprawa jakości życia i standardów rozwiązań funkcjonalno-

przestrzennych,
 Cel 2: Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodar-

czego,
 Cel 3: Wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wyklucze-

niu.
W Bielsku-Białej przyjęto następujące instrumenty rewitalizacji obszarów miej-

skich:
a) instrumenty planistyczne – uwzględniające centrotwórczą rolę handlu i usług i:

• umożliwiające lokalizację funkcjonalnie nowoczesnych obiektów handlo-
wo-usługowych, generujących takie strumienie ruchu, które pozwolą na 
utrzymanie właściwej funkcjonalno-przestrzennej roli centrum),

• chroniące obszary śródmiejskie przed marginalizacją i przekształcaniem 
ich w „skanseny dla turystów”;

b) instrumenty instytucjonalne – wykorzystujące w procesie rewitalizacji różnego 
typu struktury organizacyjne, powoływane dla pobudzania rozwoju gospodar-
czego, w tym:
• specjalne komórki organizacyjne utworzone w urzędach administracji sa-

morządowej, 
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• instytucje w rodzaju inkubatorów przedsiębiorczości, centrów wspierania 
przedsiębiorczości oraz parków technologicznych,

• specjalistyczne agencje i korporacje rozwojowe,
• partnerstwo publiczno-prywatne,
• komitety społeczne i struktury konsultacyjne, organizacje pozarządowe;

c) instrumenty polityki społecznej, związane głównie z ideą partycypacji społecz-
nej:
• zapobiegającej alienacji społeczności lokalnych (sprowadzającej 

niebezpieczeń stwo wykluczenia grup mieszkańców wybranych dzielnic 
z uczestnictwa w życiu miasta);

• umożliwiającej „przełamywanie barier” i włączanie się nieuprzywilejowa-
nych grup społecznych w proces odnowy, którego celem jest rewitalizacja 
wybranych obszarów miasta;

d) instrumenty inwestycyjne, związane z wykorzystaniem środków publicznych, 
(wydatkowe), w tym obejmujące:
• podnoszenie jakości przestrzeni publicznych, a zwłaszcza – placów pu-

blicznych;
• wspieranie ze środków publicznych działań, mających na celu restruktury-

zację społeczno-gospodarczą obszaru rewitalizacji, a także
• pośrednie zwiększenie prywatnej aktywności inwestycyjnej w śródmiej-

skich obiektach zabytkowych i na terenach rewitalizowanych osiedli miesz-
kaniowych;

e) instrumenty gospodarki nieruchomościami (dochodowe) – w generalnym 
zarysie, zgodne z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, głów-
nie dotyczące:

• gospodarowania (zarządzania) zasobem nieruchomości publicznych oraz
• zasad obrotu nieruchomościami komunalnymi (sprzedaży, oddawania 

w użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najmu, użyczenia itp.).
Analizując założenia programowe prowadzonej w Bielsku-Białej w latach 2005-

2006 (i w latach następnych) rewitalizacji należy zwrócić uwagę, że cel zawarty w haśle 
„Poprawa jakości życia i standardów rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na obsza-
rze rewitalizacji”, osiągnięty będzie dzięki:

a) zwiększaniu kapitału urbanistycznego – możliwym do uzyskania dzięki:
• podniesieniu standardu urbanistycznego obszaru rewitalizacji w zakresie 

jakości przestrzeni publicznych, terenów zielonych i rekreacyjnych, a także 
budowy ścieżek rowerowych, a także

• prowadzeniu działań umożliwiających wykorzystanie atrakcyjności kultu-
rowego i naturalnego krajobrazu miasta;

b) przeciwdziałaniu dekapitalizacji i degradacji zasobów budowlanych – zwłaszcza:
• spółdzielczych osiedli mieszkaniowych;
• obiektów użyteczności publicznej, a także 
• poprawę istniejących, osiedlowych przestrzeni publicznych;
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c) rozwojowi infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej – w tym umożli-
wiającej:
• przeciwdziałanie kolizyjnemu wymieszaniu różnych rodzajów wytwórczo-

ści i usług,
• przełamywanie monokultury osiedli mieszkaniowych oraz 
• wspieranie rozwoju działalności w zakresie świadczenia komercyjnych 

usług turystycznych oraz usług sportowych i kulturalno-oświatowych;
d) likwidacji uciążliwości środowiskowych – w tym związanych z:

• nadmiernym skupieniem lokalizacji największych zakładów pracy i fi rm 
przemysłowych w pobliżu centrum miasta oraz 

• zanieczyszczeniami spowodowanymi przez źródła tzw. niskiej emisji (np. 
wykorzystywane w ogrzewaniu budynków i wody użytkowej);

e) likwidacji uciążliwości komunikacyjnych – osiągniętej dzięki budowie:
• sieci parkingów w obszarze śródmieścia, centrum i osiedli mieszkaniowych 

oraz
• wydzielonych chodników, ciągów i stref pieszych, a także remonty istnie-

jących dróg, mostów, rond, chodników, parkingów oraz oświetlenia ulicz-
nego i sygnalizacji drogowej;

f) rozwojowi infrastruktury technicznej – ukierunkowanemu na likwidację istnie-
jących braków w infrastrukturze technicznej (m.in. kanalizacji, wodociągów, 
energetyki i sieci teleinformatycznych), w szczególności na obszarze:
• Starówki Bielskiej oraz 
• najstarszych powojennych osiedli mieszkaniowych.

1.4.2. Elbląg

Podstawę rewitalizacji prowadzonej w Elblągu stanowi:
− Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Miejskie Biuro Urbani-

styczne w Elblągu, Elbląg, marzec 2006 (Program ten jest Załącznikiem nr 1 
do uchwały Nr XXIX/742/06 z dnia 13.04.2006 Rady Miejskiej w Elblągu).

Głównym założeniem programu jest, że Wyspa Spichrzów – stanowiąca element 
historycznego śródmieścia Elbląga, sąsiadujący z rewitalizowanym od 1980 r. zespo-
łem Starego Miasta – powinna stać się obszarem pilotażowym Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich. Program ten znalazł rozwinięcie w Wieloletnim Pla-
nie Inwestycyjnym na lata 2007-2013 dla miasta Elbląga, w którym działania związane 
z Wyspą Spichrzów ujęto w dwóch punktach:

• „Rewitalizacja obszarów miejskich” oraz
• „Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta”.

Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich obejmują między in-
nymi:

• uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta,
• ożywienie społeczno-gospodarcze miasta i rozpatrywanego obszaru,
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• przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości,
• zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym miasta 

i rozpatrywa nego obszaru,
• poprawę wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców,
• zainicjowanie współpracy miedzy różnymi podmiotami przy lokalnych działa-

niach społecznych,
• partycypację społeczną – umożliwiającą włączenie mieszkańców do procesu 

decyzyjnego,
• poprawę standardu zasobów mieszkaniowych,
• wzrost liczby turystów odwiedzających dzielnice w obszarze oddziaływania 

projektu,
• zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta.

W toku konstruowania programu przyjęto szereg preferencji, dotyczących organi-
zacji ruchu pieszego i ruchu rowerowego, mówiących że:

a) Centrum (Stare Miasto i Nowe Miasto) jest obszarem preferencji ruchu piesze-
go. W szczegółowych opracowaniach urbanistycznych należy:
• Dążyć do stworzenia jak największej przestrzeni pieszej, eliminując ruch 

kołowy z wybranych ulic, przerzucając go na tyły pierzei ulic istniejących 
lub projektowanych.

• Uwarunkować rozwój układu komunikacyjnego miasta wydłużeniem do-
tychczasowych fragmentów ciągów pieszych, przebiegających w ciągach 
ulic głównych oraz ciągach ulic zbiorczych.

b) Na wzór krajów europejskich należy dążyć do wykreowania ruchu rowerowe-
go, szczególnie dla wykorzystania go w relacjach:
• dom – praca – dom,
• dom – szkoła – dom,
• dom – usługi i handel – dom, 
• dom – rekreacja – dom.

Przy tym:
• Należy założyć 20% udział ruchu rowerowego w podróżach tego typu.
• Zalecany wskaźnik gęstości ścieżek rowerowych – dla miast średnich – wynosi 

0,7 km/1000 mieszkańców.
• Należy rozwijać koncepcję międzynarodowych ścieżek rowerowych, obejmu-

jących obszar Polski od Niemiec do Obwodu Kaliningradzkiego, via Elbląg. 
Zgodnie z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy – Miasta Elbląga oraz uchwałą Nr XXVIII/699/2006 Rady Miej-
skiej w Elblągu z dnia 16 lutego 2006 r. dotyczącą Lokalnego Programu Rewitalizacji 
zasięgiem terytorialnym rewitalizowanego obszaru objęto – potraktowane jako obszary 
problemowe (z uwagi na zagadnienia urbanistyczne, gospodarcze i strukturalne):

1) Zespół Starego Miasta – zniszczony w 90% podczas II wojny światowej; ob-
szar objęty strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Na obszarze tym pro-
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wadzony jest proces rewitalizacji – nazwanej z uwagi na swoją specyfi kę przez 
M. Lubocką-Hoffmann (2007), autorkę koncepcji odbudowy elbląskiej starów-
ki – retrowersją12. Trwa on od 1980 r. i ze względu na konieczność prowadzenia 
historycznych badań archeologicznych i historyczno-architektonicznych bę-
dzie zakończony około 2020 r. Zasady odtworzenia zabudowy i infrastruktury 
zostały ostatecznie wypracowane w latach 90. i przebiegają zgodnie z planem 
miejscowym oraz pod nadzorem Państwowej Służby Ochrony Zabytków.

2) Strefa Śródmiejskich Zespołów Mieszkaniowo-Usługowych, obejmująca obsza-
ry:
– Obszar Wyspy Spichrzów wraz z zabytkową fosą miejską oraz dwoma 

pojedynczymi budynkami zabytkowymi (willa przy ul. Warszawskiej 55 
i szkoła podstawowa nr 8 przy ul. Szancowej 2) – strefa „B” ochrony kon-
serwatorskiej.

– Obszar Starej Dzielnicy Mieszkaniowej Osiek na południe od centrum – 
strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

– Obszar Śródmieście – Wschód (teren między ul. Związku Jaszczurcze-
go, Bema, Żeromskiego i Grunwaldzką) – fragmenty objęte są strefa „B” 
ochrony konserwatorskiej.

– Obszar Śródmieście – Północ – cechy przestrzenne obszaru oraz zjawiska 
społeczne predysponujące do zainicjowania procesu rewitalizacji:
• centralnie położone zabytkowe układy urbanistyczne z dużą ilością 

zabytkowych obiektów architektonicznych o podstawowym znacze-
niu dla tworzenia lokalnej tożsamości kulturowej, występowanie wielu 
obiektów zdegradowanych, nieefektywne, niefunkcjonalne i nieeste-
tyczne zagospodarowanie terenów;

• niezadowalający stan infrastruktury publicznej (parkingi, urządzenia 
sanitarne, energetyka);

• narastające zjawiska bezrobocia, ubożenia społeczeństwa, patologii 
i niskiej przedsiębiorczości społecznej występujące w starych zasobach 
mieszkaniowych, stanowiących 30÷70% obszarów strefy.

• Obszar między ulicami Armii Krajowej, Stoczniowa, Teatralna, Nowo-
wiejska i Traugutta), na którym znajdują się pojedyncze zabytki objęte 
strefą „B” ochrony konserwatorskiej:

• zespół poprzemysłowy przy ul. Blacharskiej 11, obecnie Wyższe Semi-
narium Duchowne,

• budynki mieszkalne przy ul. 12-go Lutego 5a i 12-go Lutego 18,

12 Według M. Lubockiej-Hoffmann retrowersja:
− polega na odbudowie prowadzonej w formach starych, ale nie rekonstruowanych; bardzo wiernie 

nawiązuje do urbanistyki i skali dawnych miast oraz 
− czerpie z historycznej architektury i jej regionalnych, miejscowych cech, tworząc jednocześnie 

nową jakościowo zabudowę.
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• budynek pałacyku przy ul. Stoczniowej 10 (obecnie Szkoła Wyższa im. 
Jańskiego),

• budynek Urzędu Miejskiego w Elblągu,
• obiekty poprzemysłowe (zespół budynków fabryki lokomotyw Schi-

chau’a i zespół dawnej stoczni Schichau’a),
• fragmenty pierzei ulicznych,
• objęto strefą „B” ochrony konserwatorskiej.

– Obszar Doliny Rzeki Kumieli z Parkiem im. Traugutta (okolice cmentarza) 
wraz z zespołem mleczarni do likwidacji – strefa tworzenia wizerunku mia-
sta oraz integracji społecznej – przestrzeni publicznych związanych z pla-
cami, parkami bulwarami, skwerami i głównymi trasami pieszymi.

3) Strefa historycznego kompleksu przemysłowego, objęta Lokalnym Programem 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich, mająca duże znaczenie dla rewitalizacji, 
w tym dla:
• tworzenia lokalnej tożsamości kulturowej,
• sprzyjania naturalnym procesom restrukturyzacji i przekształceń funkcjo-

nalnych wykorzystującym położenie i sąsiedztwo centrum miasta; Lokalny 
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

S t r e f a  o b e j m u j e :
• Obszar Dawnego Zamechu przy ul. Grunwaldzkiej – w dużej części nastą-

piła tu zmiana funkcji przemysłowej na usługową.
• Obszar Dawnego Zamechu przy ul. Stoczniowej i Dolnej – przewiduje się 

procesy przekształceń funkcjonalnych, szczególnie w obiektach zabytko-
wych i sąsiadujących ze Starym Miastem.

• Obszar Dawnych Elbląskich Zakładów Napraw Samochodowych, położo-
ny nad rzeką Elbląg.

4) Strefa starych przedmieść – ważna z uwagi na:
• występowanie zabytkowych układów urbanistycznych i obiektów architek-

tonicznych o dużym znaczeniu dla budowania tożsamości miasta,
• występowanie wielu obiektów zdegradowanych oraz nieefektywne, nie-

funkcjonalne i nieestetyczne zagospodarowanie terenów, 
• występowanie wielu przestrzeni publicznych o podstawowym znaczeniu 

dla tworzenia pozytywnego wizerunku miasta, związanych z głównymi tra-
sami wylotowymi z miasta, główna osia rozwoju miasta: ul. płk. S. Dąbka, 
Park Kajki oraz Aleja Piłsudskiego,

• narastające zjawiska ubożenia społeczeństwa i innych niekorzystnych zja-
wisk społecznych w starych zasobach mieszkaniowych.

Strefa obejmuje rejony ulic: Grochowskiej (Zawodzie), ul. Kilinskiego – Fre-
dry, ul. Słowackiego – Kolejowej, ul. Browarnej – Robotniczej, ul. Krakusa 
– Obrońców Pokoju, ul. Fałata – Królewieckiej – Moniuszki, ul. Czestochow-
skiej – Metalowców, ul. Żyrardowskiej – Suwalskiej – Szczyglej, ul. Modlin-
skiej – Szucha, ul. Grottgera – Rawskiej, ul. Łódzkiej – Skrzydlatej (Zatorze).
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5) Strefa zabudowy osiedlowej – osiedla z lat 60., 70. i 80. tzw. „blokowiska” – 
cechująca się:
• występowaniem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o prymi-

tywnych formach obcych w krajobrazie oraz o niskim standardzie funkcjo-
nalnym i technicznym,

• występowaniem cennych kulturowo, niewłaściwie użytkowanych, w złym 
stanie technicznym, położonych w źle zagospodarowanym otoczeniu za-
bytków architektury,

• występowaniem niekorzystnych zjawisk społecznych.
Strefa obejmuje osiedla: Na Stoku, Zawada, Nad Jarem, wymagające:
• funkcjonalnego i estetycznego zagospodarowania przestrzeni publicznych 

oraz wnętrz blokowych,
• korekty architektury – umożliwiającej lepszą identyfi kację przestrzenną 

osiedli.
6) Strefa podmiejska – obejmująca:

• osiedle byłego PGR – Zajazd oraz zespół mieszkaniowy dawnego SKR 
Dąbrowa,

• zespół mieszkaniowy Rubno,
• zespół mieszkaniowy dawnej cegielni Dębica,
• zespół dworsko-parkowy w Zajeździe i 
• zespoły dworsko-pałacowe w Krasnym Lesie i przy ul. Chrobrego,
• kościół w Próchniku wraz z otoczeniem,
• Park Miejski „Bażantarnia” wraz z muszlą koncertową i bryłą restauracji 

„Myśliwska” (ul. Marymoncka).
W okresie PRL-u, zarówno ze względów ideowych, społecznych i ekonomicznych, 

a także technicznych (braku tradycyjnych materiałów budowlanych) w Elblągu budo-
wano bloki mieszkalne i wieżowce, które zniszczyły tradycyjną strukturę, historycznie 
ukształtowany charakter i klimat miasta. Elbląg był pierwszym miastem, który podjął 
wysiłek kształtowania nowej zabudowy, nawiązującej do dawnego układu urbanistycz-
nego. W realizowanej w Elblągu rewitalizacji możemy zaobserwować powrót histo-
rycznej formy kamienicy, tworzącej podstawową wartość tkanki starego miasta, miasta 
rozumianego jako zbiór kamienic, położonych systematycznie, wzdłuż ulic oraz wokół 
kościołów.

1.4.3. Głogów

Podstawę rewitalizacji prowadzonej w Głogowie stanowi:
− Lokalny program rewitalizacji historycznej części Głogowa, opr. Agencja Roz-

woju Regionalnego Arleg S.A., Głogów, czerwiec 2005.
Misja programu brzmi: „Kwestia rozwoju obszarów miejskich jest sercem przemian 

gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Miasta są kluczowym czynnikiem dla pro-
wadzenia strategii spójności i zrównoważonego rozwoju”.
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Istotą Lokalnego programu rewitalizacji historycznej części Głogowa jest powią-
zanie – rozpatrywanych na tle historii miasta oraz odnoszonych do całości życia miasta 
– spraw społecznych, gospodarczych, przestrzennych i technicznych. Oznacza to, że re-
witalizacja ma na celu poprawę wszystkich aspektów życia mieszkańców miast, poprzez 
rewaloryzację stanu środowiska zamieszkania, wsparcie rozwoju społeczno-gospodar-
czego i przestrzennego. 

Zgodnie z programem założono, że w sferze gospodarczej należy doprowadzić 
między innymi do:

• wzrostu aktywności miasta mającego w układzie urbanistycznym znaczenie 
subregionalne,

• podniesienia atrakcyjności dla mieszkańców, turystów i inwestorów poprzez 
zwiększenie potencjału kulturalnego, edukacyjnego, zdrowotnego, turystycz-
no-rekreacyjnego oraz gospodarczego,

• rozwoju nowych funkcji użytkowych w zdegradowanych, poddawanych i re-
witalizacji obszarach miasta,

• realizacji inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z programem założono, że w sferze społecznej należy zapobiegać i prze-
ciwdziałać patologiom społecznym, a także doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa 
(tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości), w tym między innymi 
dzięki:

• renowacji zabudowy mieszkalnej i budynków użyteczności publicznej oraz
• intensyfi kację funkcji usługowych i handlowych – niezbędnych dla obsługi 

mieszkańców oraz ruchu turystycznego.
W programie założono, że w sferze przestrzennej należy doprowadzić między in-

nymi do:
• poprawy jakości, atrakcyjności i konkurencyjności przestrzeni miejskiej (pla-

ce, ulice, skwery, wnętrza posesji);
• porządkowania starej tkanki urbanistycznej miasta, poprzez odpowiednie zago-

spodarowywanie – w harmonii z otoczeniem – pustych przestrzeni;
• poprawy funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego, ruchu koło-

wego i pieszego;
• zwiększenia funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, w tym renowa-

cji obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym.
Z programu wynika, że specjalnym problemem w mieście jest konieczność upo-

rządkowania:
a) całego układu przestrzennego historycznej części miasta. Na obszarze objętym 

strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej program rewitalizacji wprowadza:
• rygorystyczne ustalenia dotyczące ochrony obiektów zabytkowych oraz re-

alizacji nowego zagospodarowania;
• ustalenia dotyczące realizacji nowej zabudowy, zapobiegające zmianie cha-

rakteru historycznej części i miasta (zwłaszcza starego układu miejskiego);
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b) parków wokół Starego Miasta i kanału Sępólno, stanowiących o walorach przy-
rodniczych i krajobrazowych miasta:
• Park Słowiański – dobrze zagospodarowany, usytuowany w pobliżu głów-

nego ciągu handlowego Al. Wolności i będący głównym miejscem wypo-
czynku Głogowian. Występuje tutaj starodrzew w postaci dębów bezszy-
półkowych i dębów stożkowych;

• Park Sępolno – drugi pod względem odwiedzania park, którego środkiem 
płynie zanieczyszczony strumyk Sępólno;

• Park Leśny – najpiękniejszy z głogowskich parków, z bogatym starodrze-
wem; w parku zlokalizowano trasę do nauki jazdy na rowerach (ścieżki 
wymagają gruntownej renowacji); w części wschodniej parku planowana 
jest trasa spacerowa łącząca się z pasażem nadodrzańskim; na terenie par-
ku znajdują się pozostałości starodawnych fortyfi kacji; bliskie sąsiedztwo 
odbudowywanego obecnie Starego Miasta powinno ożywić ten dotychczas 
najmniej odwiedzany park; w parku występuje starodrzew: platany, dęby, 
jesiony, buki czerwone;

c) zieleni łęgowej nad Odrą i na Ostrowie Tumskim, a także
d) niewielkich kompleksów lasów, ogrodów działkowych oraz zieleni izolacyjnej 

wokół hut miedzi.
Głogów i okolice to atrakcyjny i godny polecenia do uprawiania turystyki teren. 

Pomimo zniszczeń wojennych, 1000-letnia historia miasta pozostawiła swój ślad w licz-
nych zabytkach. W szczególności niepowtarzalny klimat tworzą:

• Stare Miasto – będące w trakcie odbudowy z nowymi stylizowanymi kamie-
nicami, przy zachowaniu średniowiecznego układu ulic i podziału na kwartały 
i parcele,

• Zamek wzniesiony nad brzegiem Odry w połowie XIII w., pierwotnie gotycki 
zbudowany na planie prostokąta z dziedzińcem i cylindryczną wieżą, przebu-
dowany w stylu renesansowym w XVI wieku; spalony podczas II wojny świa-
towej;

• Ratusz miejski – datowany na XIII w.; wielokrotnie niszczony; w XVI wieku 
przybrał szatę renesansową; gruntownie przebudowany w 1831 r.; zachowały 
się późnogotyckie sale piwniczne, jedna ze sklepieniem kryształowym, druga 
z siatkowym oraz relikty renesansowego i barokowego wystroju; nad gmachem 
góruje zrekonstruowana wieża o wysokości ponad 80 m;

• Teatr Miejski – obecnie ruina; gmach wzniesiony w 1774 r. został przebudowa-
ny 25 lat później na budynek teatralny o klasycystycznym wystroju fasady;

• Kościół i Kolegium Bożego Ciała – późnobarokowy z dwuwiekową fasadą; 
wzniesiony w latach 1695-1702; odbudowany pod koniec lat 50.; z wnętrzem, 
w którym zachowały się elementy barokowego wyposażenia;

• Kościół św. Mikołaja – obecnie ruina; pochodzący z połowy XIII w.; trzyna-
wowy, rzadki na Śląsku przykład wczesnogotyckiej architektury; pozostanie 
w stanie trwałej ruiny jako symbol zniszczeń wojennych;
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• Kolegiata na Ostrowie Tumskim – powstała w wyniku II wojny światowej ru-
ina, położona w najstarszej części Głogowa; obecnie jest odbudowywana; dru-
ga po katedrze wrocławskiej co do rangi świątynia Dolnego Śląska;

• fortyfi kacje stanowiące pozostałości twierdzy, którą Głogów był praktycznie 
od powstania; na twierdzę składają się pozostałości średniowiecznych murów 
obronnych oraz nowożytne fortyfi kacje w postaci fosy czy fortów okalających 
miasto; na uwagę zasługują:
− wytyczające średniowieczną linię zabudowy fragmenty średniowiecznych 

obwarowań miejskich (odrestaurowane zastaną zagospodarowane na ciągi 
spacerowe),

− relikty nowożytnych fortyfi kacji twierdzy Głogów (dobrze zachowane: 
fosa, kazamaty, korytarze kontrminerskie, blok koszarowy),

− Fort Gwiazdy (XVIII w.),
− Fort – Ober Redute (XIX w.),
− Fort Lunette am Schloss See (połowa XIX w.),
− Zespół Blockhaus Schanze (połowa XIX w.),
− wieża artyleryjska (połowa XIX w.),

• możliwość turystycznego wykorzystania Odry.

Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Historycznej Części Głogowa 
jest przywrócenie świetności najbardziej reprezentacyjnego i najstarszego – nazywane-
go sercem miasta – obszaru.

Wybór projektów i kolejności ich realizacji w ramach programu rewitalizacji usta-
lono w oparciu o następujące kryteria:

• wartości historycznej,
• wartości dla kultury lokalnej,
• znaczenia dla stymulowania turystyki i rozwoju gospodarczego,
• zapobiegania patologiom społecznym,
• poprawy bezpieczeństwa,
• poprawy stanu środowiska naturalnego,
• możliwości fi nansowych podmiotów uczestniczących w programie.
Przeprowadzona w oparciu o wyżej wymienione kryteria diagnoza w pełni upo-

ważnia do wyboru Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego jako obszaru traktowanego 
priorytetowo.

1.4.4. Łódź

Przyjmując podstawowe założenie, mówiące że Łódź to obszar unikalny na ska-
lę światową w zakresie architektury przemysłowej i urbanistyki, władze miasta dnia 
14 lipca 2004 r. uchwaliły „Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych tere-
nów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013” (Uchwała nr XXXI-
V/568/04, zmiana: Uchwała nr XLIII/753/05 z dnia 19 stycznia 2005 r.). W Programie 



Koncepcje i instrumenty planowania i prowadzenia procesów rewitalizacji  35

określony został obszar historycznego centrum Łodzi oraz zdegradowanych terenów po-
przemysłowych, poddany określonej w programie rewitalizacji, obejmujący – nazwany 
„obszarem centralnym” teren zagospodarowania miejskiego z 1914 r. Zawiera on kilka 
strukturalnych elementów:

• centrum funkcjonalne (obszar wzdłuż ul. Piotrkowskiej i ul. Narutowicza),
• śródmieście – obszar intensywnej zabudowy funkcji mieszanej oraz 
• tzw. kołnierz śródmiejski – czyli obszar dawnych dzielnic peryferyjnych.
W toku konstruowania uproszczonego programu założono, że:
• program rewitalizacji i powiązane z nim szczegółowe projekty powinny w ela-

styczny sposób przedstawić sposób zagospodarowania przestrzeni tak, aby nie 
ograniczać potencjalnych inwestorów w wyborze miejsca inwestycji;

• należy dołożyć wszelkich starań, aby kapitał skierowany został na obszary cen-
tralne, dotyczy to również inwestycji komunalnych i społecznych;

• rewitalizacja nie może przebiegać bez:
– skupienia na kluczowych obszarach: kwartale od ul. Roosvelta do ul. Naru-

towicza i Dworca Łódź Fabryczna do ul. Kościuszki oraz obszarze Księże-
go Młyna;

– informacji i promocji idei rewitalizacji, która nie oznacza jedynie renowa-
cji i malowania budynków, ale także przemiany społeczne;

– zbudowania pozytywnego wizerunku centrum miasta – poprzez modę na 
mieszkanie w niepowtarzalnej, prawdziwie historycznej przestrzeni mia-
sta;

– stworzenia Funduszu Rewitalizacji – jako jednego z podstawowych 
źródeł fi nansowania projektów. Powinien być on zasilany w dużej części 
ze sprzedaży mienia komunalnego na terenach rewitalizowanych, aby 
pieniądze powracały do centrum miasta.

Na podstawie uproszczonego programu rewitalizacji wybranych terenów śród-
miejskich oraz pofabrycznych dokonano wyboru obszarów pilotażowych rewitalizacji. 
Głównymi kryteriami doboru obszarów rewitalizacji pilotażowej były: 

• zróżnicowana struktura przestrzenna – od intensywnej, charakteryzującej się 
szczególnie wysokimi walorami budującymi tożsamość śródmieścia, po luźną, 
umożliwiającą wprowadzenie nowej zabudowy (intensyfi kację wykorzystania 
obszarów źle użytkowanych lub opuszczonych); 

• zaliczenie obszaru do obszaru kryzysowego pod względem społecznym, de-
strukcji przestrzeni, kolizji komunikacyjnych; 

• celowość stymulacji rozpoczętych procesów odnowy – wzmocnienie procesu 
inwestowania; 

• położenie obszaru na styku kołnierza śródmieścia (obszar zaniku aktywności 
gospodarczej) i centrum usługowego – dla wzmocnienia procesów synergii. 

W programie stwierdzono, że obszary objęte działaniami pilotażowymi są na tyle 
duże i na tyle centralnie położone, że mogą istotnie zmienić obraz śródmieścia, dając 
odpowiednią „masę krytyczną” dla jego rewitalizacji.
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Abstract

This study points out the fact of appreciation of urban space quality signifi cance 
in local regeneration projects. The general ideas, contained in the regeneration projects 
of particular towns at the stage of conception formulation, concerned improvements, 
structural condition, functional transformations of buildings, structures and their surro-
undings, and changes in public space. The author presents selected regeneration ideas 
that are worth dissemination in his opinion, e.g. redirecting towns to their waterfronts, 
regeneration of industrial heritage landmarks or of post-industrial, post-military and po-
st-railway areas. The essence of various types of regeneration projects implemented with 
the use of European Aid Funds is discussed on the examples of the projects conducted in 
Bielsko-Biała, Elbląg, Głogów and Łódź. 
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2.  Uwarunkowania prawne rewitalizacji miast

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne dotyczące odnowy zdegradowanych obszarów 
miejskiej zabudowy wymagają wieloletnich, zintegrowanych działań, w celu wypro-
wadzenia ze stanu kryzysowego określonych obszarów miast. Stan taki przejawia się 
zarówno w złej sytuacji gospodarczej, niekorzystnych zjawiskach w sferze społecznej 
oraz degradacji substancji budowlanej, w tym zwłaszcza mieszkaniowej. Osiągnięcie 
celów rewitalizacji wymaga równoczesnych działań w trzech sferach:

– gospodarczej (np. rozwój gospodarczy w skali obszaru rewitalizowanego oraz 
w ramach większych jednostek – np. miasta, powiatu – ograniczenie zjawiska 
bezrobocia, polityka dostępności mieszkań i umiarkowanych czynszów itp.);

– społecznej (likwidacja lub ograniczenie zjawisk patologii społecznych, prze-
ciwdziałanie masowej wymianie mieszkańców obszaru rewitalizowanego, do-
stępność usług publicznych itp.);

– materialno-przestrzennej (w zakresie infrastruktury komunalnej, modernizacji 
zabudowy, w tym mieszkaniowej, przekształceń funkcjonalnych, porządkowa-
nia przestrzeni publicznych).

Obecnie brakuje odrębnych regulacji prawnych ujmujących specyfi kę przygoto-
wywania i prowadzenia zadań rewitalizacyjnych, jednej z części znacznie szerszego za-
gadnienia, jakim jest odnowa miast1. Rewitalizacja wymieniona jest tylko raz; w usta-
wie o partnerstwie publiczno-prywatnym2 jako jedno z działań, które można realizować 
w formach stanowionych przez tą ustawę (art. 4 pkt. 4). Pośrednio odnoszą się do za-
gadnień rewitalizacji przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
stanowiąc (w art. 15 ust. 3 pkt 2), że w planie miejscowym umieszcza się w zależności 

1 W procesach odnowy miast możemy wyróżnić teoretycznie cztery różniące się obszary działalno-
ści:

rewitalizację zdegradowanych obszarów zabudowy miejskiej,
restrukturyzację obszarów poprzemysłowych i powojskowych,
rehabilitację blokowisk zbudowanych głównie w technologii wielkopłytowej,
rewaloryzację krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety miasta oraz syste-
mu przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej.

 Ponieważ takie procesy rzadko występują w stanie „czystym”, a na ogół obejmują działania we 
wszystkich lub przynajmniej dwóch zakresach, w dalszej części opracowania będziemy używać 
terminu „rewitalizacja” jako pojęcia określającego przedsięwzięcie o najszerszym zakresie, zawie-
rające niejako już w sobie elementy wszystkich pozostałych działań składających się na komplek-
sową odnowę miast.

2 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz U 05/169/1420 z późn. 
zm.).
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od potrzeb; granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury tech-
nicznej.

Pozostałe zagadnienia z tego zakresu normowane są przez wiele3, rozproszonych 
w kilkunastu ustawach, regulacji. Przy czym zakres ten będzie się on zmieniał, gdyż pro-
gramy rewitalizacji mogą być obecnie konstruowane odmiennie w zależności od miej-
scowych uwarunkowań oraz wymagań podmiotu realizującego – w praktyce zwykle 
gminy. 

Zasadniczym celem oceny sytuacji prawnej w zakresie rewitalizacji miast jest wy-
bór zasadniczych obszarów regulacji, tzn. takich, które w każdym przypadku kształtują 
konstruowane procesy rewitalizacji. Ogólna analiza regulacji, warunkujących przedsię-
wzięcia rewitalizacyjne, została ujęta w dwa obszary problemowe warunkujące:

– formułowanie polityki rozwoju, w tym rewitalizacji; 
– etap instrumentalizacji i realizacji przedsięwzięć i zadań rewitalizacyjnych.
Zasadnicze znaczenie ma złożona kwestia fi nansowania zadań z zakresu rewitali-

zacji miast. Wieloletnie zaniedbania – zwłaszcza dotyczące substancji mieszkaniowej 
i infrastrukturalnej – powodują, że bez uruchomienia znacznych środków fi nansowych 
na te cele, zadania rewitalizacji nie zostaną osiągnięte. Z całą pewnością nie wystarczą 
tutaj, tak jak dotychczas, środki budżetów gmin, nawet przy wsparciu ze strony fundu-
szy unijnych. 

Przy dużej różnorodności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zakresów specjaliza-
cji podmiotów prawnych uczestniczących w tych przedsięwzięciach, a także występują-
cych w charakterze kredytobiorców, sposoby fi nansowania należy rozpatrywać, jako:

– wielokierunkowe co do źródeł fi nansowania,
– zróżnicowane co do formy fi nansowania, 
– prowadzone przy zastosowaniu montażu fi nansowego.
Doświadczenia krajowe w tym zakresie są wybiórcze i jednostkowe, a konieczny 

będzie spójny i nieulegający koniunkturalnym zmianom, model fi nansowania rewitali-
zacji miast zarówno z różnych źródeł krajowych, jak i zagranicznych (UE) – z udziałem 
zarówno środków publicznych jak i przede wszystkim prywatnych.

3 Najważniejsze zagadnienia z tego zakresu regulują:
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.01.142.1591 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. 97/9/43 z późn. zm.),
 Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 03.80.717 

z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 00/106/1126 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 00/46/543 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. 71/16/93 z późn zm.),
 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 05/169/1420 z późn zm.),
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
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2.1. Planowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Konieczność usytuowania planu rewitalizacji wśród innych dokumentów określa-

jących politykę rozwojową gminy oraz ustawowa i faktyczna pozycja gminy, jako jed-
nostki odpowiedzialnej za te procesy, stawia na porządku dziennym sprawę niezbędnych 
kompetencji do wiążącego opracowania tego typu dokumentu i późniejszej realizacji 
zapisanych w nim zadań. 

Z oceny dotychczasowych rozwiązań prawnych wyłania się wniosek, że przygo-
towujące i sterujące programami rewitalizacji gminy są w zasadzie pozbawione wy-
starczających uprawnień, aby kompleksowo zaplanować i skutecznie zrealizować ta-
kie przedsięwzięcia4. Braki kompetencji w tym zakresie można zlokalizować w dwóch 
płaszczyznach.

Po pierwsze – część zagadnień, które należy rozwiązać w ramach prowadzonych 
prac rewitalizacyjnych ustawodawca rozdzielił pomiędzy trzy szczeble samorządu tery-
torialnego. I tak w ogólnym ujęciu:

– zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminy5 do zadań własnych gminy należą 
w większości zagadnienia m.in. materialno-przestrzenne, 

– zgodnie z art. 4. ust 1 ustawy o samorządzie powiatu6 do zadań własnych tej 
jednostki samorządu należą m.in. sprawy socjalno-społeczne, zagadnienia ryn-
ku pracy oraz zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

– zgodnie z art.11 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie województwa7 do kompetencji 
tej jednostki należą zagadnienia związane z pobudzaniem aktywności gospo-
darczej, fi nansowaniem rozwoju oraz wspieraniem i prowadzeniem działań na 
rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zatem sporządzenie spójnego programu rewitalizacji wymagać będzie współdzia-
łania w planowaniu alizacyjnych wymaga aktywności w zakresie wykraczającym, poza 
dozwolony gminie, obszar użyteczności publicznej. Do takich należą np. ogólnie mówiąc 
wszelkie usługi, które na zasadach komercyjnych8 lub niekomercyjnych gmina mogłaby 
świadczyć na rzecz uczestników procesów rewitalizacyjnych przykładowo w sprawach; 
zarządzania i koordynowania prowadzonych inwestycji (w tym w zakresie mieszkal-

4 Szerzej o zakresie dopuszczalnej działalności j.s.t. w części dotyczącej instytucji uczestniczących 
w rewitalizacji. 

5 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.01.142.1591 z późn. 
zm.).

6 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592 z późn. zm.).
7 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.01.142.1590 z późn. zm.).
8 Działalność komercyjna – poza sferą użyteczności publicznej – podlega ograniczeniom zarówno 

podmiotowym, jak i przedmiotowym. I tak, działalność ta jest w całości zabroniona powiatom oraz 
miastom na prawach powiatu (art. 6 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (u.s.p.) w zw. z art. 
91 ust. 5 u.s.p.), a gminy i województwa mogą ją prowadzić tylko w określonych okolicznościach 
i tylko w formie spółek handlowych określonego typu (art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej 
oraz art. 13 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa).
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nictwa), obrotu i zarządzania nieruchomościami, prowadzania montażu fi nansowego, 
doradztwa w sprawach projektowych, szerokich działań prorozwojowych itp.

Zgodnie z ogólnym zapisem z art. 7.1. ustawy o samorządzie gminy 
art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. 
oraz art. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, który stwierdza co następuje:
art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samo-

rządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, 
w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

2. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze uży-
teczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Takim zadaniem jest bez wątpienia poprawa, szeroko rozumianego, standardu za-
mieszkiwania w mieście. Można jednak mieć wątpliwości, czy działalność ograniczona 
terytorialnie i czasowo (obszar rewitalizacji i tylko na czas trwania tego programu) oraz 
specyfi ka procesów rewitalizacyjnych spełnia kryteria „bieżącego i nieprzerwanego za-
spokajania zbiorowych potrzeb ludności na usługi powszechnie dostępne”, a więc wy-
pełnia warunki, pod którymi może stanowić przedmiot instytucjonalnego zainteresowa-
nia gminy.

Poza sferą użyteczności publicznej gmina może działać poprzez spółki prawa han-
dlowego, ale tylko w sytuacjach taksatywnie wymienionych w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 
o gospodarce komunalnej9 tzn., kiedy spełnione są łącznie następujące przesłanki: 

1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokal-
nym,

2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na 
poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wy-
nikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło 
do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku 
lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

Dodatkowo miasta na prawach powiatu, a do tej kategorii należą wszystkie więk-
sze miasta w kraju, nie mogą prowadzić działalności wykraczającej poza zadania uży-
teczności publicznej (tj. komercyjnej), jest ona w całości zabroniona powiatom oraz 
miastom na prawach powiatu (art. 6 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatu w zw. z art. 91 
ust. 5 tej ustawy). Powiat nie może także przystępować ani tworzyć innych podmiotów 
gospodarczych. Może natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1: 

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawie-
rać umowy z innymi podmiotami.

9 Natomiast bez żadnych ograniczeń wolno gminie posiadać (ściślej: nabywać) akcje lub udziały 
spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalnością dorad-
czą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego, a także innych 
spółek ważnych dla rozwoju gminy (art. 10 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej).
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Oznacza to, że pełne i efektywne planowanie i realizacja przedsięwzięć odnowy 
zaniedbanych części miast jest obecnie skomplikowane i uciążliwe dla uczestników. 
Obarczone jest brakiem spójności, brakiem kompleksowości oraz znacznym stopniem 
niepewności co do wykonania przyjętych wstępnie porozumień i rozwiązań. Równocze-
śnie taki stan wpływa na przewlekłość tych procesów, co z kolei przekłada się na ich 
niewielką efektywność.

2.1.1. Strategia rozwoju gminy

Program rewitalizacji powinien być częścią większej całości, jaką jest strategia 
(polityka) rozwoju gminy, przyjmująca najczęściej prawną formę – uchwały rady gminy. 
Ustalanie celów oraz sposobów ich osiągnięcia (strategia rozwoju) dla całego spektrum 
zagadnień, które powinny znaleźć się w kręgu zainteresowań organów samorządu te-
rytorialnego jest, zgodnie z obowiązującym prawem, obligatoryjne tylko w części do-
tyczącej gospodarki przestrzennej gminy – art. 9 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym10. Dotyczy to również uprzedniego sporządzenia wszelkich 
analiz i ekspertyz mających ustalić „stan obecny” w gminie11. Obowiązki gminy w tym 
zakresie zawiera art. 32 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, ale dotyczy on tylko zagadnień przestrzennych. W pozostałych zakresach funkcjo-
nowania wspólnoty terytorialnej, zakres, układ, analiz i innych opracowań jest fakulta-
tywny; gmina nie ma w tym zakresie żadnych ustawowych ograniczeń. 

Pewnym czynnikiem dyscyplinującym gminy w zakresie posiadania strategii roz-
woju jest możliwość uzyskania wsparcia ze środków wspólnotowych na inwestycje 
gminne. Otóż jednym z warunków uzyskania wsparcia z tego źródła jest posiadanie 
przez gminę tzw. Programu Rozwoju Lokalnego pełniącego funkcję strategii rozwoju 
gminy. Są to na ogół jednak dokumenty bardzo pragmatyczne, ukierunkowane na te 
zadania rozwojowe, które mogą uzyskać dofi nansowanie za środków UE.

Opracowanie planu społeczno gospodarczego rozwoju gminy (strategii rozwoju) 
leży wyłącznie w kompetencjach rady gminy – art. 7 w powiązaniu z art. 18 ust. 2 pkt 6. 
ustawy o samorządzie gminnym. Uchwalona strategia rozwoju gminy (wraz z częścią 
nazwaną planem operacyjnym, zawierającym zestawienie zadań przewidzianych do re-
alizacji, jednostek odpowiedzialnych, terminów realizacji wraz z przewidywanymi ko-
niecznymi środkami) stanowi dla zarządu gminy najważniejszy instrument planistyczny 
rozwoju gminy, instrument niezbędny dla realizacji społeczno-gospodarczej polityki 
gminy. 

Strategia, choć nie jest przepisem miejscowym (gminnym), jest jednak obowiązu-
jąca dla zarządu (art. 30 ustawy o samorządzie gminnym)12. Realizacja uchwalonych za-

10 Ustawa z dnia 27 maja 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
03/80/717 z późn. zm.).

11 Np. prognoz rozwoju gospodarki i rynku pracy, rozwoju demografi cznego oraz fi nansowego, 
ewentualnie przeprowadzenie analizy SWOT, zaproponowanie kierunków rozwojowych.

12 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.).
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łożeń strategii jest jednym z kryteriów oceny działalności zarządu i może być podstawą 
do wysunięcia wniosku o jego odwołanie.

Chcąc prowadzić spójną politykę rozwoju, w takim dokumencie powinien być 
zawarty cały zakres zadań przestrzennych, społecznych i ekonomicznych gminy. Dla 
wszystkich tych zakresów powinny być ustalone cele, metody osiągania tych celów oraz 
środki (instrumenty), za pomocą których cele te można osiągnąć. Strategia rozwoju gmi-
ny powinna być ponadto opracowaniem dynamicznym, ulegającym pewnym zmianom 
w zależności od zmieniających się czynników zewnętrznych weryfi kujących pozytyw-
nie lub negatywnie założone cele oraz możliwości ich osiągnięcia. Ponieważ obecnie 
brak jest regulacji, które ujednolicałyby zawartość i układ strategii rozwoju gminy, do-
kumenty te cechuje z zasady znaczna różnorodność zarówno pod względem zawartości 
merytorycznej jak i układu treści oraz stopnia szczegółowości prezentowanych celów 
i możliwości ich osiągnięcia.

2.1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy

W ramach przyjętej strategii rozwoju gminy należy uwzględnić zagadnienia zwią-
zane z rewitalizacją. Zadania rewitalizacyjne mające odniesienia przestrzenne powinny 
mieć odbicie również w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, które powinno być przestrzennym odzwierciedleniem zamierzeń rozwojo-
wych gminy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie 
może być wprowadzane etapowo ani wybiórczo tylko na niektórych obszarach gminy. 
Studium jest aktem planistycznym o charakterze kompleksowym i musi odnosić się do 
całego obszaru gminy. Zgodnie z art. 9. ust. 1. ustawy o planowaniu (…) 

1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zago-
spodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, zwanego dalej „studium”.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część 
tekstową i grafi czną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospoda-
rowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmi-
na dysponuje takim opracowaniem.

Nawet, jeżeli gmina nie posiada strategii rozwoju gminy, to z zapisów art. 10 wy-
nika, że sporządzenie studium poprzedza przygotowanie (i zamieszczenie w części tek-
stowej studium) względnie szerokiej analizy stanu obecnego w gminie w m.in. następu-
jącym zakresie:

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
(…)
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
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7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
8) stanu prawnego gruntów;
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odręb-

nych;
(…)
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
Jest to zatem szeroki zakres pozwalający nawet przy koniecznej ogólności ustaleń 

studium, zgromadzić stosunkowo znaczy zasób informacji o terenach wymagających 
specjalnych działań (rewitalizacji, rewaloryzacji, rehabilitacji itp.).

W studium określa się ponadto, w szczególności:
obszary zabudowane ze wskazaniem obszarów wymagających przekształceń lub rehabi-
litacji (art.10, ust. 2 pkt. 14 ustawy).

Ustalenia te umieszczane są następnie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

W pozostałej części zadań rewitalizacyjnych (zagadnienia społeczne, fi nansowe, 
organizacyjne itp.) ich instytucjonalizacja powinna być przeprowadzona w drodze od-
powiednich uchwał rady gminy (np. uchwałą o przyjęciu planu rewitalizacji). Następnie 
na podstawie tych uchwał podejmowane są decyzje organów wykonawczych gminy (re-
alizacja). 

Taki zakres działań nie jest jednak wystarczający. W zakres kompleksowo przy-
gotowywanego programu rewitalizacji13 wchodzą zagadnienia wykraczające poza kom-
petencje przyznane ustawowo gminie. Dotyczy to szczególnie zagadnień związanych 
z rozwojem gospodarczym, sprawami socjalnymi (np. przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu) i rynkiem pracy. W tych obszarach konieczne będzie współdziałanie z in-
nymi jednostkami samorządu terytorialnego, tj. szczebla powiatu i województwa, a tak-
że z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami społecznymi bądź gospodarczymi.

Zwraca uwagę brak koniecznych regulacji ustalających zasady wspólnego plano-
wania14. W zakresie strategii rozwojowych obowiązek ich sporządzenia spoczywa tylko 
na władzach województwa samorządowego zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie województwa15. Pewną możliwość współpracy pomiędzy j.s.m. w tym zakresie daje 
ustawa o samorządzie gminnym16 zgodnie, z którą: 

Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z za-
kresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorzą-
du terytorialnego (Art. 8).

Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania 
między jednostkami samorządu terytorialnego (Art. 10).

13 W ujęciu przedstawionym w początkowej części opracowania. 
14 Nie licząc obowiązku umieszczania w miejscowych planach ponadgminnych inwestycji celu pu-

blicznego.
15 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.01.142.1590 z późn. zm.).
16 Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
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W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki 
międzygminne (Art. 64).

Jednakże dla potrzeb tworzenia specyfi cznych i jednak cząstkowych, w stosunku 
do strategii rozwoju, planów rewitalizacji, są to regulacje zbyt ogólne, a przed wszyst-
kim dotyczące tylko zadań publicznych i ich wykonywania. W oparciu o takie rozwiąza-
nia chyba nie sposób zapewnić spójności planowania i odpowiedniego stopnia stałości 
przyjętych do realizacji zadań (w tym fi nansowania) w dłuższym czasie i tylko na ogra-
niczonym obszarze – terenie rewitalizacji.

2.2. Program rewitalizacji
Program (plan) rewitalizacji powinien być dokumentem (uchwała rady gminy), 

który w ramach szerszej strategii rozwoju gminy, na etapie planowania ustala cele rewi-
talizacji (w sferze materialno-przestrzennej, gospodarczej, społecznej), proponuje meto-
dy ich osiągnięcia, zakłada harmonogram realizacji, podmioty odpowiedzialne i określa 
przewidywane środki.

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej znacznie wzrosło zainteresowanie 
rewitalizacją. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego w latach 2004-2006 jednym z priorytetów wyznaczających dostęp do funduszy UE 
stało się działanie 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojsko-
we”. Przewidziano w nim dofi nansowanie unijne dla różnych typów projektów o cha-
rakterze infrastrukturalnym, modernizacyjnym, jednak – poza wyjątkami obejmującymi 
budynki historyczne – nie były fi nansowane przedsięwzięcia dotyczące modernizacji 
zabudowy mieszkaniowej.

W obecnym okresie budżetowym (2007-2013) przewidziano, że z funduszy UE 
możliwe będzie fi nansowanie wielu różnych działań objętych programami rewitalizacji, 
np. w sferze infrastruktury, renowacji zabudowy mieszkaniowej, poprawy stanu środowi-
ska, bezpieczeństwa publicznego, edukacji obywatelskiej i szkoleń, wspierania sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw i otoczenia biznesu, rozwoju instytucji obywatelskich, 
opieki socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniom, rozwoju turystyki w ograniczonym 
zakresie, a także mieszkalnictwa ze środków EFRR. Alokacja środków na programy 
mieszkaniowe w ramach rewitalizacji będzie miała miejsce w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych, pozostających w gestii samorządów wojewódzkich. 

Podobnie jak w przypadku strategii rozwoju gminy program rewitalizacji nie jest 
dokumentem obligatoryjnym, a co za tym idzie brakuje standardów i procedur przygoto-
wywania takiego dokumentu. Gminy, jak już wspominano, sporządzają te dokumenty na 
ogół w czysto funkcjonalnym zakresie, tzn. takim, który umożliwi ewentualne skorzy-
stanie ze środków unijnych, często bez kompleksowego ujęcia zagadnienia, zwłaszcza 
w części socjalno-społecznej i gospodarczej.

W związku z tym istnieje duża rozbieżność w kwalifi kowaniu do programów rewita-
lizacji poszczególnych obszarów w miastach, ich merytorycznej zawartości, układzie, pro-
ponowanych metodach osiągnięcia założonych celów itp. Brak jednolitych kryteriów unie-
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możliwia porównawczą ocenę tych programów, monitorowanie postępu prac (wskaźniki), 
a brak instrumentów organizacyjnych utrudnia sprawne zarządzanie tymi procesami.

Ostatni projekt ustawy o rewitalizacji (z 2006 roku) usuwał te niedociągnięcia i za-
wierał stosunkowo szczegółowe wytyczne delimitacji obszarów poddawanych procesom 
rewitalizacji, określał pożądaną zawartość programu rewitalizacji, jednostki realizujące, 
instrumenty fi nansowego wsparcia przedsięwzięć rewitalizacyjnych itp. 

Kolejnym problemem jest niedostatek (a raczej ich prawie zupełny brak) proce-
dur szerokiego uzgadniania za społecznością lokalną planowanych zamierzeń w ramach 
strategii rozwoju, w tym zwłaszcza rewitalizacji danego obszaru. Udział czynnika spo-
łecznego przewidziany jest tylko przy opracowywaniu części planistyczno-przestrzen-
nej tj. uchwalaniu studium uwarunkowań gminy i przyjmuje postać instytucji wniosków 
oraz uwag wnoszonych przez zainteresowane strony17. Dotyczy to nie tylko właścicieli 
nieruchomości, ale również lokatorów i użytkowników lokali. Doświadczenia krajowe 
i innych krajów europejskich18 wskazują, że bez wstępnej szerokiej konsultacji, a następ-
nie akceptacji, cele rewitalizacji zwłaszcza w zakresie społecznym, a także gospodar-
czym i materialno-przestrzennym osiąga się z dużym trudem, jeżeli w ogóle. 

Ponadto realizacja tak wieloaspektowego i wieloletniego przedsięwzięcia jak re-
witalizacja wymaga zapewnienia stabilnych źródeł fi nansowania przynajmniej podsta-
wowej części zadań. W obecnym stanie prawnym zapewnienie stałego fi nansowania 
zadań rewitalizacyjnych z budżetu gminy natrafi a również na ustawowe przeszkody. 
Otóż zgodnie z art. 165 ust. 1-3 ustawy o fi nansach publicznych19.

1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów 
i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki… jest uchwalany w for-
mie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zatem, zasadą jest roczne planowanie wydatków z budżetu gminy. Dopuszczonym 
przez ustawę wyjątkiem jest przepis art. 166 stanowiący, że:

 Uchwała budżetowa może określać, limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 320, oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich 
zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa. 

Wieloletnie planowanie wydatków na zadania inwestycyjne ma na celu zabezpie-
czenie w budżetach lat następnych środków na te zadania oraz zapewnienie ciągłości 
fi nansowania rozwoju gminy przy kadencyjności jej władz. Dotyczy to jednak tylko 

17 Daleko szerszy jest zakres udziału czynników instytucjonalnych, lecz w tym miejscu zwracamy 
uwagę na kwestię bezpośrednich udziałów lokalnej społeczności. 

18 Por. Krzysztof Herbst Społeczny sens rewitalizacji. Ekonomia społeczna Teksty 2008, Carl A. Hel-
ler, Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan roz-
woju? Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce, 2005.

19 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych (Dz.U.05.249.2104 z późn. zm.).
20 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
oraz środki pochodzące z jeszcze innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. 



46  Marek Węglowski

środków uzyskiwanych ze źródeł zagranicznych. Te źródła fi nansowania nie pokrywają 
jednak całego zakresu zadań koniecznych do wykonania w ramach rewitalizacji. 

Materialno-przestrzenny zakres rewitalizacji, w tym zwłaszcza zagadnienia: miesz-
kalnictwa, infrastruktury technicznej i komunikacji, infrastruktury społecznej, dostępno-
ści usług oraz terenów zielonych i ochrony środowiska, rekreacji, ma swoje umocowanie 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ten akt prawa miejscowego 
zapewnia realizację tego zakresu rewitalizacji w określonym czasie uwarunkowanym na 
ogół możliwościami fi nansowymi gminy i ujawnionymi potrzebami. 

Pozostałe zadania muszą odbywać się bez takiej podstawy prawnej, często również 
poza formalnymi i materialnymi możliwościami gminy jak też powiatu i województwa, 
gdyż ich działalność ograniczona jest z mocy ustaw tylko do zagadnień z zakresu uży-
teczności publicznej. Ponadto często są to zagadnienia, które stosunkowo trudno poddać 
regulacji lub jest to wręcz niemożliwe. Można jedynie próbować określić bardziej lub 
mniej dokładnie procedury działania bez żadnej gwarancji osiągnięcia zamierzonego 
celu. Dotyczy to zagadnień rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza zakresu zadań socjal-
no-społecznych w tym np. próby zmiany aspołecznych postaw ludzkich.

2.3. Program Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Głównym narzędziem pozwalającym kompetentnie zorganizować proces rewitali-

zacji powinna być „druga” część wspomnianego programu rewitalizacji, tzw. program 
(plan) operacyjny. Scala on w spójną całość i w określonym porządku czasowym po-
szczególne zadania składowe rewitalizacji, określając ich źródła fi nansowania oraz jed-
nostki odpowiedzialne. W obecnej rzeczywistości prawnej, realizacja zapisanych w pro-
gramie rewitalizacji zadań możliwa jest przy zastosowaniu następujących zasadniczych 
instrumentów: z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, rozwoju gospodarczego oraz kwestii społeczno-socjalnych. 

2.3.1. Zakres przestrzenny

Podstawę prawną rozwiązań w tym zakresie tworzy ustawa z 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami21. W ramach pierwszej z wymienionych ustaw zasadniczą rolę odgrywają: plan 
miejscowy oraz decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Stanowią one podstawę wszelkich działań związanych z budownictwem 
kubaturowym, infrastrukturalnym, a także gospodarowaniem terenami podlegającymi 
i niepodlegającymi zainwestowaniu.

2.3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy plan posiadający status prawa miejscowego jest podstawowym instru-
mentem kształtowania działalności inwestycyjnej związanej z zagospodarowaniem prze-

21 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U. 1997/115/741z późn. zm.).
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strzennym i budownictwem (mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym, 
infrastrukturalnym itp.). Jest to również instrument z zakresu gospodarki, skoro tworzy 
niezbędne warunki rozwoju na danym terenie działalności gospodarczej oraz wywołuje 
różnorakie skutki fi nansowe, np. poprzez obowiązek realizacji zapisanych w nim inwe-
stycji celu publicznego. 

Podstawą merytoryczną sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego powinny być założenia polityki przestrzennej gminy zapisane w studium 
uwarunkowań. Plan sporządza się dla terenu całej gminy lub tylko jej części (art. 10 
ust. 2 pkt. 9 ww. ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym). 

Sporządzenie miejscowego planu nie jest obligatoryjne z wyjątkiem przypadków 
określonych w ustawie (w art. 10, ust. 2, pkt 8, tzn. na podstawie przepisów szcze-
gólnych, w celu realizacja programów rządowych i realizacja celów publicznych itp.). 
Może być, więc (i powinien) sporządzony dla terenów planowanej rewitalizacji i regu-
lować – zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy – między innymi:

− granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicz-
ne,j w tym konieczność realizacji nowej infrastruktury,

− przewidziane dla tego obszaru parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, 
ogólne warunki zagospodarowania oraz użytkowania terenów,

− granice terenów wymagających przekształceń i rekultywacji.
Jako załącznik planu miejscowego funkcjonują dokumenty ustalające sposób re-

alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury oraz zasady ich fi nan-
sowania.

Procedura sporządzania miejscowego planu przewiduje czasochłonny system 
wszechstronnych uzgodnień z podmiotami instytucjonalnymi oraz uwzględniania wnio-
sków i uwag społeczności lokalnej (art. 17 i 18 ww. ustawy). Również zmiana planu 
wymaga przejścia podobnej procedury. Ta przewlekłość postępowania stanowi niejed-
nokrotnie zasadniczą barierę w uzyskaniu partycypacji inwestorów zewnętrznych.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego staje się przepisem 
prawa miejscowego obowiązującym zarówno osoby fi zyczne jak też i instytucje komu-
nalne, również w zakresie realizacji zawartych tam zadań inwestycyjnych.

2.3.3. Decyzje administracyjne 

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na terenach nieobjętych planem miejscowym w przypadku konieczności realiza-

cji inwestycji celu publicznego ustawodawca wprowadził możliwość lokowania takiego 
przedsięwzięcia na podstawie decyzji administracji samorządowej – decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 50 ustawy o planowaniu prze-
strzennym:

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana (...) w drodze decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Pozostałe regulacje w tym zakresie zawierają art. 50 do 58 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu terenu. 
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Procedura ta przewidziana jest zarówno dla ponadlokalnych inwestycji celu pu-
blicznego, jak też gminnych, a więc może znaleźć zastosowania w przypadku mniej-
szych i jednostkowych inwestycji prowadzonych w ramach rewitalizacji. 

Wydanie decyzji poprzedza przeprowadzenie analizy warunków i zasad zagospo-
darowania terenu, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu prawnego i faktycz-
nego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Decyzję wydaje się po prze-
prowadzaniu odpowiedniej procedury uzgodnień, podobnie jak w przypadku uchwala-
nia planu miejscowego.

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
W tym trybie dopuszczona jest:
Art. 59. 1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowe-

go, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowla-
nych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, (…) 
wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Regulacje w tym zakresie zawierają przepisy art. 59 do 67 ww. ustawy o zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

Wydanie decyzji poprzedza analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu, 
w tym szczególnie pod kątem spełnienia ustawowych warunków zapewniających dostęp 
do infrastruktury oraz ustalenie czy planowane przedsięwzięcie nie koliduje z zasadą 
kontynuacji zabudowy na danym terenie (zasada dobrego sąsiedztwa). Praktyka sto-
sowania tej zasady jednak nie okazała się pozytywna dla efektywnego wykorzystania 
przestrzeni. Gmina praktycznie nie ma możliwości zablokowania inwestycji na kon-
kretnej działce, o ile projekt mieści się w rozmaicie rozumianej kontynuacji zabudowy. 
Niezaleznie od potencjalnych kosztów zapewnia dostęp do usług publicznych, ochronę 
terenów zieleni publicznej, dojazd, itp. dla terenów sąsiednich. Nie ma także możliwo-
ści reagowania na formy rozwiązań architektonicznych nakierowanych na maksymalne 
wykorzystania powierzchni działki. 

W decyzji o ustalenie warunków zabudowy równiez obowiązuje procedura uzgod-
nień22. Decyzja ta jest również podstawą przeprowadzenia podziału nieruchomości w przy-
padku braku planu miejscowego – art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.3.4. Gospodarowanie nieruchomościami

Zasadnicze regulacje w tym zakresie zawiera ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami. Głównym celem tych instytucji prawnych jest możliwość przeznaczania na cele 
publiczne nieruchomości nienależących do gminy względnie do innych podmiotów sa-
morządowych. Zalicza się tutaj takie instrumenty gospodarowania nieruchomościami, 
jak:

22 O uciążliwości różnorakich uzgodnień świadczy fakt, że np. działki budowlane na terenie Krako-
wa, dla których uzyskano warunki zabudowy (nie mówiąc już o pozwoleniu na budowę) są średnio 
o 100% droższe od działek bez takiej decyzji. 
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− prawo pierwokupu, 
− wywłaszczenie nieruchomości,
− scalanie i podział nieruchomości,
− scalanie i wymiana gruntów.

Prawo pierwokupu
W procesach rewitalizacji najczęściej wystąpi prawo pierwokupu przysługujące 

bądź Skarbowi Państwa, bądź jednostce samorządu terytorialnego. Zasadnicze regula-
cje zawiera ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz także ustawa o kształtowaniu 
ustroju rolnego23. Sankcją za pominięcie przywileju zapisanego wprost w ustawach jest 
nieważność umowy rozporządzającej, podpisanej z osobą trzecią. 

Przypadki objęte pierwokupem wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami zostały wyczerpująco ujęte w art. 109 tego aktu prawnego. 

Brzmi on następująco:
Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
1)  niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu 

Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;
2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, 

niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;
3)  nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 

na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieru-
chomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego;

4)  nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczy-
stego takiej nieruchomości;

4. Prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Uprawnienia gminy w tym zakresie, jak na potrzeby przedsięwzięć rewitalizacyj-

nych, określono zbyt wąsko. Na ich podstawie nie sposób np. zablokować ewidentnych 
przypadków spekulacji gruntami. Również obrót gruntami, np. w celu realizacji taniego 
budownictwa mieszkaniowego jest chroniony niewystarczająco. 

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego przewiduje, pod pewnymi warunkami, 
pierwokup dla dzierżawców gruntów uprawnych, a w ich braku bądź w przypadku nie-
wykorzystywania przez nich swego przywileju – dla Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Ta ustawa może tylko mieć sporadycznie zastosowanie przy programach rewitalizacji. 

Wywłaszczenie nieruchomości
Wywłaszczenie regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w art. 

112-127. Wywłaszczenie jest możliwe w stosunku do nieruchomości położonych na 
obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieru-

23 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.03.64.592 z późn. 
zm.).
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chomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego.

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w dro-
dze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczo-
wego na nieruchomości. Zgodnie z art. 112 ust. 3:

Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą 
być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nie-
ruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zada-
nie z zakresu administracji rządowej.

Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na 
rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wywłaszczeniem może być objęta cała nieru-
chomość albo jej część. Jeżeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a po-
została część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, 
na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część 
w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorial-
nego, w zależności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie.

Również w tym zakresie uprawnienia są zbyt wąsko zarysowane, zwłaszcza na 
potrzeby rewitalizacji i związanej z tym niejednokrotnie konieczności uporządkowania 
zagospodarowania przestrzennego. Nie można zgodnie z ustawą wywłaszczyć terenów 
na cele np. terenów zieleni urządzonej, terenów rekreacyjnych, terenów związanych 
z ochroną przyrody i itp. terenów, których funkcje ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami nie traktuje jako cele publiczne.

Scalanie i podział nieruchomości
Omówione będą tutaj wspólnie dwie instytucje prawne, tj. podziału nieruchomości 

oraz scalenia i podziału. Obie reguluje wzmiankowana już ustawa o gospodarce nieru-
chomościami i obie mają na celu dostosowania podziałów powierzchni terenu do szero-
ko rozumianych potrzeb gospodarczych, w tym również publicznych. Zasady te dotyczą 
nieruchomości położonych na obszarach, które w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego są przeznaczone na cele inne niż rolne i leśne. Zatem procedury 
te przewidziane są szczególnie dla terenów przeznaczonych pod szeroko rozumiane bu-
downictwo. Przepisy ustawowe precyzuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
scalania i podziału nieruchomości24. Wynika z nich, że szczegóły podziału nierucho-
mości powinien określać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast 
w przypadku jego braku zastosowanie mają przepisy art. 94 w brzmieniu:

W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na 
obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości 
można dokonać, jeżeli:

24 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie scalania i podziału nierucho-
mości (Dz. U. nr 86, poz. 736).
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1) nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
2) jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zago-

spodarowania terenu.
Natomiast w odniesieniu do scalania i podziału nieruchomości art. 102. 1. stanowi, 

że gmina może dokonać scalenia i podziału nieruchomości na warunkach określonych 
w planie miejscowym oraz:

2. Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać, (…) gdy o scalenie i podział 
wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający, z zastrzeżeniem 
ust. 4, ponad 50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem.

3. (…)
4. Zabudowane części nieruchomości mogą być objęte uchwałą, o której mowa 

w ust. 3, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników wieczystych.
Procedurę podziału i scalenia wszczyna uchwała rady gminy w tej sprawie. 

W uchwale radni określają, jakie tereny obejmie procedura, z tym, że zabudowane czę-
ści nieruchomości mogą być objęte uchwałą tylko za zgodą ich właścicieli lub użytkow-
ników wieczystych. 

Właściciele terenów objętych scalaniem i podziałem mogą opiniować projekt 
uchwały rady gminy o podziale. Ponadto projekt ten musi być udostępniony uczestni-
kom scalenia. Ostateczną decyzję, co do tego czy i w jaki sposób uwzględnić te wnioski 
i uwagi, podejmuje rada gminy w uchwale o scaleniu i ponownym podziale. 

W zamian za nieruchomości objęte scaleniem i podziałem każdy z dotychczaso-
wych właścicieli lub użytkowników wieczystych otrzymuje nieruchomości, których 
łączny metraż jest równy powierzchni dotychczasowej jego nieruchomości. Jeżeli nie 
ma możliwości przydzielenia nieruchomości o powierzchni w pełni równoważnej, za 
różnicę powierzchni dokonuje się odpowiednich dopłat w gotówce. 

Metraż każdej nieruchomości objętej scaleniem i podziałem pomniejsza się o po-
wierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod nowe drogi lub poszerzenie 
dróg istniejących, ale brakuje możliwości przeznaczenia w tym trybie (nawet odpłatnie) 
terenów również na inne cele publiczne, np. place, tereny zieleni, usługi publiczne itp. 
Pomniejszenie to następuje proporcjonalnie do powierzchni wszystkich nieruchomości. 
Za pomniejszenie zainteresowani otrzymują odszkodowania.

Scalania i wymiana gruntów
Regulacje w tym zakresie zawiera ustawa o scalaniu i wymianie gruntów25. Ten 

instrument (którym dysponuje zasadniczo starosta) będzie miał tylko sporadycznie za-
stosowania w procesach rewitalizacji. Dotyczyć jednak może działań zmierzających do 
wydzielania terenów pod budowane autostrady względnie przypadków, kiedy w obszar 
rewitalizacji wchodzą tereny rolne. Ponieważ jednak procedury scalania i wymiany 
gruntów mogą być realizowane na terenach nieposiadających miejscowego planu oraz 

25 Ustawa z dnia 26 marca 1982 o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 1982 r. Nr 11, poz. 80 
z późn. zm).
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na terenach miast, wspomniano o tym narzędziu porządkowania podziałów gruntowych 
bez bliższego opisu.

2.3.5. Gospodarka mieszkaniowa

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego26: 

1.  Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty sa-
morządowej należy do zadań własnych gminy.

2.  Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia loka-
le socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospo-
darstw domowych o niskich dochodach.

3.  Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszka-
niowy zasób gminy lub w inny sposób.

Dla realizacji tych postulatów gmina wykorzystuje tak zwany mieszkaniowy zasób 
gminy. Jest nim ta część nieruchomości na terenie gminy, której właścicielem jest sama 
gmina, komunalne osoby prawne lub spółki prawa handlowego utworzone z udziałem 
gminy, czyli ta część nieruchomości na terytorium gminy, którą wójt, burmistrz lub pre-
zydent mogą zadysponować w razie potrzeby.

Jak wynika z przedstawionego zapisu rola gminy jest dwojaka. Ustęp1 artykułu 4. 
ww. ustawy obliguje gminę do tworzenia warunków zaspakajania potrzeb mieszkanio-
wych. Zapis ten dotyczy więc tej części społeczności lokalnej, której do zaspokojenia 
potrzeb w tym zakresie wystarczy tylko pomoc, która na ogół ogranicza się do wyzna-
czenia przez gminę terów pod budownictwo mieszkaniowe, wybudowania sieci uzbro-
jenia oraz dróg. 

Obowiązek w tym zakresie gmina spełnia uchwalając plany miejscowe (względnie 
wydając warunki zabudowy) oraz budując infrastrukturę oraz drogi. 

Pozostały zakres art. 4. ustawy dotyczy w zasadzie działalności mieszkaniowej 
o charakterze socjalnym, skoro w przeważającej części wypadków wiąże się z dopłatami 
pośrednimi względnie bezpośrednimi do utrzymania lokali komunalnych i socjalnych.

Mieszkania komunalne 
Problem mieszkalnictwa to jedna z głównych składowych polityki rozwoju i rewi-

talizacji miast. Po zmierzchu ekspansji mieszkalnictwa w formie wielkich osiedli i suk-
cesywnego spadku liczby ludności, polityka mieszkaniowa formułowana jest na nowo, 
zarówno w skali kraju jak też przez miasta europejskie. Powinna ona również stano-
wić jeden z najistotniejszych obszarów gminnej polityki rozwoju. Wszelka działalność 
w zakresie mieszkalnictwa powiązana jest organicznie z problematyką społeczno-eko-
nomiczną, służącą pokonywaniu marginalizacji i segregacji społecznej oraz wzrostowi 
jakości zasobów społeczności lokalnej. 

26 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.05.31.266 z późn. zm.).
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Szczególną rolę odgrywa komunalny zasób mieszkaniowy (w tym mieszkania so-
cjalne), stanowiący wciąż znaczącą cześć zabudowy miejskiej, na ogół w nie najlepszym 
stanie technicznym. Instrumenty z zakresu gospodarki mieszkaniowej w połączeniu 
z prowadzoną polityką w zakresie czynszów służyć mają poczuciu stabilizacji tej części 
społeczności lokalnej, która nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb 
mieszkaniowych. 

Zagadnienia zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi są komplekso-
wo uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
Należy jednak zauważyć, że przepisy ustawy stosuje się tylko do tych zasobów, które 
są wyłączną własnością gminy. W odniesieniu do nieruchomości, które są przedmiotem 
współwłasności gminy, przepisy te nie mają zastosowania. Zarządzanie tego typu bu-
dynkami podlega ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali27.

Zatem ustawodawca dosyć wyraźnie zróżnicował zakres i sposób wykonywania 
zarządu lokalami w obu przypadkach. Nie wdając się w szerszą analizę prawną można 
stwierdzić, że gmina musi zarządzać komunalnym zasobem nieruchomości, czyli lo-
kalami komunalnymi oraz tymi budynkami, w których ma 100% własności – zadanie 
własne gminy wynikające z art. 4 w związku z art. 20. ustawy ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy itd. Natomiast inaczej przedstawia się sprawa zarzą-
dzania mieszkaniami względnie budynkami niebędącymi w 100% własnością gminy. 
Gmina nie może prowadzić zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych nie mó-
wiąc już o nieruchomościach prywatnych bez udziału gminy28. Zgodnie z art. 7. ust 1 
ustawy o samorządzie gminy, gmina nie może prowadzić działalności wykraczającej 
poza zakres zadań użyteczności publicznej, a do tego zakresu nie wliczono zarządzania 
zasobem mieszkaniowym.

W celu zarządzania własnym zasobem gmina może utworzyć podmiot (zakład bu-
dżetowy lub spółkę prawa handlowego) lub też może powierzyć zarządzanie komunal-
nym zasobem nieruchomości podmiotowi prywatnemu.

Zatem z woli ustawodawcy gmina pozbawiona jest bezpośredniego wpływu na 
zarządzanie znaczną częścią swojego zasobu, który odgrywa często decydującą rolę 
w procesach rewitalizacji.

Z punktu widzenia zagadnień rewitalizacyjnych istotne są trzy funkcje gminy, wy-
stępujące w ramach tzw. działalności mieszkaniowej gmin, a mianowicie:

1. Funkcja gminy jako właściciela w stosunku do najemców lokali komunalnych. 
Jako właściciel lokali, gmina powinna dbać o utrzymanie lokali komunalnych 
w niepogorszonym stanie. Zazwyczaj jednak gmina dodatkowo wspiera loka-

27 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity z 2000 r.: Dz. U. Nr 80, 
poz. 203, z późniejszymi zmianami).

28 Należy zauważyć, że praktyka w tym zakresie jest w wielu gminach odmienna, gdyż zakłady bu-
dżetowe gminy bądź spółki komunalne bardzo często wykonują zarząd nieruchomości wspólnot 
mieszkaniowych. Jednak nie można takiej praktyki uznać za zgodną z prawem, w szczególności 
w świetle regulacji wprowadzonych nowelą do ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 22 
września 2004 roku.
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torów mieszkań komunalnych, utrzymując poziom czynszów na poziomie nie-
wystarczającym do utrzymania lokali i dofi nansowując to zadanie dotacjami 
z budżetu gminy. 

2. Funkcja gminy jako właściciela w stosunku do prywatnych właścicieli lokali. 
Gmina jest uczestnikiem wspólnot mieszkaniowych i wraz z innymi właścicie-
lami lokali uczestniczy w procesie zarządzania nieruchomościami na poziomie 
decyzyjnym – współdecyduje o wszystkich wspólnych przedsięwzięciach do-
tyczących nieruchomości, w tym o poziomie fi nansowania zadań związanych 
z nieruchomością. Jako uczestnik wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązana 
fi nansować, wraz z innym właścicielami, wszystkie zadania związane z utrzy-
maniem nieruchomości wspólnej (budynku).

3. Funkcja zarządcy nieruchomości. Jest to funkcja usługowa wykonywana na 
rzecz wspólnot albo gminy (jeśli budynek jest w całości komunalny) polegają-
ca na podejmowaniu decyzji i występowaniu w imieniu i na rzecz właścicieli 
nieruchomości. 

Ustawa o ochronie praw lokatorów zobowiązała gminę do przygotowania 5-letniego 
planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Ma ona określić m.in.:

− analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikające ze stanu tech-
nicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

− zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
Jest to zatem zakres zadań wpisujący się w problematykę rewitalizacji, ale tylko 

w zakresie zasobu komunalnego. Zakres i koordynację prac w pozostałym zasobie nale-
ży negocjować z resztą właścicieli i to nawet w tym zasobie, w którym gmina ma znacz-
ne udziały. Wydaje się, że na czas przedsięwzięć rewitalizacyjnych uprawnienia w tym 
zakresie (gminy względnie tzw. operatora) powinny być rozszerzone.

Mieszkania zamienne
Zgodnie z art. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego przez lokal zamienny należy rozumieć lokal znajdujący 
się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażo-
ny w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany 
dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek 
ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 
powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej 
powierzchni;

Pewna ilość tego typu mieszkań jest niezbędna przy prowadzeniu przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych zwłaszcza dla czasowych przesiedleń (na czas remontów) lokatorów 
mieszkań komunalnych, ale również prywatnych. Brak zasobu mieszkaniowego, który 
może być przeznaczony na takie cele stanowi poważną barierę w realizacji zadań remon-
towych w ramach procesów odnowy miast. Rozwiązanie tego problemu może ułatwić 
porozumienie pomiędzy właścicielami największych zasobów lokalowych, a więc np. 
gminą, spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS, zarządcami mieszkań zakładowych itp.
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2.3.6. Polityka społeczna

Rewitalizacja dotyczy na ogół obszarów o zaniedbaniach występujących w zakre-
sie tkanki budowlanej, jak i o nasilonych problemach socjalno-społecznych. Dlatego też 
działania powinny dotyczyć:

− zapewnienia bezpieczeństwa mieszkaniowego tej części społeczności na te-
renach rewitalizowanych, której nie stać na samodzielne rozwiązanie kwestii 
mieszkaniowej, 

− bieżącej pomocy fi nansowej (ale również innej) dla osób w złej sytuacji mate-
rialnej, zagrożonych bezdomnością itp.,

− oraz działań zapewniających trwałe rozwiązania związane ze zmianą postaw 
społecznych zaniedbanych grup i społeczności lokalnych.

Lokale socjalne
Zgodnie z art. 22. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:
Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na 

wynajem jako lokale socjalne.
Art. 23. 1 (..) 2. Umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem, art. 14 ust. 1, może 

być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodar-
stwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy (…) 

Przez lokal socjalny należy rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze wzglę-
du na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na 
członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wy-
padku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być 
o obniżonym standardzie.

Zważywszy, że rewitalizacja obejmuje obszary miasta o zrujnowanej strukturze 
zarówno budowlanej, jak i społecznej, dysponowanie takimi mieszkaniami może warun-
kować przeprowadzenie remontów względnie wyburzeń dekapitalizowanej substancji 
mieszkaniowej.

Finansowe wsparcie przy budowie mieszkań socjalnych zapewnia ustawa o fi nan-
sowym wparciu tworzenia lokali socjalnych (…)29.

Wydaje się jednak, że budowa w obecnych warunkach nowych mieszkań czy 
wręcz budynków z mieszkaniami socjalnymi o (z założenia) zaniżonym standardzie jest 
marnotrawieniem środków. W pozostałych zasobach (np. spółdzielczych, ale również 
komunalnych, zakładowych itp. jest wystarczająca ilość mieszkań o niskim standardzie, 
które można przeznaczyć na mieszkania socjalne bez tworzenia „technicznie nowych” 
substandardowych zasobów segregujących społeczność lokalną30.

29 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o fi nansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Dz.U.06.251.1844 z późn. zm.).

30 Lepszym rozwiązaniem może być szersze stosowanie np. wymiany mieszkań pomiędzy zasobami 
różnych właścicieli względnie uzupełnione rekompensatami pieniężnymi lub w „naturze” – zaso-
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2.3.7. Polityka czynszowa

Poniższe uwagi dotyczyć będą tylko tej strefy regulacji zagadnień czynszowych, na 
które ma bezpośredni wpływ gmina. Dotyczy to czynszu regulowanego oraz czynszu na 
lokale socjalne, lecz także zagadnienia dodatków mieszkaniowych. 

Zasadnicze regulacje w tym zakresie zawierają art. 7 i następne, ustawy o ochronie 
praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy itd. 

W art. 7. ustawodawca stwierdza co następuje: 
 W lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego wła-

ściciel ustala stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględ-
nieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, 
a w szczególności: (…)

 ust. 2. Właściciele (publicznego zasobu mieszkań) mogą na wniosek najemcy, 
w oparciu o postanowienia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego (…), stosować określone obniżki czynszu naliczonego według 
obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach. (…) 
Kwota obniżki powinna być zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu 
gospodarstwa domowego najemcy.

 ust. 3. Obniżki udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy 
utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właści-
ciel, na wniosek najemcy, może udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy 
dwunastomiesięczne.

oraz przepis art., 23 ust. 4 ustawy w brzmieniu: 
 ust. 4. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki 

najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Ustalenia dotyczące zasad polityki czynszowej ujęte są na ogół w zapisach polityki 

mieszkaniowej gminy przygotowywanej na podstawie zapisów art. 21 ustawy o ochro-
nie praw lokatorów itd. w brzmieniu:

Art. 21. 
1. Rada gminy uchwala:

1) wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
2) zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy, (…) 
2.  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być 

opracowany, na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:
(…)
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
Skutki wysokości opłat czynszowych w zasobach gminnych, szczególnie w zasobach 

innych właścicieli łagodzi ustawa o dodatkach mieszkaniowych31, zgodnie z którą:

bów gruntów komunalnych. 
31 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U.01.71.734.
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Art. 3.1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny do-
chód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospo-
darstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, 

Szeroko rozumiana polityka mieszkaniowa gminy jest zasadniczym narzędziem 
przeciwdziałającym bezdomności oraz zjawiskom wypierania dotychczasowych miesz-
kańców z odnawianych zasobów (szczególnie prywatnych, choć nie tylko). Brakuje 
natomiast instrumentów dostosowanych do specyfi ki procesów odnowy zaniedbanych 
części miast. Pożądana partycypacja właścicieli prywatnych w fi nansowaniu prac rewi-
talizacyjnych jest możliwa tylko pod warunkiem, że uzyskają zwrot poniesionych na-
kładów. Jednak zwrot poprzez podniesienie czynszu w odnowionych lokalach skutkuje 
wymianą znacznej części najemców itd. Przeciwdziałanie tym zjawiskom dotychczaso-
wymi instrumentami jest skazane na niepowodzenie. Konieczne będą w tym zakresie 
instrumenty o większej skuteczności.

2.3.8. Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą pomoc społeczną organizują organy administracji państwowej 
i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, jak Polski 
Czerwony Krzyż, związki wyznaniowe, stowarzyszenia charytatywne, fundacje itp. 

Ciężar obowiązków związanych z pomocą społeczną został przeniesiony z admi-
nistracji rządowej na gminy. Wyodrębniono zadania własne (fi nansowane z funduszy 
gminnych) i zlecone (opłacane przez państwo). Należy stwierdzić, że zasadnicza część 
tych instrumentów jakimi dysponują gminy, jest nakierowana na łagodzenie istniejącej 
sytuacji, na ogół fi nansowej i mieszkaniowej, z zasady całych rodzin. Bardzo niewiele 
jest instrumentów nakierowanych na uzyskanie trwałej zmiany niekorzystnych społecz-
nie postaw niektórych grup społeczeństwa miejscowego.

Zagadnienia pomocy w zatrudnieniu i instytucje rynku pracy znajdują się w gestii 
j.s.t. stopnia ponadgminnego. Nie wyklucza to oczywiście wykorzystania takich instru-
mentów przez jednostkę prowadzącą przedsięwzięcia rewitalizacyjne, tzn. gminy na 
drodze bądź porozumień pomiędzy jednostkami samorządu względnie delegacji upraw-
nień – choć brak jest ustawowych procedur uzgadniania programów i ich wspólnej re-
alizacji.

Zasadnicze znaczenie w tym zakresie mają dwie ustawy, a mianowicie:
Ustawa o pomocy społecznej32,
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy33.
Zgodnie z art. 3. ustawy o pomocy społecznej, zadania realizowane w ramach 

pomocy społecznej mają za zadanie umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięża-

32 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 04.64.593 z późn. zm.).
33 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 

04.99.1001 z późn. zm.).
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nie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Obejmują również działalność prewencyjną 
w tym zakresie, polegającą na podejmowaniu działań zmierzających do życiowego usa-
modzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Art.15. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfi -

kowanych potrzeb.
Do zadań gminy w tym zakresie należą wszystkie sprawy z zakresu bieżącej po-

mocy, tzn. wypłata zasiłków, praca socjalna, placówki i usługi opiekuńcze oraz zadania 
wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę po-
ziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia 
itp.

Powiat przygotowuje tzw. powiatową strategię rozwiązywania problemów spo-
łecznych, gdzie powinno znaleźć się miejsce dla tego typu problemów zidentyfi kowa-
nych na terenach poddanych procesom rewitalizacji. Ponadto zdania powiatu (własne 
oraz zlecone rządowe) obejmują na ogół zadania dotyczące młodzieży i dzieci (opieka, 
wychowanie, szkolnictwo, pomoc fi nansowa i mieszkaniowa itp.).

Zadania samorządu wojewódzkiego ograniczają się do zagadnień strategicznych, 
w tym m.in.:

 rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych progra-
mów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na 
rzecz ograniczania tego zjawiska.

Znacznie szersze zastosowanie w programach rewitalizacji znajdą instrumenty 
społeczne oraz również po części gospodarcze, stworzone przez wzmiankowaną ustawę 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przeciwieństwie do poprzedniej, 
która na ogół łagodzi tylko skutki sytuacji życiowej jednostek, zwraca się tutaj uwagę na 
aktywne kształtowanie postaw prospołecznych.

Ustawowe cele tej regulacji określone są następująco:
promocja zatrudnienia, 
łagodzenie skutków bezrobocia, 
oraz aktywizacja zawodowa.
Zadania państwa w tym zakresie realizowane są przez instytucje rynku pracy dzia-

łające w celu (art. 1 ust. 2).:
1)  pełnego i produktywnego zatrudnienia;
2)  rozwoju zasobów ludzkich;
3)  osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
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4)  wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej.
Natomiast instytucjami rynku pracy są (art. 6 ust. 1):
1)  publiczne służby zatrudnienia (tylko na szczeblu powiatu i województwa),
2)  ochotnicze hufce pracy (jednostki państwowe),
3)  agencje zatrudnienia (niepubliczne jednostki organizacyjne świadczące usługi 

w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa, doradztwa personalnego),
4)  instytucje szkoleniowe (publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące eduka-

cję pozaszkolną),
5)  instytucje dialogu społecznego (związki zawodowe, organizacje pracodawców, 

organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe),
6) i nstytucje partnerstwa lokalnego (instytucje realizujące na podstawie umowy 

przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy).
Zdecydowana część tych instrumentów znajduje się w rękach powiatowych władz 

samorządowych względnie wojewódzkich oraz rządowych. Zatem możliwość ich wy-
korzystania w programach rewitalizacji będzie wymagała stosownych porozumień po-
między j.s.t. oraz pozostałymi publicznymi i niepublicznymi podmiotami rynku pracy.

2.4. Rozwój gospodarczy
Rewitalizacja jako planowane przedsięwzięcie dotyczyć ma określonego obszaru 

miasta, charakteryzującego się występowaniem niekorzystnych zjawisk, na podstawie 
których wyznacza się obszar poddawany procesom odnowy. Jednak wyeliminowanie 
ujemnych zjawisk na tych obszarach wymaga działań obejmujących co najmniej mia-
sto. Dotyczy to zarówno eliminacji ujemnych zjawisk w sferze zagadnień społecznych, 
zwłaszcza działań w zakresie rozwoju gospodarczego, których nie można rozwiązać 
działaniami ograniczonymi do obszaru części miasta czy nawet całej dzielnicy (obszar 
rewitalizacji). 

Samorząd gminny poprzez swoje działania powinien zwiększać możliwości dostę-
pu przedsiębiorców do takich zasobów, jak: wyposażenie infrastrukturalne, kwalifi kacje 
siły roboczej, potencjał intelektualny, dostęp do innowacji, otoczenie instytucjonalne, 
a także w miarę możliwości gminy – oferować zachęty fi nansowe wykorzystania ma-
jątku gminy. Mobilizacja kapitału lokalnego i przypływ kapitału zewnętrznego nastąpi 
wówczas, gdy władze samorządowe zapewnią korzyści, które umożliwią przedsiębior-
com osiąganie na danym terytorium lepszych wyników gospodarowania niż w innych 
lokalizacjach. W ten sposób władze lokalne mogą pośrednio wpływać np. na tempo kre-
owania nowych miejsc pracy i wzrost zatrudnienia w gminie34.

Kształtowanie zachowań przedsiębiorczych wymaga od organów stanowiących 
i wykonawczych w gminie zmiany stylu sprawowania władzy z administrowania (które 

34 Szerzej na ten temat: W. Jarczewski Pozyskiwanie inwestorów dla gmin, ABC Wolters Kluwer Sp 
z o.o. Warszawa 2007.
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przez wiele lat cechowało władzę gminną) na zarządzanie menedżerskie mieniem komu-
nalnym, zasobami fi nansowymi oraz gminną administracją. 

Do zasadniczych instrumentów, którymi mogą się posługiwać gminy w procesie 
stymulowania przedsiębiorczości, należą:

− plany i programy zadań publicznych o charakterze przestrzennym, fi nanso-
wym, gospodarczym (strategie rozwoju, plany zagospodarowania przestrzen-
nego, wieloletnie plany i programy inwestycyjne itp). Zgodnie z art. 18 ustawy 
o samorządzie gminy: 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie dzia-
łania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy (m.in.):
− uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
− uchwalanie programów gospodarczych.
Prawidłowo opracowana strategia rozwoju gminy jest ważnym elementem ubiega-

nia się o wszelkie środki pomocowe z zewnątrz. Uzyskanie kredytu, bezzwrotnej dotacji 
bądź dofi nansowania z funduszy europejskich jest znacznie łatwiejsze, gdy plan roz-
wojowy jest przemyślany i dobrze uzasadniony, a dodatkowo zintegrowany ze strate-
giami innych gmin lub regionu. Pozyskane w ten sposób środki stanowią często jedyną 
możliwość przeprowadzenia inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej 
i społecznej. Strategia rozwoju gminy oraz inne dokumenty z zakresu polityki prze-
strzennej zostały omówione poprzednio. Tutaj tylko należy dodać, że zgodnie z art. 110, 
ust. 1 ustawy o fi nansach publicznych uchwała budżetowa może określać, oprócz limi-
tu wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne, ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej. 
Wieloletni plan inwestycyjny (WPI) zawiera listę zadań inwestycyjnych przewidzia-
nych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i fi nansowym w poszczególnych latach 
(minimum 5 lat).

Skuteczna i efektywna realizacja zadań zawartych w strategii rozwoju, studiach 
i planach zagospodarowania przestrzennego oraz w wieloletnim planie inwestycyjnym 
wymaga zapewnienia odpowiednich środków fi nansowych na ich realizację. Temu ce-
lowi służy wieloletni plan fi nansowy (WPF) będący strategią fi nansową danej jednostki 
samorządowej. WPF stanowi podstawowe narzędzie efektywnego zarządzania fi nansa-
mi gminy i zajmuje istotne miejsce w procesie zarządzania strategicznego.

− instrumenty reglamentacyjne polegające na ustanawianiu nakazów i zakazów, 
zezwoleń i wydawaniu decyzji, np.:

o na wykonywaniu usług przewozu osób na terenie jednostki samorzą-
dowej. Zgodnie z art. 5.1 ustawa o transporcie drogowym35, podjęcie 
i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowied-
niej licencji oraz zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego. 

35 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.04.204.2088) z późn. zm.).
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Organem właściwym jest m.in.: starosta względnie wójt (burmistrz, 
prezydent),

o na udzielaniu zezwoleń podmiotom świadczącym usługi dotyczące 
usuwania nieczystości stałych i płynnych w zakresie objętym regulacją 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie36.

− zarządzanie mieniem jako udostępnianie gruntów i obiektów komunalnych na 
podstawie zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 13 i art. 18 
(realizacja praw właścicielskich w zakresie obrotu i oddawanie do użytkowania 
nieruchomości) oraz ustawy o samorządzie gminy art. 18 ust. 2 pkt. 9 regulują-
cych kompetencje poszczególnych organów gminy w tym zakresie. 

− instrumenty ekonomiczne umożliwiające różnicowanie wysokości podatków 
i opłat, ustalanie cen za udostępniane mienie i świadczone usługi użyteczności 
publicznej; Rodzaje stosowanych podatków, wysokość stawek, ulg i ewentual-
nych zwolnień mogą bowiem bezpośrednio oddziaływać na zachowania podmio-
tów gospodarczych, zachęcając je lub zniechęcając do podejmowania określone-
go rodzaju działalności gospodarczej. Władze gminy mogą, zgodnie z ustawami, 
zmniejszać ciężary pozostających w ich gestiach podatków i opłat kierując się 
własną oceną wynikających z tego skutków dla społeczności lokalnej.

Dotyczyć to będzie szczególnie ustalanych przez samorząd gminny:
o wysokości podatku rolnego na podstawie ustawy o podatku rolnym37,
o wysokości opłat i podatków lokalnych (nieruchomości) zgodnie z usta-

wą o podatkach i opłatach lokalnych38,
o opłat za usuwanie odpadków, a także warunki udzielania zezwoleń pod-

miotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją tej ustawy39,
o opłat adiacenckich związanych z scalaniem i podziałem nieruchomo-

ści, a także realizacją uzbrojenia terenu40.
− instrumenty instytucjonalne – powoływanie jednostek organizacyjnych 

realizujących cele związane z rozwojem gospodarki lokalnej.
Jednostki komunalne (z wyłącznym udziałem gminy), jak wcześniej wspomniano, 

nie mogą prowadzić działalności poza strefą użyteczności publicznej. Jednak zgodnie 
z regulacją art. 9 ust. 2. ustawy o samorządzie gminy nie ma to zastosowania do spół-
ek (również fundacji) o kapitale mieszanym, tj. prywatnym i komunalnym. Tego typu 

36 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 
z późn. zm.).

37 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.06.136.969 z późn. zm.).
38 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.06.121.844 z późn. 

zm.).
39 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 

z późn. zm.).
40 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.04.261.2603 z późn. 

zm.).
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podmioty utworzone z udziałem gminy mogą prowadzić (zgodnie z zapisem statutu) 
działalność polegającą na np.: 

o tworzeniu na terenie gminy warunków sprzyjających powstawaniu no-
wych przedsięwzięć gospodarczych poprzez np. przygotowywanie te-
renów przemysłowych, 

o popieraniu małej przedsiębiorczości poprzez utworzony np. fundusz 
umożliwiający poręczanie w banku kredytów dla mniejszych przedsię-
biorców,

o działalności promocyjnej gminy. 
− działania bezpośrednie w sferze przedsięwzięć, dotyczące np. budowy in-

frastruktury realizowanej bezpośrednio przez gminy, 
− instrumenty informacyjne i promocyjne takie jak; udostępnianie podmio-

tom gospodarczym baz danych tworzonych przez organy gminy, np. o nie-
ruchomościach, działalność promocyjna gminy, ułatwienia organizacyjne, 
np. zasada jednego okienka.

2.5. Organizacyjne aspekty procesu rewitalizacji
Podobnie jak w innych zakresach działalności związanej z kompleksową odno-

wą miast brakuje ustawowych instrumentów organizacyjnych o specyfi ce przysto-
sowanej do charakteru zadań rewitalizacyjnych. Dotychczas zadania te najczęściej 
przygotowywały i prowadziły urzędy gmin, a tylko w sporadycznych przypadkach 
część zadań powierzano podmiotom zewnętrznym (najczęściej spółkom z udziałem 
gminy). 

W dużych miastach struktura urzędów miejskich opiera się na podziale wg specjali-
zacji fachowej. Jeśli miasto zamierza przeprowadzić proces urbanistycznej rewitalizacji 
samodzielnie i bez specjalnych przygotowań organizacyjnych, zadanie to będzie leżało 
w kompetencji wielu departamentów, wydziałów i podwydziałów urzędu. W wyniku 
tego znacznie wzrasta ilość wewnętrznych działań koordynacyjnych. Doświadczenia 
gmin wskazują, że również w samym urzędzie gminy musi powstać jednostka, która 
uzgadnia zadania, ustala harmonogram prac i terminów oraz koordynuje działania we-
wnątrz administracji miejskiej. 

Odrębnej regulacji wymagać będzie również realizacja zadań zapisanych w planie 
operacyjnym rewitalizacji. W tym przypadku zakres koniecznych do wykonania zadań 
wykracza poza ustawowo określone cele publiczne, czyli obszar kompetencji gminy. 
Zlecenie przeprowadzenia procesu rewitalizacji fi rmie zewnętrznej w znacznym stopniu 
zmniejsza nakład prac koordynacyjnych i przez to wyraźnie przyspiesza proces rewita-
lizacji. Jednak przeprowadzenie operacji rehalilitacyjnej – niezależnie od kompetencji 
operatora – nie może odbywać sie w oderwaniu od ścisłego współdziałania z gminą. 
Wymieniona wcześniej „wewnątrzgminna” jednostka uzgadniająco-koordynująca po-
winna być partnerem fi rmy operatorskiej ds. rewitalizacji. Funkcja ta przewidziana była 
w ostatnim projekcie ustawy o rewitalizacji.
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Obowiązujące regulacje prawne pozwalają tylko w ograniczonym zakresie na or-
ganizacyjną instrumentalizację procesów rewitalizacji. Zasadnicze znaczenie będzie tu-
taj miała ustawa o samorządzie gminy, która w art. 9. stwierdza, co następuje:

W celu wykonywania zadań (własnych) gmina może tworzyć jednostki organiza-
cyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarzą-
dowymi.

3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę za-
dań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa (wzmiankowana już 
ustawa o gospodarce komunalnej)
oraz art. art. 22. i 33 określające zasady konstruowanie wewnętrznej struktury organiza-
cyjnej gminy w brzmieniu:

art. 22. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.
art.33.1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organiza-

cyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
Ponadto w celu realizacji (ale również planowania) zadań leżących w kompeten-

cjach innych j.s.t. gmina zgodnie z art. 10. ustawy o samorządzie gminnym ma nastepu-
jące uprawnienia: 

 Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziała-
nia między jednostkami samorządu terytorialnego.

 Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu tery-
torialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu teryto-
rialnego udzielać pomocy, w tym pomocy fi nansowej.

Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że zgodnie z art.9 ustawy o samorządzie 
gminy:

 Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodar-
czą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącz-
nie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

Pewne znaczenie będzie mieć tutaj możliwość wnoszenia nieruchomości gminnych 
spółek prawa handlowego (względnie fundacji), które mogą realizować zadania z za-
kresu zarządzania nieruchomościami lokalowymi gminy na zasadach komercyjnych. 
Rozwiązania takie sprawdzone w praktyce umożliwiają realizację szerszej skali zadań 
rewitalizacyjnych w zakresie wykraczającym poza sferę użyteczności publicznej na za-
sadach komercyjnych41.

Zatem, o ile w ramach urzędu gmina ma pełny zakres uprawnień do tworzenia 
odpowiednich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w odpowiednie kompe-
tencje, w tym również w porozumieniu z innymi j.s.t., to zakres uprawnionego działania 

41 Oczywiście nie mogą to być spółki ze 100% udziałem gminy względnie gmin lub innych podmio-
tów publicznych, gdyż w takim przypadku ograniczenia o dopuszczalnej działalności obowiązują 
nadal. 
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ograniczony do użyteczności publicznej nie wystarczy do sprawnego przeprowadzania 
procesów rewitalizacyjnych.

Ponieważ nie ma regulacji ustawowych przystosowanych do specyfi ki zadań re-
witalizacyjnych, przedsięwzięcia w tym zakresie muszą korzystać z ogólnie obowią-
zujących rozwiązań prawnych. Dlatego też, podobnie jak w innych przedsięwzięciach 
inwestycyjnych, odczuwa się tutaj cały niedostatek aktualnych rozwiązań. 

Dotyczy to szczególnie zagadnień związanych ze sferą materialno-przestrzenną, 
a więc przykładowo:

− przewlekłość proceduralna postępowań w sprawie np. uchwalania planu lub 
jego zmiany, otrzymania warunków zabudowy, uzyskiwania wszelkich wyma-
ganych uzgodnień i pozwoleń związanych z otrzymaniem pozwolenia na bu-
dowę (np. wyjątkowo skomplikowanych, jeżeli w grę wchodzi obiekt objęty 
ochroną konserwatorską)42,

− skomplikowanie procedur odwoławczych od decyzji administracyjnych w spra-
wach przestrzennych umożliwiających wieloletnie blokowanie inwestycji pu-
blicznych, 

− skomplikowanie procedury i zbyt daleko idące możliwości odwoławcze w za-
kresie prawa zamówień publicznych,

− wadliwie skonstruowana ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, na sku-
tek czego ten rodzaj fi nansowania nie jest praktycznie wykorzystywany, 

− zbyt szeroki zakres ochrony prywatnego prawa własności nawet w konfrontacji 
z ewidentnymi potrzebami społecznymi,

− niewłaściwe (i rozrzutne) gospodarowanie przestrzenią,
− brak planów miejscowych i ich nieprzystosowanie do potrzeb rewitalizacji,
− postępująca nadal dekapitalizacja zasobu mieszkaniowego zwłaszcza komu-

nalnego, przy równoczesnej budowie nowych substandardowych mieszkań so-
cjalnych,

− brak współdziałania w zakresie gospodarki mieszkaniowej pomiędzy właści-
cielami największej części zasobu mieszkań, co jest sprawą istotną zwłaszcza 
na terenach rewitalizowanych,

− brak możliwości zarządzania większością zadań składających się na przedsię-
wzięcia rewitalizacyjne przez gminy (nie mówiąc już o braku możliwości za-
rządzania częścią własnego zasobu, zabezpieczenia zwrotu kosztów remontów 
w obiektach zarządzanych przez gminę, których właściciel jest nieznany itp.). 

Jednak sama odnowa miasta lub jego części sprowadzona do odnowy w sensie ma-
terialno-przestrzennym nie będzie jeszcze pełnym procesem rewitalizacji. Do rozwiąza-
nia pozostaje pakiet zagadnień społeczno-socjalnych. Odnowione obszary powinny być 
„żywe”, tzn. społeczność lokalna na tych obszarach musi akceptować przeprowadzane 

42 Do paradoksów należy nierzadki fakt kompletnej rujnacji (zawalenia się) zabytkowego obiektu, 
którego nie można było remontować, gdyż inwestor nie był w stanie spełnić warunków postawio-
nych przez konserwatora. 
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zmiany, powinna tworzyć pewną wspólnotę i to zarówno na podczas przeprowadzania 
operacji rewitalizacyjnej (jako ważny, czy może nawet najważniejszy, podmiot w pro-
wadzonych procesach), jak i po zakończeniu takich działań. Raczej niewskazana jest np. 
wymiana części mieszkańców spowodowana np. wyższymi czynszami w odnowionych 
lokalach, a co za tym idzie – atomizacja lokalnej społeczności, choć potrzebna może być 
trwała przebudowa postaw na prospołeczne. W tym zakresie prawie zupełnie brakuje in-
strumentów zarządzania, względnie kształtowania polityki czynszowej w odnowionych 
zasobach w różnych rodzajach własności. 

Tak więc konstruując i później realizując program rewitalizacji należy korzystać 
z bardzo niedoskonałego i prawie zupełnie nieprzystosowanego do specyfi ki rewitaliza-
cyjnej, instrumentarium prawnego. 

Rewitalizacja to przedsięwzięcia bardzo kosztowne i dlatego ich szybkie i spraw-
ne prowadzenie jest jednym z warunków ich efektywności, w tym również fi nansowej. 
Jednak, jak już stwierdzono, występują znaczne braki w zakresie instrumentów organi-
zacyjnych. Prowadzenie takich przedsięwzięć powinno być powierzone podmiotowi ze-
wnętrznemu, o odpowiednim stopniu kompetencji i nieskrępowanego przepisami obo-
wiązującymi podmioty publiczne. Również na poziomie uzgodnień i realizacji zadań 
rewitalizacyjnych pomiędzy j.s.t. powinna obowiązywać ustawowo określona procedura 
obejmująca:

− planowanie zadań, w tym tryb konsultacji społecznych;
− zasady hierarchizacji zadań oraz ich realizacji we wzajemnej koordynacji cza-

sowej i przestrzennej; 
− zasady fi nansowania ze środków poszczególnych j.s.t.;
− zasady gospodarki nieruchomościami na terenie rewitalizowanym, aby prze-

ciwdziałać możliwym niekorzystnym zjawiskom, takim jak spekulacja grun-
tami, wymiana mieszkańców, bezzasadne blokowanie koniecznych inwestycji 
itp.;

− monitoring i procedury ewentualnej modyfi kacji przyjętych zadań (czasowej, 
zakresowej itp.).

Wobec konieczności fi nansowania rewitalizacji ze źródeł zewnętrznych w stosun-
ku do gmin, zasady przyznawania takiego wsparcia powinny być oparte o jednolite i po-
równywalne kryteria obejmujące:

− zasady delimitacji obszaru rewitalizacji, 
− zakres przedmiotowy planu rewitalizacji,
− propozycję systemu zarządzania realizacją planu (wariantowo),
− określenie wskaźników postępu (uzyskania celów rewitalizacji),
− zasady fi nansowania oraz montażu fi nansowego,
− zasady organizacji procesu rewitalizacji.
Część tych zadań gmina może realizować poprzez swoje jednostki wykonawcze, 

posługując się instrumentami prawno-organizacyjnymi, wynikającymi z powszechnie 
obowiązujących regulacji względnie ustanowionymi odpowiednimi uchwałami rady 
gminy. Jednak poważna część tych zadań, jak już wspomniano, wykracza niejednokrot-
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nie poza zakres rutynowych kompetencji i umiejętności poszczególnych wydziałów 
urzędu gminy, jak również poza obszar ustawowo dopuszczalnej działalności gminy. 
Dlatego też wydaje się niezbędne, aby zagadnienia rewitalizacji uregulować specjalną 
ustawą o charakterze szczególnym w stosunku do ogólnie obowiązujących rozwiązań, 
ujętych we wcześniej wymienionych regulacjach prawnych, jak:

− ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
− ustawie o fi nansach publicznych, 
− ustawie o najmie lokali oraz o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-

bie gminy, (…)
− ustawie o gospodarce nieruchomościami, 
− ustawie gospodarce komunalnej,
− ustawach o samorządzie terytorialnym (gminnym, powiatowym, wojewódzkim). 
Znaczną część tych propozycji zawierał ostatni projekt ustawy o rewitalizacji oraz 

wspieraniu remontów i niektórych inwestycji budowlanych z września 2006 r. Wydaje 
się, że w przypadku podjęcia na nowo prac nad ustawą o rewitalizacji projekt ten może 
stanowić dobrą podstawę merytoryczną wznowionych prac w tym zakresie.

Abstract

This study points out lack of separate legal regulations which would determine specifi c 
issues of preparation and implementation of local regeneration programmes constituting 
an important component of urban renewal. The only law which refers to the regeneration 
issues is the Spatial Planning and Land Management Law. Other similar regulations can 
be found in about a dozen of acts. The shortage of consistent and current legal regula-
tions is especially felt in the issues relating to the substantive and spatial matters of the 
regeneration process. The main entity responsible for conducting urban regeneration 
processes is the local administration of the lowest level: the municipality (or the com-
mune). However, a serious portion of the municipality’s obligations extends beyond the 
legally allowed scope of its operations. For that reason, it seems to be indispensable for 
the regeneration issues to be regulated by a separate law of specifi c nature in comparison 
to the existing general solutions. 
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3. Kompetencje i komplementarność instytucji 
uczestniczących w rewitalizacji

Przez rewitalizację, odnowę zdegradowanych obszarów miejskiej zabudowy, rozu-
mie się wieloletnie, zintegrowane działania, w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowe-
go określonych obszarów miast. Stan kryzysowy dotyczy na ogół zasobów mieszkanio-
wych i infrastruktury miejskiej, czasami również degradacji urbanistycznej przestrze-
ni publicznych, a zwłaszcza zaniedbania gospodarczego i społecznego. Rozwiązania 
obejmują więc zarówno sprawy techniczne, jak i sprawy gospodarcze oraz problemy 
społeczne. Kryteria delimitacji obszarów wsparcie (rewitalizacji) ustalone przez Komi-
sję Europejską w oparciu o doświadczenia inicjatywy wspólnotowej URBAN obejmują 
listę 10 kryteriów charakteryzujących obszary miasta wymagające interwencji. Siedem 
z nich dotyczy wymiaru społecznego obszaru kryzysowego. Zatem, podstawowym ce-
lem procesów odnowy miast jest ograniczenie lub likwidacja niekorzystnych zjawisk 
społecznych, rozwój gospodarczy, na bazie odnowionej tkanki mieszkaniowo-infra-
strukturalnej, wraz z przywróceniem walorów przestrzennych i kulturowych. Istotne jest 
tu zwłaszcza równoczesne działanie we wszystkich sferach: materialno-przestrzennej1, 
gospodarczej i społecznej. 

Tak szeroki zakres działań implikuje równie szeroki udział różnego rodzaju pod-
miotów występujących jako strony takiego przedsięwzięcia. W zależności od roli, jaką 
odgrywają w długotrwałym i skomplikowanym procesie rewitalizacji podmioty w niej 
uczestniczące można podzielić na kilka grup, a mianowicie:

Administrację, a w tym: 
− jednostki samorządu terytorialnego,
− przedstawicielstwa administracji centralnej.
Społeczność lokalną, a w tym:
− właściciele nieruchomości lokalowych i gruntowych,
− najemcy i użytkownicy lokali.
Jednostki pomocnicze, a w tym:
− jednostki wspierające rozwój gospodarczy, 
− jednostki wspierające działania socjalne,
− inwestorzy instytucjonalni,
− eksperci, doradcy itp.

1 Tj. w zakresie infrastruktury komunalnej, modernizacji zabudowy, w tym mieszkaniowej, prze-
kształceń funkcjonalnych, porządkowania przestrzeni publicznych.
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Poniżej omówione zostaną zasadnicze instytucje2 biorące udział w operacjach re-
witalizacyjnych3 ze szczególnym uwzględnieniem administracji oraz przedstawicieli in-
stytucji reprezentujących społeczność lokalną jako zasadniczych uczestników procesu 
rewitalizacji. Nakreślony zastanie ogólnie ich zakres kompetencji lub praw oraz tam 
gdzie to występuje – sformalizowane zasady współdziałania. 

3.1. Jednostki administracji publicznej
Pod tym zbiorczym określeniem będziemy rozumieć uczestniczące w procesie 

rewitalizacji jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), terenowe przedstawicielstwa 
administracji rządowej oraz powiązane z j.s.t. (pośrednio lub bezpośrednio) podmioty 
funkcjonujące w zakresie usług publicznych, rozwoju gospodarczego, zagadnień rynku 
pracy, socjalnych itp. 

Administracja jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację programu rewi-
talizacji zgodnie z obowiązującym prawem. Jest również odpowiedzialna za przebieg 
rewitalizacji przed społecznością lokalną, a bezpośrednio przez jej przedstawicielami – 
radą odpowiedniego szczebla. Poprzez swoje fachowe wydziały administracja obsługuje 
specjalistyczne obszary rewitalizacji. Jest to jednocześnie ten uczestnik rewitalizacji, 
który dysponuje uprawnieniami władczymi (decyzyjnymi), a zatem może wymuszać 
pewne zachowania, zgodnie z przysługującymi mu kompetencjami.

3.1.1. Samorząd gminy i jednostki działające w sferze usług publicznych

Wszystkie dotychczasowe projekty ustaw regulujących zagadnienia odnowy miast, 
nie mówiąc już o praktyce rewitalizacji powierzały (choć w różnym zakresie) przygo-
towanie, prowadzenie, monitoring i kontrolę realizacji procesów rewitalizacji samorzą-
dom gminnym. Jest to logiczna konsekwencja usytuowania gminy jako podstawowego 
podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie społeczności lokalnej, m.in. odpowiednie-
go standardu życia4, zamieszkania i rozwoju, w tym również gospodarczego5. Dotyczy 

2 Przez instytucję w niniejszym opracowaniu będziemy rozumieć formalnie i nieformalnie zorgani-
zowany i wyodrębniony zespół ludzi dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi 
umożliwiającymi zaspokojenie potrzeb jednostkowych i grupowych, a także regulujący zachowa-
nia członków grupy.

3 Pominięte będą w zasadzie instytucje działające w zakresie fi nansowania przedsięwzięć rewitali-
zacyjnych oraz w zakresie gospodarki nieruchomościami (prawo własności) jako opracowywane 
odrębnie.

4  W zakres tych zagadnień wejdą również wszystkie kwestie społeczne, które musza być rozwiąza-
ne w ramach programów rewitalizacji.

5 Jednak gminy nie posiadają ani wystarczających środków, ani odpowiedniego umocowania praw-
nego w tym zakresie. Dotyczy to zarówno ustawowych uprawnień gminy, jak i instrumentów 
prawnych, organizacyjnych, fi nansowych, jakimi gmina może dysponować. Dotyczy to również 
ogółu posiadanych faktycznych kompetencji – brak odpowiednio wykwalifi kowanych i dysponu-
jących doświadczeniem służb komunalnych.



Kompetencje i komplementarność instytucji uczestniczących w rewitalizacji 69

to również podejmowanych działań zmierzających do zmian (zmiany jakości) warun-
ków życia społeczności lokalnych poprzez np. zwiększenie dostępu do infrastruktury 
społecznej, możliwości podejmowania działalności gospodarczej, przeciwdziałanie wy-
kluczeniu społecznemu itp. 

Zasadnicze znaczenie w tym względzie ma obowiązująca ustawa o samorządzie 
gminnym6. Zasadniczym przepisem jest art.6 ust.1 ustawy o samorządzie gminy, który 
zawiera normę ogólną (interpretacyjną) ustalającą domniemanie kompetencji gminy we 
wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na 
rzecz innych podmiotów, oraz w ust. 2 stanowiącym, że odmienne ustalenie kompetencji 
możliwe jest tylko w drodze ustawy „jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie 
w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy”.

Uszczegółowienia powyższego zapisu zawarte są w art. 7 ustawy o samorządzie 
gminnym stanowiącym, że:

 zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy 
i w szczególności obejmuje sprawy:
− ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
− gminnych dróg oraz lokalnego transportu zbiorowego,
− wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepl-
ną oraz gaz,

− ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
− gminnego budownictwa mieszkaniowego,
− edukacji publicznej i instytucji kultury,
− targowisk i hal targowych,
− zieleni gminnej i zadrzewień,
− utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Do kompetencji tej podstawowej jednostki samorządu należą więc w zasadzie wszyst-
kie zasadnicze sprawy składające się na zakres przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

Po 1990 roku przedsiębiorstwa świadczące usługi komunalne uległy likwidacji, 
a ich majątek, w tym urządzenia infrastrukturalne, przeszły na własność gmin7. Na 
mocy ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym” gmi-
ny nabyły również część praw do nieruchomości gruntowych. Jednak pełna regulacja 
w tym zakresie nastąpiła dopiero na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami8, 
konstytuując tzw. gminny zasób nieruchomości oraz ustalając zasady gospodarowania 

6 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity Dz.U.01.142.1591 z późn. 
zmianami).

7 Przekształcenie te nie dotyczyły tzw. naturalnych monopolistów, tj. działających w zakresie elek-
troenergetyki, gazownictwa, które pozostały (jako spółki) w całości lub w części własnością Skar-
bu Państwa).

8 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U.04.261.2603 z późn. 
zm.).
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tym zasobem. W wyniku tych regulacji gminy stały się na ogół właścicielami poważ-
nej części zasobów mieszkaniowych oraz terenów zajętych m.in. pod urządzenia infra-
struktury, drogi, place publiczne, obiekty użyteczności publicznej, szkolnictwa, zieleń 
miejską, cmentarze komunalne itp. wykorzystywanych ustawowo do realizacji zadań 
własnych gminy. Cześć z tego majątku, wraz z obowiązkiem realizacji zleconych zadań 
publicznych, gminy przekazały9 innym podmiotom gospodarczym, jako ich materialną 
podstawę funkcjonowania i wypełniania zleconych zadań. Do takich podmiotów nale-
żą przedstawione dalej, funkcjonujące w zakresie mieszkań komunalnych, wodociągów 
i kanalizacji, dróg gminnych, transportu, energetyki itp. jako zakłady lub jednostki bu-
dżetowe gmin względnie poprzez samodzielne jednostki gospodarcze, na ogół spółki 
prawa handlowego z udziałem lub bez udziału jednostek samorządu terytorialnego.

Dotyczy to świadczenia tego typu usług tylko na obszarze działania samorządu, 
a więc na rzecz ogółu gminy. Działania obejmujące większy obszar wyłączone są spod 
władztwa gminy, ale choć taki zakres usług tylko sporadycznie będzie wchodzić w za-
kres przedsięwzięć rewitalizacyjnych, to należy brać pod uwagę konieczność koordyna-
cji międzygminnej realizowanych w tym zakresie inwestycji.

Art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej10 stwierdza, co następuje:
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu teryto-

rialnego w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlo-
wego.

Jednak swoboda wyboru formy organizacyjnej podmiotów realizujących dzia-
łalność komunalną dotyczy tylko podmiotów funkcjonujących w sferze użyteczności 
publicznej. Działalność poza tą sferą, tj. komercyjna, podlega ograniczeniom zarówno 
podmiotowym, jak i przedmiotowym. I tak, działalność ta jest w całości zabroniona 
powiatom oraz miastom na prawach powiatu (art. 6 ust. 2 ustawy o samorządzie powia-
towym (u.s.p.) w zw. z art. 91 ust. 5 u.s.p.), a gminy i województwa mogą ją prowadzić 
tylko w określonych okolicznościach i tylko w formie spółek handlowych określonego 
typu (art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej oraz art. 13 ust. 1 ustawy o samorządzie 
województwa).

3.1.2. Jednostki zarządzające mieszkaniowym zasobem komunalnym

Gminy posiadają na ogół znaczny zasób budynków mieszkalnych oraz często rów-
nież zasób budynków i lokali użytkowych. Różna jest też podstawa zarządzania tym 
zasobem. Dotyczy to, np. budynków, których właścicielem jest gmina w całości, budyn-
ków zarządzanych na zasadzie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia (tj. np. takie, 
których właściciele nie są znani), budynków komunalnych, w których wykupiono część 

9 Majątek ten został bądź przez gminy wniesiony jako aport do spółek komunalnych wykonujących 
zadania w sferze użyteczności publicznej, bądź został sprywatyzowany Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.01.142.1591 z póź. zm.).

10 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.97.9.43 z późn. zm.).
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lokali i tak powstała wspólnota, która nie zmieniła dotychczasowej formy zarządu spra-
wowanego na ogół przez jednostki gminne.

Występować więc będzie gmina jako właściciel realizujący pełnię praw właściciel-
skich do nieruchomości względnie jako zarządca samodzielny w granicach spraw nie-
przekraczających zwykłego zarządu i zmuszony realizować wolę właścicieli we wszyst-
kich pozostałych sprawach. 

Pewną odmianą jest zarządzanie pośrednie zasobem nieruchomości poprzez reali-
zację praw właścicielskich w spółkach zarządzających budynkami (lokalami) będących 
własnością gmin względnie własnością tych spółek. 

Osobnym zagadnieniem w tym zakresie jest fakt, że ustawodawca nie dopuścił 
możliwości zarządzania nieruchomościami przez samą gminę oraz gminne zakłady bu-
dżetowe lub spółki, gdyż nie są to zadania z zakresu użyteczności publicznej11.

3.1.3. Przedsiębiorstwa usług komunalnych (zarządzanie infrastrukturą)

Zadania w tym zakresie realizowane są bezpośrednio, tzn. zajmują się tym zakła-
dy lub jednostki budżetowe gmin względnie pośrednio poprzez samodzielne jednostki 
gospodarcze, na ogół spółki prawa handlowego, najczęściej z udziałem jednostek samo-
rządu terytorialnego. 

Kanalizacja i zaopatrzenie w wodę
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków12 

powtarza oraz uściśla sformułowania z ustawy o samorządzie gminnym stwierdzając, 
że:

1.  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zada-
niem własnym gminy.

2.  W razie wspólnego wykonywania przez gminy zadania, o którym mowa w ust. 1, 
określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio 
właściwe organy:
1) związku międzygminnego,
2) gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym.

W tym przypadku najczęściej będziemy mieć do czynienia z samodzielnymi pod-
miotami prawnymi (spółki z udziałem gminy) realizującymi zlecone zadania własne 
gminy. 

Gmina pozostawia sobie najczęściej uprawnienia do ustalania kierunków rozwoju 
sieci, np. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Art. 3 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

11 Szerzej o tym zagadnieniu w rozdziale dotyczącym oceny regulacji prawnej zagadnień rewitaliza-
cji. 

12 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U.06.123.858 z późn. zm.).
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Przedsiębiorstwa oczyszczania miasta 
Zasady gospodarki odpadami w gminie regulują dwie ustawy:
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach13.
• oraz ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach14. 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 3 stwierdza, że utrzy-

manie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gmin, a gminy 
w tym celu m.in.:

1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości 
i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworze-
nie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z inny-
mi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych itp.

Ponieważ jednak właścicielem odpadów jest ich wytwórca (względnie na podsta-
wie upoważnienia – zarządca np. nieruchomości), całość zadań w zakresie usuwania 
odpadów stałych wykonują na ogół wyspecjalizowani przewoźnicy prywatni bądź kon-
kurujące z nimi spółki prawa handlowego z udziałem gminy.

Jednostki komunikacji miejskiej
Obecnie większość zadań z zakresu zbiorowego transportu drogowego i szynowe-

go (tramwaj) osób, na obszarze miast względnie aglomeracji wykonują bądź jednostki 
gminne (na ogół zakłady budżetowe lub spółki gminy, względnie spółki transportu miej-
skiego utworzone przez kilka gmin.

Szerzej omówiono podstawy prawne funkcjonowania zbiorowej komunikacji miej-
skiej w rozdziale poświęconym przewoźnikom i transportowi drogowemu.

Zarządy Dróg 
Jak już wspomniano, sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organiza-

cji ruchu drogowego należą do zadań własnych gmin art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

− w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
zamieszcza się kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej (art. 10),

− w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin uwzględnia 
się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych oraz 
infrastruktury technicznej (art. 15 ust 2).

13 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 96.132.622 
z późn. zm.).

14 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 01.62.628 z późn. zm.).
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Całościowa regulacja tych zagadnień dokonana została ustawą z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych15 (ustawa o DP)… 

Art. 19 tej ustawy nakłada na właściwy organ administracji rządowej oraz jednost-
kę samorządu terytorialnego obowiązek zarządzani drogami, w tym z zakresu planowa-
nia, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.

Zarządcą drogi jest zarząd (wykonywany poprzez swoje jednostki realizacyjne) 
w zależności od kategorii dróg:

1) dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta),
2) dróg powiatowych – zarząd powiatu,
3) dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
4) dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami 

w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia fi nansowe.

Przedsiębiorstwa energetyczne
Zasadnicze regulacje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne16 (ustawa PE). Z przepisów prawa energetycznego, a zwłaszcza 
z jej art. 1 wynika, że państwo ma ściśle określone obowiązki w zakresie gospodarki 
energetycznej, lecz nie realizuje ich wszystkich przez własne organy, np. przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, ale część zadań może przekazać zakładom energetycznym 
(zajmującym się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, paliw gazowych lub 
ciepła), nakładając na nie również pewne obowiązki jako na tzw. naturalnych monopo-
listów.

Zgodnie z art. 7.1. przedsiębiorstwa energetyczne:
 „są obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie, umowy sprzedaży paliw 

albo energii lub umowy przesyłowej z odbiorcami albo podmiotami ubiegają-
cymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania”

oraz w zakresie rozbudowy sieci:
 Art. 7. ust. 4. Przedsiębiorstwa energetyczne są obowiązane zapewniać reali-

zację i fi nansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączeń 
podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych m.in. 
w planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmin, 
przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w energię zawiera art. 18 ust. 1. Prawa 
energetycznego stanowiący, że gmina zapewnia m.in. planowanie i organizację zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Gmina realizuje ww. zadania, zgodnie z założeniami polityki energetycznej pań-
stwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawar-

15 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.04.204.2086 z późn. zm.).
16 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.03.153.1504 z późn. zm.).
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tymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(art. 19 ustawy PE).

Konkretyzacja tych założeń odbywa się na szczeblu przedsiębiorstw energetycz-
nych i przybiera formę:

− sporządzania dla obszaru swojego działania planów rozwoju na okresy nie krót-
sze niż trzy lata, w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowa-
nia na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło, uwzględniając miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy określone 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(art. 16. 1. Ustawy PE).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części 
(art. 19. 1. Ustawy PE), który powinien zawierać m.in. ocenę stanu aktualnego i przewi-
dywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz 
ewentualny zakres współpracy na tym polu z innymi gminami.

Przewoźnicy – transport drogowy
Większość zadań z zakresu zbiorowego transportu drogowego i szynowego (tram-

waj) osób wykonują bądź jednostki gminne (na ogół spółki gminy względnie spół-
ki utworzone przez kilka gmin). Zbiorowy przewóz osób na trasach ponadmiejskich 
w znacznym stopniu realizują spółki z przeważającym udziałem Skarbu Państwa. Są to 
spółki powstałe na ogół na bazie skomercjalizowanego przedsiębiorstwa PKS. 

Zasadniczy wpływ na możliwość wykonywania transportu drogowego (licencje, 
zezwolenia itp.) mają poszczególne jednostki samorządu terytorialnego i sporadycznie 
władz centralnych. Kompetencje w tym zakresie są rozproszone pomiędzy poszczegól-
ne szczeble administracji rządowej i samorządowej, i tak zasadnicza regulacja ustawa 
o transporcie drogowym17 określa zasady podejmowania i wykonywania m in.:

1)  krajowego transportu drogowego;
2)  międzynarodowego transportu drogowego;
Zgodnie z art. 51 podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyska-

nia odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Organem właściwym 
w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie 
transportu drogowego jest m.in.:

1)  w krajowym transporcie drogowym – starosta właściwy dla siedziby przedsię-
biorcy,

2)  w przewozach taksówkowych:
− wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

3) w międzynarodowym transporcie drogowym – minister właściwy do spraw trans-
portu. 

17 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.04.204.2088 z późn. zm.).
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W krajowym transporcie drogowym osób wymaga się od przewoźnika, oprócz 
licencji, uzyskania zezwoleń na wykonywanie przewozów wydawanych odpowiednio 
przez:

− wójta – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze 
gminy,

− burmistrza albo prezydenta miasta – na wykonywanie przewozów na liniach 
komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,

− burmistrza albo prezydenta miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy 
porozumienia gmin (lub związek międzygminny) w sprawie wspólnej realizacji 
komunikacji na swoim obszarze) na wykonywanie przewozów na liniach komu-
nikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych w porozumie-
niu,

− starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast… – 
na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, 
(z wyłączeniem linii komunikacyjnych określonych powyżej),

− marszałka województwa, w uzgodnieniu ze starostami – na wykonywanie prze-
wozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej 
jednego powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa,

− marszałka województwa, (…) w uzgodnieniu z marszałkami województw – na 
wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza 
obszar co najmniej jednego województwa.

Zatem zbiorowy transport osób (łącznie z regulacją transportu prywatnego w za-
leżności od istniejących potrzeb i funkcjonujących już przewoźników) zależny jest 
w znacznym stopniu od właściwych terytorialnie organów władzy samorządowej. Zgo-
da jednostek samorządu odpowiedniego szczebla konieczna jest do podjęcia tej działal-
ności, natomiast niewielkie są możliwości koordynacji funkcjonowania poszczególnych 
przewoźników.

Transport szynowy 
Transport kolejowy na trasach lokalnych zapewnia spółka PKP Przewozy Regio-

nalne, na trasach krajowych i międzynarodowych PKP Intercity, obsługująca pociągi 
InterCity, EuroCity, ekspresowe i składy Tanich Linii Kolejowych.

Zasady transportu kolejowego reguluje ustawa o transporcie kolejowym18. Trans-
port kolejowy funkcjonuje obecnie jako szereg spółek (na ogół będących własnością 
Skarbu Państwa), które m in. w sprawach

− regulacji transportu kolejowego,
− licencjonowania transportu kolejowego,

podlegają Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, posiadającemu status centralnego 
organu administracji rządowej i powoływanemu przez Prezesa Rady Ministrów, a nad-
zorowanego przez ministra właściwego ds. transportu (art. 10 i 11). Koszty utrzymania 

18 Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. 789.86.2003 z późn. zm.).
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infrastruktury kolejowej pokrywane są przez zarządcę, z tym, że mogą być one pokry-
wane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł (art. 38 ust 3).

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich 
wykonywanych w ramach obowiązku służby publicznej oraz nabywanie kolejowych 
pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa. Zadanie to 
fi nansowane jest z dochodów własnych samorządu województwa (art. 40 ust. 1).

3.2. Samorząd powiatu
Odnowa miasta lub jego poszczególnych części obejmuje również zagadnienia 

ekonomiczne, np. rozwoju gospodarczego, uaktywnienia rynku pracy itp. oraz zagad-
nienia socjalno-społeczne. Kompetencje w tym zakresie (na szczeblu planowania i reali-
zacji posiadają w przeważającej mierze starostwa powiatowe oraz władze województw 
samorządowych.

I tak zgodnie z art. 4. ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym19 powiat wykonuje 
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie:

− pomocy społecznej,
− wspierania osób niepełnosprawnych,
− gospodarki nieruchomościom Skarbu Państwa,
− administracji architektoniczno-budowlanej (nadzór budowlany), 
− przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Są to zatem na ogół zagadnienia związane z bezpieczeństwem socjalnym oraz ryn-

kiem pracy.

3.3.  Samorząd województwa
Zgodnie, z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie woje-

wództwa20:
− realizuje cele określone w strategii województwa, w tym:
− pobudzanie aktywności gospodarczej,
− podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki woje-

wództwa,
− kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 samorząd województwa prowadzi politykę roz-

woju województwa, na którą m.in. składa się:
− tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
− utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wo-

jewódzkim,

19 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592 z późn. zm.).
20 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 01.142.1590 z późn. zm.).
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− pozyskiwanie i łączenie środków fi nansowych: publicznych i prywatnych, w celu 
realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,

− wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu.

Ponadto tylko samorząd województwa, w przeciwieństwie do jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla powiatu i gminy, ma ustawowy obowiązek sporządzać strategie 
rozwoju, czyli również skonkretyzowany zapis polityki rozwoju gospodarczego woje-
wództwa. 

3.4. Jednostki administracji rządowej
Na różnych etapach realizacji zadań związanych z odnową miast udział będą brały 

również terenowe przedstawicielstwa administracji rządowej funkcjonujące jako jed-
nostki administracji niezespolonej lub zespolonej. Dotyczyć to będzie w większej mierze 
jednostek administracji zespolonej, a tylko sporadycznie administracji niezespolonej.

I tak na szczeblu województwa jak również powiatu uczestniczyć będą najczęściej 
takie organy administracji zespolonej, jak:

− Komenda Policji (wojewódzka i powiatowa),
− Komenda Państwowej Straży Pożarnej (wojewódzka i powiatowa),
− Inspektorat Nadzoru Budowlanego (wojewódzka i powiatowa),
− Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
− Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
− Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków.
Szczególną rolę będzie miał tutaj do spełnienia, zwłaszcza w fazie przygotowywa-

nia i realizacji zadań inwestycyjnych, nadzór budowlany.
Szczegółowy podział kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w odniesie-

niu do zasadniczych obszarów rewitalizacji, takich jak budownictwo, w tym mieszkal-
nictwo, infrastruktura wraz drogami i komunikacją, rozwój gospodarczy oraz przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu przedstawiono w tabeli 3.1.
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Tab. 3.1. Kompetencje poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w zakresie 
rewitalizacji miast  

GMINA POWIAT  WOJEWÓDZTWO
Do zakresu działania gminy należą 
wszystkie sprawy publiczne o znacze-
niu lokalnym, niezastrzeżone ustawa-
mi na rzecz innych podmiotów. 
Do zadań własnych gminy należą 
w szczególności sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami, ochrony śro-
dowiska i przyrody oraz gospodar-
ki wodnej, 

2) gminnych dróg oraz organizacji 
ruchu drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia 
w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komu-
nalnych, utrzymania czystości 
i porządku, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 
5) ochrony zdrowia, 
6) pomocy społecznej, w tym ośrod-

ków i zakładów opiekuńczych, 
7) gminnego budownictwa mieszka-

niowego, 
8) edukacji publicznej, 
9) kultury, oraz ochrony zabytków,
10) kultury fi zycznej i turystyki,
11) targowisk i hal targowych, 
12) zieleni gminnej i zadrzewień, 
13) cmentarzy gminnych, 
14) porządku publicznego i bezpie-

czeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowo-
dziowej,

16) polityki prorodzinnej, 
19) współpracy z organizacjami poza-

rządowymi, 
20) współpracy ze społecznościami 

lokalnymi i regionalnymi innych 
państw. 

 
3. Przekazanie gminie, w drodze usta-
wy, nowych zadań własnych wymaga 
zapewnienia koniecznych środków fi -
nansowych na ich realizację. 

Powiat wykonuje określone ustawami 
zadania publiczne o charakterze po-
nadgminnym w zakresie: 
1) edukacji publicznej, 
2) promocji i ochrony zdrowia, 
3) pomocy społecznej, 
5) wspierania osób niepełnospraw-

nych, 
6) transportu zbiorowego i dróg 

publicznych, 
7) kultury oraz ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami, 
8) kultury fi zycznej i turystyki, 
10) gospodarki nieruchomościami 

Skarbu Państwa, 
11) administracji architektoniczno-bu-

dowlanej, 
12) gospodarki wodnej, 
13) ochrony środowiska i przyrody, 
15) porządku publicznego i bezpie-

czeństwa obywateli, 
16) ochrony przeciwpowodziowej, 

zapobiegania innym nadzwyczaj-
nym zagrożeniom życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska, 

17) przeciwdziałania bezrobociu 
oraz aktywizacji lokalnego rynku 
pracy, 

18) ochrony praw konsumenta, 
20) obronności, 
22) współpracy z organizacjami poza-

rządowymi. 

3. Ustawy mogą określać inne zadania 
powiatu.

1. Samorząd województwa wykonu-
je zadania publiczne o charakterze 
wojewódzkim określone ustawami, 
w szczególności w zakresie: 
1) edukacji publicznej, w tym szkol-

nictwa wyższego, 
2) promocji i ochrony zdrowia, 
3) kultury oraz ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami, 
4) pomocy społecznej, 
7) zagospodarowania przestrzennego,
8) ochrony środowiska, 
9) gospodarki wodnej, w tym ochro-

ny przeciwpowodziowej, 
10) transportu zbiorowego i dróg 

publicznych, 
12) ochrony praw konsumentów, 
13) obronności, 
14) bezpieczeństwa publicznego, 
15) przeciwdziałania bezrobociu i ak-

tywizacji lokalnego rynku pracy. 
 
Ustawy mogą określać sprawy należą-
ce do zakresu działania województwa 
jako zadania z zakresu administracji 
rządowej, wykonywane przez zarząd 
województwa. 

2. Samorząd województwa prowadzi 
politykę rozwoju województwa, na 
którą składa się m.in.
1)  tworzenie warunków rozwoju 

gospodarczego, w tym kreowanie 
rynku pracy,

2) utrzymanie i rozbudowa infra-
struktury społecznej i technicznej 
o znaczeniu wojewódzkim,

3)  pozyskiwanie i łączenie środków 
fi nansowych: publicznych i pry-
watnych, w celu realizacji zadań 
z zakresu użyteczności publicznej.
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3.5. Reprezentanci społeczności lokalnej
W skład tej grupy podmiotów bezpośrednio uczestniczących w rewitalizacji będą 

wchodzić podmioty o mniej lub bardziej sformalizowanej strukturze, reprezentujący 
głównych partnerów gminy w procesach rewitalizacji. Jest to również grupa, spośród 
której rekrutują się zasadniczy benefi cjenci rewitalizacji i postawa których często prze-
sądza o powodzeniu całości zadań rewitalizacyjnych.

Należą do nich podmioty reprezentujące (na różnych zasadach) interesy określo-
nych grup społeczności lokalnej21 na ogół właścicieli nieruchomości, choć nie tylko. 
Współpraca lub współdziałanie w różnej formie22 z gminą tych podmiotów jest niezbęd-
ne dla osiągnięcia założonych celów rewitalizacji. Chodzi tutaj o współdziałanie na eta-
pie planowania, koordynowania działań realizacyjnych, ich modyfi kacje, jak również 
fi nansowanie w całości lub części poszczególnych zadań wchodzących w skład więk-
szych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

3.5.1. Instytucje reprezentujące właścicieli nieruchomości

Jest to grupa, stanowiąca najważniejszych partnerów jednostek administracji reali-
zujących zadania rewitalizacyjne. Na pierwszym miejscu wymienić należy instytucje re-
prezentujące właścicieli nieruchomości, w tym zwłaszcza nieruchomości lokalowych23, 
a mianowicie:

− zrzeszenia właścicieli nieruchomości,
− wspólnoty mieszkaniowe,
− spółdzielnie mieszkaniowe,
− Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
− różnego typu agencje dysponujące nieruchomościami, np. kolejowymi, powoj-

skowymi, rolnymi itp.,
− zakłady pracy, o ile posiadają własne zasoby nieruchomości na obszarach rewi-

talizowanych,
− indywidualni właściciele nieruchomości (osoby fi zyczne),
− inne.

21 Autorzy zdają sobie sprawę, że nie jest to podział rozłączny. Do grupy drugiej można zaliczyć rów-
nież gminę (oraz pozostałe j.s.t.) jako ustawowego reprezentanta społeczności lojalnej oraz wła-
ściciela względnie zarządzającego znacznym nieraz zasobem nieruchomości gruntowych i miesz-
kaniowych. Jest to więc raczej podział wg głównej roli, jaką odgrywają poszczególne instytucje 
w procesach rewitalizacji.

22 Będą to przykładowo konsultacje, uzgadniania na etapie przygotowywania programów rewitaliza-
cyjnych, współpraca przy realizacji poszczególnych zadań w zakresie zarówno realizacji faktycz-
nej jak i współfi nansowania.

23 Nie ujęto w tym miejscu gminy oraz jednostek zależnych, posiadających prawo własności licz-
nych nieruchomości (w tym wykorzystywanych na cele usług komunalnych), gdyż ich główna rola 
w procesach rewitalizacji jest odmienna, a prawa rzeczowe w tym zakresie są tylko instrumentem 
realizacji zadań własnych gminy.
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Współdziałanie (również fi nansowe), a przynajmniej zgoda na przeprowadzenie pew-
nych działań zaplanowanych i realizowanych przez administrację gminną, składających 
się na program odnowy części miasta, warunkuje sukces zamierzeń rewitalizacyjnych.

Do tej grupy można również zaliczyć gminę jako właściciela (czasem niebagatelnej 
części) zasobu mieszkaniowego, jak również urządzeń infrastrukturalnych oraz zabu-
dowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych. Jednak, ponieważ zasadni-
cza rola gminy w omawianym zakresie jest odmienna, zadania z tym związane zostaną 
omówione w części dotyczącej administracji samorządowej i jednostek realizujących 
zlecone zadania własne gmin.

Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości 
Jest to instytucja funkcjonująca na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach24 

grupująca właścicieli nieruchomości (na ogół budynków wielorodzinnych) i reprezentu-
jąca wspólne interesy właścicieli wobec państwa i gmin. Są to na ogół sprawy związane 
z regulowanymi czynszami w lokalach mieszkalnych zajętych w przeszłości na podsta-
wie decyzji administracyjnej, tzw. przydziału.

Wspólnoty mieszkaniowe
W zależności od wielkości budynku zbycie jednego lub kilku wydzielonych lo-

kali (odrębne nieruchomości) na podstawie ustawy o własności lokali25 tworzy z mocy 
ustawy nowy podmiot prawny – wspólnotę mieszkaniową grupującą i reprezentującą 
interesy właścicieli mieszkań. W kompetencji tego podmiotu pozostają sprawy zarządu 
częściami wspólnymi budynku oraz sprawy zagospodarowania działek gruntowych, na 
których dany budynek jest zlokalizowany. W zależności od ilości samodzielnych lokali 
(odrębnych nieruchomości) decyzje podejmuje wspólnota jednogłośnie (tzw. wspólnota 
mała) względnie większością głosów przy sprawach przekraczających zakres zwykłego 
zarządu (wspólnota tzw. duża). Pozostałe decyzje mniejszej wagi podejmuje na ogół 
zarząd wspólnoty.

Spółdzielnie mieszkaniowe
Podstawę prawną funkcjonowania spółdzielczego zasobu mieszkaniowego stano-

wi Prawo spółdzielcze26 oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych27. Dodatkowo 
zastosowanie mają przepisy ustawy o własności lokali28 oraz ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami29.

24 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.).
25 Ustawa z dnia 24.06.1994 o własności lokali (Dz. U. z 2000.80.903 z późn. zm.).
26 Ustawa z dnia 18.09.1982 Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995/54/288 z późn. zm.).
27 Ustawa z dnia 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2001/4/27 z późn. zm.).
28 Ustawa z dnia 24.06.1994 o własności lokali (Dz. U. z 2000/80/903 z późn. zm.).
29 Ustawa z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000/46/543 z późn. 

zm.).
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Obecnie mieszkania w zasobach spółdzielczych mogą być użytkowane na podsta-
wie trzech różnych praw do lokalu, a mianowicie:

− Spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
− Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
− Prawa odrębnej własności lokalu.
Ten trzeci rodzaj prawa do lokalu wiąże się jednocześnie z prawem do dysponowa-

nia odpowiednią, ułamkową częścią działki, na której zrealizowany jest budynek i we 
wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana będzie zgo-
da tych właścicieli. W pozostałych przypadkach decydować będzie zarząd spółdzielni 
i tylko w sprawach określonych przez statut spółdzielni kompetencje posiadać będzie 
np. rada nadzorcza lub zgromadzenie członków spółdzielni (względnie przedstawicieli 
członków spółdzielni). Na ogół jednak obowiązują w zakresie gospodarowania lokalami 
przepisy prawa spółdzielczego, tzn. zarządzanie budynkami będzie wykonywane przez 
spółdzielnię, jako tzw. zarząd powierzony. I to spółdzielnia będzie stroną w rozmowach 
z organizatorem przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Przedsiębiorstwa
Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości wraz i innymi usta-

wami30 uwłaszczyła zakłady pracy; tzn. z mocy prawa przedsiębiorstwa nabyły prawo 
wieczystego użytkowania gruntów, które posiadały w zarządzie w dniu 5.12.1990 (wej-
ścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami...) oraz prawo własności 
budynków i urządzeń oraz lokali, o ile zostały one nabyte lub wybudowane ze środków 
własnych tych przedsiębiorstw lub ich poprzedników prawnych. Ustawa o zasadach 
przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwo-
we31 wprowadziła możliwość przekazywania nieodpłatnie gminom lub spółdzielniom 
mieszkaniowym mieszkań zakładowych.

Zatem, jeżeli przedsiębiorstwa państwowe lub samorządowe nie skorzystały z moż-
liwości ustawowych przekazania lub sprzedaży swojego zasobu nieruchomości wykonu-
ją obecnie wszystkie prawa właścicielskie w stosunku do otrzymanych nieruchomości.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) – podmioty utworzone ustawą 

z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa32, któ-

30 Ustawa z 29.04.1985 o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U.91.30.127 j.t. 
z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków 
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. nr 119, poz. 567 z późn. zm.) oraz usta-
wa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. nr 85, poz. 388 z późn. zm.).

31 Ustawa z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków 
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. nr 119, poz. 567 z późn. zm.).

32 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa (Dz.U. 
z 1995 r. nr 133, poz. 654 z późn. zm.).
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rych celem jest realizacja zadań wynikających z ww. ustawy. W szczególności budowy 
mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób o średnich dochodach, ze 
środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

TBS mogą działać w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki ak-
cyjnej lub jako spółdzielnie osób prawnych. Wykonują prawa właścicielskie do posiada-
nego zasobu mieszkaniowego oraz prawa właścicielskie względnie wieczystego użytko-
wania w stosunku do nieruchomości gruntowych.

Niektóre gminy przekazały TBS (spółki z udziałem gminy) część swojego zasobu 
mieszkaniowego wraz z niezabudowanymi nieruchomościami, z zadaniem bieżącego 
zarządzania tymi nieruchomościami oraz przeprowadzona w ramach posiadanych i wy-
pracowanych środków rewitalizacji tego zasobu. 

Agencje zarządzające nieruchomościami
Są to agencje zarządzające składnikami majątku państwowego33 względnie samo-

rządowego, tworzone na podstawie specjalnych ustaw, jeżeli chodzi o majątek Skarbu 
Państwa względnie tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne pod-
mioty na podstawie prawa spółek handlowych34.

W zależności od miejscowych uwarunkowań mogą to być inne, sporadycznie wy-
stępujące podmioty prawne, których udział w procesach rewitalizacyjnych jest niezbęd-
ny.

Indywidualni (prywatni) właściciele nieruchomości
Jest to najliczniejsza (obok lokatorów) grupa podmiotów uczestnicząca w procesach 

rewitalizacji, dysponująca prawami własności do nieruchomości gruntowych bądź loka-
lowych. Grupa, której nie reprezentują żadne z ww. podmiotów prawnych. Ze względu 
na uciążliwość koniecznych kontaktów z tymi osobami ze strony podmiotów przygoto-
wujących i prowadzących procesy rewitalizacji, zwykle, w drodze mediacji proponuje 
się tej grupie społeczności lokalnej wyłonienie nieformalnego przedstawicielstwa do 
rozmów z np. gminą względnie operatorem itp.

3.5.2. Najemcy i użytkownicy lokali

Najemcy i użytkownicy lokali stanowią stosunkowo najliczniejszą grupę podmio-
tów dysponujących – na terenach objętych rewitalizacją – prawem o charakterze zobo-
wiązaniowym. Obejmuje ona najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach 

33 Przykładowo agencje tworzone na podstawie następujących ustaw: 
− Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Pań-

stwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.04.163.1711 z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa (Dz.U.07.231.1700 z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U.05.41.398 z późn. zm.).
34 Kodeks spółek handlowych, Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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mieszkaniowych o różnym charakterze własności, dzierżawców itp. Znajdą się tutaj 
również podmioty prowadzące różnorodną działalność gospodarczą na terenie objętym 
rewitalizacją.

Grupa ta, jako najemcy lub użytkownicy lokali, w sensie prawnym reprezentowana 
jest przez niektóre z ww. podmiotów, jak np. spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, jednostki 
zarządzające zasobem mieszkań zakładowych, komunalnych itp., czyli zwykle właści-
cieli zasobów mieszkaniowych. Nie zawsze jednak interesy tych obu grup są tożsame. 
Ponieważ jednak ta grupa jest żywo zainteresowana wynikami rewitalizacji, gmina jako 
jednostka prowadząca powinna włączyć te osoby (w różny sposób), do przygotowywa-
nia i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. To do tej grupy, na ogół, skierowane są 
działania gminy z zakresu socjalno-społecznego oraz gospodarczego. To ta grupa będzie 
również decydować o powodzeniu rewitalizacji, a w szczególności o zachowaniu tożsa-
mości odnowionych obszarów miasta, jak też o trwałym zachowaniu efektów. 

Podobnie jak w przypadku właścicieli nieruchomości, ze względu na uciążliwość 
koniecznych indywidualnych kontaktów, pożądane jest stworzenie warunków oraz za-
inicjowanie procesów samoorganizacji tej grupy społecznej w celu świadomego i kon-
sekwentnego reprezentowania własnych interesów na wszystkich etapach przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. W obecnej rzeczywistości prawnej brak procedur wyłaniania, np. 
w drodze negocjacji, jakiejś formalnej reprezentacji (liderów lokalnych) do stałych kon-
taktów z gminą względnie innymi uczestnikami przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pro-
cedury umożliwiłyby wyłanianie reprezentacji lub liderów do i na czas realizacji kon-
kretnych zadań, względnie do stałych kontaktów z pozostałymi uczestnikami procesów 
rewitalizacyjnych. 

Procedury takich działań rozwiązywane były do tej pory samodzielnie przez gmi-
ny, odmiennie niemal każdym przypadku prowadzonej rewitalizacji. 

3.6. Jednostki pomocnicze 
Będą należały tutaj wszystkie pozostałe jednostki (na ogół podmioty prawne wspie-

rające specjalistyczną wiedzą względnie posiadanymi kompetencjami głównych uczest-
ników przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

3.6.1. Jednostki wspierające rozwój gospodarczy

Pomimo braku ustawowych zapisów sytuujących rozwój gospodarczy wśród zadań 
własnych tego rodzaju jednostki samorządu, gminy posiadają szereg instrumentów, któ-
rymi są w stanie skutecznie ożywić gospodarczo opóźnione w tym zakresie obszary35. 

35 Należy zauważyć, że w pewnych zakresach działania rewitalizacyjne nie mogą się ograniczać tylko 
do wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Tak, jak np. w przypadku infrastruktury, czy też szerzej za-
gospodarowania przestrzennego, rozwiązania lokalne musza nawiązywać do istniejących w otocze-
niu, takich jak ożywienie gospodarcze, rynek pracy, ograniczenie procesów marginalizacji grup spo-
łecznych itp. nie sposób zrealizować tylko w ramach obszaru objętego procesami odnowy. Powinno 
to być działanie wpisane w szerszy kontekst rozwoju miasta względnie co najmniej dzielnicy.
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Gmina samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami może podjąć następujące 
działania. 

W zakresie aktywizacji gospodarczej terenów poddawanych procesom odnowy 
(zwłaszcza powojskowych i poprzemysłowych, ale nie tylko) do realizacji ściśle okre-
ślonych zadań z zakresu, którymi nie mogą zajmować się bezpośrednio j.s.t., a które 
znajdują się w kręgu zadań publicznych. Przydatne okażą się (powoływane przez j.s.t. 
oraz rząd), podmioty gospodarcze względnie konstrukcje prawne takie, jak:

Instytucje rozwoju lokalnego (agencje):
− Agencje rozwoju lokalnego działają zazwyczaj jako spółki akcyjne względ-

nie fundacje, a ich głównymi udziałowcami są najczęściej gminy. W nie-
których przypadkach istotnymi udziałowcami, nawet większościowymi, 
zostają przedsiębiorstwa, wnoszące grunty jako swój udział lub przedsta-
wiciele miejscowego biznesu. 

− Agencje (najczęstsza forma prawna: Spółka akcyjna)36

Agencja realizuje w zasadzie cele nakierowane m.in. na: 
• przedsiębiorców i ich konkurencyjność, 
• samorządy, 
• szkolenia i promocję wysokokwalifi kowanych kadr, 
• inwestycje i innowacyjność regionu, 
• nowoczesną infrastrukturę. 

Agencje zarządzające poszczególnymi składnikami majątku państwowego 
względnie samorządowego. Tworzone często na podstawie specjalnych ustaw, jeżeli 
chodzi o majątek Skarbu Państwa względnie tworzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego i inne podmioty na podstawie prawa spółek handlowych37.

Specjalne strefy ekonomiczne 
Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych38 przewiduje tworzenie specjalnych 

stref ekonomicznych w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium 
kraju, stanowiących regionalne otoczenie stref, poprzez m.in.:

− rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej,
− rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
− zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług,
− zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury spo-

łecznej,
− tworzenie nowych miejsc pracy,

36 Kodeks spółek handlowych z dnia 2000-09-15 (Dz. U. 2000 nr 94, poz. 1037).
37 Kodeks spółek handlowych op. cit., Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-

czości z dnia 2000-11-09 (Dz. U. 2000 nr 109, poz. 1158).
38 Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. nr 123, 

poz. 600).
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− zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem 
zasad równowagi ekologicznej.

Strefa jest zarządzana wyłącznie przez spółki z o.o. lub S.A., w której Skarb Pań-
stwa lub samorząd województwa posiada większość udziałów.

Parki przemysłowe 
Funkcjonujące najczęściej jako spółki prawa handlowego (z udziałem gminy) zaj-

mujące się przygotowywaniem (wykupem, scaleniem itp.) np. terenu pod duże inwe-
stycje.

Inkubatory przedsiębiorczości 
Tworzone bądź jako spółki prawa handlowego, bądź fundacje39 często z udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego oraz np. agencji rozwoju regionalnego, względnie 
jako wydział gospodarczy spółki akcyjnej, np. Agencji Rozwoju Regionalnego lub 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości40. 

 Podstawowym celem statutowym Inkubatora Przedsiębiorczości jest tworzenie wa-
runków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.

Ponadto w omawianym zakresie gmina może podjąć współpracę z:
− Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), która jest 

jednym z najważniejszych i najskuteczniejszych partnerów gmin w pozyski-
waniu inwestycji. Głównym zadaniem tej instytucji rządowej jest wspieranie 
inwestorów zagranicznych w wyborze miejsc lokalizacji w Polsce. PAIiIZ nie 
posiada swoich nieruchomości i nie zajmuje się ich przygotowywaniem. Gmi-
ny, chcące współpracować z PAIiIZ, powinny planować działania w długiej 
perspektywie. Opracowanie odpowiedniej jakości oferty zajmuje zazwyczaj 
kilka lat.

− Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestorów (RCOI). Funkcjonują one 
w ramach urzędów marszałkowskich lub regionalnych agencji rozwoju i są fi -
nansowane przez te instytucje. Na poziomie poszczególnych województw po-
magają samorządom w pozyskiwaniu inwestorów.

3.6.2. Jednostki wspierające działania socjalne

Ważną rolę w realizacji zadań, zwłaszcza z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu oraz przeciwdziałaniu bezrobociu, mogą odegrać przedsięwzięcia publicz-
no-prywatne41. Także wciągnięte do stałej współpracy podmioty gospodarcze oraz orga-
nizacje pozarządowe42 zwłaszcza w zakresie celów pożytku publicznego, tzn. działalno-

39 Ustawa o fundacjach z dnia 1984-04-06 (Dz. U. 1984 nr 21, poz. 97).
40 Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości op. cit.
41 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz. U. 2009/19/100).
42 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 2003-04-24 (Dz.U. 2003 nr 96, 

poz. 873).



86  Marek Węglowski

ści społecznie użytecznej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe w sferze zadań 
publicznych określonych w ustawie, w tym celów społeczno-kulturowych.

Dla poszczególnych sfer działalności wykorzystywane mogą być specyfi czne pod-
mioty wyspecjalizowane lub powołane do realizacji tylko określonych zadań, takie jak 
np. instytucje rynku pracy realizujące zadania określone w ustawie, a mianowicie: 

− ochotnicze hufce pracy,
− agencje zatrudnienia,
− instytucje szkoleniowe,
− instytucje dialogu społecznego,
− instytucje partnerstwa lokalnego.

3.6.3. Inwestorzy instytucjonalni 

Odrębną grupę stanowią podmioty uczestniczące w rewitalizacji na zasadach ko-
mercyjnych. Są to te wszystkie podmioty, które na ogół biorą udział w realizacji po-
szczególnych zadań wchodzących w skład procesów odnowy miast. Dotyczyć to bę-
dzie w pierwszym rzędzie inwestorów zewnętrznych realizujących zadania na zasadach 
partnerstwa publiczno-prywatnego43 itp. W naszej rzeczywistości prawno-gospodarczej 
gmina nie może wybrać w sposób obowiązujący i już na etapie planowania partnera 
działającego na zasadach komercyjnych, do realizacji z góry wynegocjowanego zakre-
su zadań inwestycyjnych. Partnerzy tacy pojawiają się zwykle z konieczności, ale na 
etapie realizacji poszczególnych zadań. Nie jest to rozwiązanie optymalne, gdyż gmina 
nie może już w procesie planowania ograniczyć zakresu niepewności co do warunków 
fi nansowania i realizacji poszczególnych zadań. W takiej sytuacji ewentualny part-
ner przedsięwzięcia publiczno-prywatnego nie jest uczestnikiem procesu rewitalizacji 
w przyjętym zakresie, tzn. na etapie planowania czy realizacji. Jest wykonawcą wcze-
śniej już zaplanowanych zadań, wyłonionym na ogół w drodze przetargu. 

Do tej grupy należą również ci uczestnicy procesów rewitalizacyjnych, których 
udział w procesach rewitalizacyjnych jest jednorazowy względnie przypadkowy. Będzie 
to dotyczyć np. przedsiębiorstw budowlanych pracujących jako podwykonawcy, fi rm 
projektowych, fi rm doradczych, jednostek handlu i usług itp. Firm realizujących zadania 
na zasadach kodeksu cywilnego (zlecenie, kupno sprzedaż, umowa o dzieło itp.) i nie 
wchodzących w żadne trwalsze relacje, decydujące o przebiegu rewitalizacji z podmio-
tami z ww. grupy pierwszej bądź drugiej.

Zasady uczestnictwa tej grupy podmiotów w realizacji zadań rewitalizacyjnych 
regulują przepisy kodeksu cywilnego, ustawa o zamówieniach publicznych44, ustawa 
o partnerstwie publiczno prywatnym45.

43 Dotychczas jest to instytucja praktycznie niefunkcjonująca.
44  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. 

zm.).
45 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.05.169.1420 z późn. 

zm.).
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3.6.4. Eksperci, doradcy i inni uczestnicy rewitalizacji

Do tej kategorii podmiotów uczestniczących w procesach odnowy miast należą 
podmioty włączające się w program rewitalizacji w charakterze stałych względnie cza-
sowych doradców w celu wykonania – w fazie planowania – programów rewitalizacji, 
w tym planu miejscowego, badań i analiz obszarów kryzysowych itp. Na etapie reali-
zacji mogą wykonywać konieczne dodatkowe ekspertyzy, studia bądź opracowania dla 
wsparcia fachowego realizacji konkretnych projektów.

W zależności od podmiotu powołującego ekspertów (doradców) zastosowanie 
znajdą przepisy ww. ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu cywilnego i inne.

3.6.5. Instytucje fi nansujące

Zalicza się do nich banki oraz inne instytucje fi nansujące prace rewitalizacyjne 
takie, jak np. proponowany w nowej ustawie o rewitalizacji „Fundusz Rewitalizacji”, 
instytucje dysponujące środkami pochodzącymi z funduszy UE i podobne, a mogące, 
w różnej formie, fi nansować poszczególne zadania rewitalizacyjne. 

3.7. Partnerzy gminy przy formowaniu lokalnego programu rewitalizacji
Przygotowanie kompleksowego programu rewitalizacji oraz jego realizacja na ob-

szarach zabudowy miejskiej angażuje gminę właściwie w pełnym zakresie jej kompe-
tencji, jak również pozostałe jednostki samorządu terytorialnego. Już na etapie formuło-
wania strategii rozwoju gminy i związanym z tym programem rewitalizacji, konieczna 
będzie współpraca z wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w zakresie usług publicz-
nych, a ponadto z:

• samorządem powiatu, gdyż to w jego kompetencji leży rozwiązanie takich 
kwestii jak m.in.:
− ograniczenie bezrobocia i aktywizowanie rynku pracy,
− szeroko rozumiana pomoc społeczna,
− bezpieczeństwo,
− drogi powiatowe;

• samorządem wojewódzkim, m.in w zakresie:
− rozwoju gospodarczego i kreowania rynku pracy,
− ochrony zabytków,
− ochrony środowiska,
− dróg wojewódzkich,
− terenów górniczych itp. 

Zarysowane wcześniej kompetencje trzech szczebli samorządu terytorialnego 
(wraz z kompetencjami administracji zespolonej i niezespolonej) teoretycznie pozwalają 
zbudować, w drodze szerokich porozumień (np. w trybie art. 10 ustawy o samorządzie 
gminy), spójny plan rewitalizacji w trzech podstawowych zakresach, tj. materialno-
przestrzennym, gospodarczym i społeczno-socjalnym. 
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Jednak w praktyce zbudowanie takiego planu będzie stwarzało poważne problemy, 
gdyż brakuje w zasadzie jakichkolwiek przepisów formalizujących tryb sporządzania 
planów rozwoju (a częścią takiego planu powinien być plan rewitalizacji) we wzajem-
nym powiązaniu czasowym, fi nansowym i przestrzennym zadań realizowanych przez 
poszczególne szczeble samorządu terytorialnego. 

Ponadto nie ma ustawowego obowiązku sporządzania strategii rozwoju na szcze-
blu gminy i powiatu, nie mówiąc już o regulacjach zapewniających względną spójność, 
skoordynowanie hierarchiczne, możliwość i ciągłość fi nansowania zawartych w tych 
dokumentach zadań. Tylko samorząd województwa ma ustawowy obowiązek sporzą-
dzać strategie rozwoju, czyli skonkretyzowany zapis polityki rozwoju województwa.

Drugą zasadniczą sprawą jest brak obowiązku wzajemnego uwzględniania plano-
wanych zadań (hierarchiczność planowania)46. Podobnie jak w powyższym przykładzie 
plany rozwojowe szczebla gminnego wpisują się na ogół w strategie powiatu i woje-
wództwa, gdyż takie kompleksowe rozwiązywanie zadań jest jednym z wymogów fi -
nansowego wsparcia ze środków unijnych. Jest to ułatwione dużym stopniem ogólności 
dokumentów planistycznych sporządzanych w ponadgminnych j.s.t. 

Niewystarczające są rozwiązania w zakresie kontaktów z innymi podmiotami 
biorącymi udział w rewitalizacji. Brak jest, przykładowo, procedur uzgadniania plano-
wanych przedsięwzięć gospodarczych lub społecznych z zainteresowanymi przedsta-
wicielami społeczności lokalnej i przekładania uzgodnionych decyzji na obowiązujące 
(i „trudnozmienialne”) plany rozwoju lokalnego. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie są 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które posiadają opracowany tryb 
konsultacji społecznej, oraz po uchwaleniu, status prawa miejscowego.

Powyższe uwagi dotyczące sporządzania szerokozakresowych dokumentów plani-
stycznych (strategii rozwoju) dotyczą nie tylko zagadnień wchodzących w zakres kom-
petencji samorządu gminy, ale również samorządu powiatu i województwa. 

Współdziałanie pomiędzy zainteresowanymi stronami na etapie sporządzania lo-
kalnego programu rewitalizacji jest możliwe, choć skomplikowane i obarczone znacz-
nym stopniem niepewności (w kwestii trwałości przyjętych rozwiązań47). Znacznie 
utrudniona będzie jednak realizacja takiego przedsięwzięcia. 

Z natury rzeczy programy rewitalizacyjne są przedsięwzięciami realizowanymi 
w długim okresie, zatem rzeczą zasadniczą jest zapewnienie niezmienności, w hory-
zoncie nawet kilkunastoletnim, przyjętych założeń planistycznych, a w tym zwłaszcza 
fi nansowych. Tymczasem realizujące takie przedsięwzięcia samorządy mają ustawowo 
ograniczoną możliwość planowania wieloletniego. Pod względem fi nansowym zasadą 

46 Z nielicznymi wyjątkami, jak np. obowiązek uwzględniania inwestycji publicznych ponadlokal-
nych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miej-
scowych planach zagospodarowania przestrzennego.

47 Trwałość przyjętych rozwiązań należy traktować względnie. Chodzi raczej o konsekwentne zacho-
wanie obranych kierunków działania niż realizację poszczególnych zadań w ustalonej kolejności. 
Jest, bowiem rzeczą oczywistą, że prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinno być 
w miarę elastyczne, tzn. reagujące na zmieniające się uwarunkowania. 
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jest planowanie roczne48. Natomiast pozostałe ustalenia dokumentów planistycznych 
zmieniają się na ogół razem ze zmianą składu rady gminy (wybory), gdyż formułują 
one i promują już na ogół inne priorytety. Ponadto brak realizacji zadań zamieszczo-
nych w uchwalonych strategiach nie jest obwarowany na ogół żadnymi konsekwencjami 
dla organów stanowiących samorządów wszystkich szczebli. Nawet bez zmian zapisów 
w strategiach, uchwalając w okresach rocznych budżet, przesądza się o realizacji po-
szczególnych zadań49. Ten tryb postępowania dotyczy również realizacji zadań wynika-
jących ze strategii powiatowych i wojewódzkich.

Ustawodawca przewidział konieczność współpracy pomiędzy j.s.t. różnego szcze-
bla i wprowadził pewną możliwość zapewnienia formalnego współdziałania pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami, a mianowicie:

Zgodnie z ustawą50 o samorządzie gminnym;
 …Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również 

na podstawie porozumienia z organami tej administracji. 
 Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania 

z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednost-
kami samorządu terytorialnego (Art. 8).

 Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziała-
nia między jednostkami samorządu terytorialnego. (Art. 10)

 W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związ-
ki międzygminne (Art. 64).

oraz art. 9 stwierdzającym co następuje:
 W celu wykonywania zadań (własnych) gmina może tworzyć jednostki organi-

zacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami 
pozarządowymi.

Współpraca z pozostałymi partnerami procesów rewitalizacji może odbywać się na za-
sadach kodeksu cywilnego (wszelkiego typu umowy), względnie w oparciu o rozwią-
zania szczególne, jak np. ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym51, ustawa prawo 
bankowe52, kodeks spółek handlowych53 i innych.

48 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 Dz.U-
.05.249.2104.  Art. 166. 1. Uchwała budżetowa może określać, oprócz limitów wydatków na okres 
roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i pro-
jekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz zadania wynikające 
z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa, uj-
mowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.

49 Nie dotyczy tych części planów, które jako konkretne zadania uzyskały już zapewnienie fi nanso-
wania ze środków UE w ramach np. kontraktów wojewódzkich. 

50 Ustawa z dnia 1990-03-08 o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95, z późn. zm.).
51 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.05.169.1420 z późn. 

zm).
52 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.02.72.665 z późn. zm.).
53 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037 z późn. zm.).
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Wydaje się jednak, że takie upoważnienia ustawowe, choć stanowią pewną możliwość 
tworzenia programów rewitalizacji, są zbyt ogólne, aby w oparciu o nie realizować 
w praktyce przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a zwłaszcza zapewnić ich spójność i cią-
głość w dłuższym czasie. W dodatku tylko na ściśle określonym terenie rewitalizacji. 
Tym bardziej, że zakres kompetencji gminy ograniczony jest tylko do zadań o charakte-
rze użyteczności publicznej i nie wyczerpuje całości zagadnień związanych z rewitaliza-
cją zagadnień, których rozwiązaniem powinna jednak zajmować się gmina.

Abstract

A broad scope of the activities relating to urban regeneration implies an equally 
broad participation of various entities appearing as the parties or stakeholders of a rege-
neration project. Preparation of a comprehensive urban regeneration programme and its 
implementation involve the municipality in its full scope of competence in fact, similarly 
to other local government agencies. What is a problem is the essential shortage of any 
regulations that would formalize the course of preparation of development plans (a re-
generation programme should be part of such a plan) in mutual scheduling, fi nancial, 
spatial and hierarchic relationships established for the tasks carried out by particular 
local government levels. Although statutory authorizations give a certain possibility of 
developing regeneration programmes, they are too general for the implementation of 
particular projects, and in particular to ensure the cohesive and effi cient coordination of 
local regeneration programmes in longer periods.
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4. Zakres rewitalizacji miejskich w ramach programów 
rozwoju regionalnego

Ważnym aspektem zarządzania procesem rewitalizacji jest zapewnienie źródeł fi -
nansowania programu przekształceń. Poszczególne projekty rewitalizacyjne mogą być 
fi nansowane ze środków publicznych, wśród których wymienić należy przede wszyst-
kim fundusze unijne, budżet państwa, budżety samorządów regionalnych i lokalnych, ze 
środków sektora prywatnego (zarówno fi nansowanie inwestycji własnych, jak i środki 
kredytowe, udzielane realizatorom projektów), czy wreszcie jako partnerstwo obu sek-
torów.

Poniżej zaprezentowany został przegląd działań, projektowanych w ramach progra-
mów operacyjnych szczebla krajowego i regionalnego, odnoszących się bezpośrednio 
do problematyki rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych (koncentrujących 
się na odnowie dzielnic miejskich, zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, po-
wojskowych, pokolejowych, a także na poprawie warunków mieszkaniowych i odnowie 
osiedli mieszkaniowych). Wyszczególnione zostały także indykatywne wielkości środ-
ków przeznaczonych w latach 2007-2013 na poprawę stanu obszarów zdegradowanych 
w ramach tych działań.

Wybór działań dotyczących rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych 
oparty został na defi nicji rewitalizacji, zaczerpniętej z Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia. Rewitalizacja rozumiana jest w tym dokumencie jako przemiany prze-
strzenne, społeczne i ekonomiczne w zdegradowanych częściach miast, przyczyniające 
się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego i ożywie-
nia gospodarczego. Procesy te obejmują przede wszystkim części starej, często zabyt-
kowej zabudowy, ale również polegają na humanizacji osiedli z wielkiej płyty. Celem 
rewitalizacji jest także zachowanie walorów historycznych (w tym głównie urbanistycz-
nych i architektonicznych), podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co może 
zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu szans 
rozwojowych obszarów zdegradowanych. Rewitalizacja dotyczy w pierwszej kolejności 
miast o istotnym znaczeniu dla rozwoju otaczających je układów lokalnych, znajdują-
cych się w trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej, a także miast o wysokich walorach 
turystycznych, jak również o odpowiednio dużych walorach architektonicznych i urba-
nistycznych, będących elementami historycznego dziedzictwa, szczególnie narażonych 
na bezpowrotne zniszczenie. Ponadto, rewitalizacja obejmuje tereny poprzemysłowe 
i powojskowe, dające się przystosować do nowych funkcji miejskich. Odrębnym proble-
mem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, obejmujących zniszczone 
budynki zamieszkane przez ludność zagrożoną wykluczeniem społecznym. Rewitali-
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zacja stanowi połączenie działań technicznych (w tym m.in. remontów i modernizacji 
wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych czy adaptacji istniejących budynków na 
cele mieszkaniowe dla rodzin o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach) 
z rozwojem gospodarczym i społecznym, w oparciu o kompleksowe plany rozwoju 
miast i/lub programy rewitalizacji. Ważnym działaniem w ramach procesów rewitaliza-
cji jest przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych obszarom poprzemysłowym 
i powojskowym przez wdrażanie na tych obszarach nowej działalności gospodarczej, 
odbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej i transportowej oraz ich funkcjo-
nalną integrację, poprawę stanu środowiska przyrodniczego (w tym rekultywację odło-
gów poprzemysłowych, usuwanie zanieczyszczeń glebowych oraz ograniczanie zagro-
żeń), przywracanie terenów do stanu umożliwiającego ich nowe zagospodarowanie oraz 
modernizację i remontowanie zasobów mieszkaniowych i innych budynków. Istotne są 
także działania w zakresie rewitalizacji społecznej, w szczególności w dzielnicach do-
tkniętych zjawiskami patologii społecznej.

Zapisy polskich programów operacyjnych wynikają z rozwiązań przyjętych w roz-
porządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Podstawowe zna-
czenie mają następujące rozporządzenia:

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006, które określa zadania i zakres wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w szczególności wydatki 
kwalifi kowalne na mieszkalnictwo (w ramach działań z zakresu zintegrowanego rozwo-
ju obszarów miejskich lub osi priorytetowej dla obszarów dotkniętych lub zagrożonych 
degradacją fi zyczną i wykluczeniem społecznym). Środki przyznane na mieszkalnictwo 
nie mogą przekroczyć 3% alokacji EFRR na te programy operacyjne albo 2% całkowitej 
alokacji EFRR, wydatki zaś ograniczono do budownictwa wielorodzinnego, budynków 
stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów o celach niezarobkowych, 
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich docho-
dach lub osób o szczególnych potrzebach.

Rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 określa zadania i zakres wsparcia z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i dotyczy realizacji priorytetów UE w zakre-
sie wzmacniania spójności gospodarczej i społecznej przez stymulowanie zatrudnienia 
i jakości miejsc pracy. W szczególności wspierane działania dotyczą polityki państw 
członkowskich zmierzającej do osiągnięcia pełnego zatrudnienia oraz poprawy jako-
ści i wydajności pracy, wspierania integracji społecznej oraz zmniejszenia dysproporcji 
w zatrudnieniu.

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, ustanawia ogólne zasady dotyczące fun-
duszy strukturalnych: EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności. Działalność funduszy 
w państwach członkowskich przyjmuje formę programów operacyjnych w ramach na-
rodowych strategicznych ram odniesienia, a każdy program operacyjny obejmuje lata 
2007-2013. W tym celu rozporządzenie ustanawia zasady partnerstwa, programowania, 
oceny, zarządzania, w tym zarządzania fi nansowego, monitorowania i kontroli, oparte na 
podziale obowiązków między państwa członkowskie a Komisję.
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Rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawia przepisy wykonawcze do rozpo-
rządzenia (WE) nr 1083/2006 i rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, m.in. w zakresie 
kwalifi kowalności wydatków na mieszkalnictwo. Operacje w zakresie mieszkalnictwa 
(art. 47) muszą dotyczyć obszarów spełniających przynajmniej trzy z poniższych kryte-
riów, w tym dwa kryteria główne. Wśród głównych kryteriów rozporządzenie wymie-
nia: wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; wysoką stopę długotrwałego bezrobocia; 
niekorzystne trendy demografi czne; niski poziom wykształcenia, kwalifi kacji i wysoki 
wskaźnik przerywania skolaryzacji; wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; wysoki 
stopień degradacji środowiska; niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz wysoką liczbę imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców. 
Dodatkowymi kryteriami są: porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszka-
niowego oraz niski poziom wydajności energetycznej budynków. Jako kwalifi kowalne 
działania z zakresu mieszkalnictwa przyjęte zostały: renowacja części wspólnych wie-
lorodzinnych budynków (odnowienie dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, 
klatki schodowej, korytarzy, wejścia, windy, instalacji technicznych budynku), działania 
w zakresie oszczędności energetycznej, a także przygotowanie do użytkowania socjal-
nych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budyn-
ków istniejących, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów 
działających w celach niezarobkowych.

Zapisy przedstawionych powyżej rozporządzeń stanowiły podstawę opracowania 
wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie mieszkalnictwa. Finanso-
wanie projektów mieszkaniowych ze środków EFRR oparte zostało na wariancie ogra-
niczającym alokację EFRR w ramach danego programu operacyjnego do 3% i dotyczy 
16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 (RPO), których zapisy 
stanowią podstawę współfi nansowania inwestycji w obszarze mieszkalnictwa. Działania 
związane z mieszkalnic twem mogą być zaprogramowane jako element operacji doty-
czącej zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich albo w ramach osi priorytetowej 
dedykowanej obszarom dotkniętym lub zagrożonym degradacją fi zyczną i wyklucze-
niem społecznym. W tym drugim przypadku dopuszcza się możliwość odrębnego pro-
gramowania operacji dotyczącej mieszkalnictwa.

Na poziomie krajowym przyjęte zostały dokumenty strategiczne: Strategia Roz-
woju Kraju (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). SRK 
określa cele i priorytety polityki rozwoju na najbliższe lata oraz warunki, które zapewnią 
ten rozwój. Jest to nadrzędny, wieloletni dokument strategiczny, będący punktem odnie-
sienia dla innych strategii i programów, zarówno rządowych jak i przygotowywanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Horyzont czasowy SRK oparty jest na zasa-
dzie n+2, obejmując obecną perspektywę fi nansową UE wraz z dodatkowymi dwoma 
latami, w trakcie których kontynuowane będą przedsięwzięcia fi nansowane ze środków 
unijnych przyznanych na lata 2007-2013. NSRO to podstawowy dokument przygotowy-
wany przez wszystkie kraje członkowskie UE, określający krajowe priorytety, na które 
będą przeznaczone unijne fundusze w najbliższym okresie programowania. Cele NSRO 
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są realizowane za pomocą programów współfi nansowanych ze strony instrumentów 
strukturalnych, tj.:

− Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS,
− Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – EFRR,
− Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – EFS,
− 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – EFRR,
− Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – EFRR,
− Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – EFRR,
− Programów Operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR.
Programy operacyjne są zarządzane na poziomie kraju, z wyjątkiem RPO zarzą-

dzanych na poziomie regionów. Łączna suma środków zaangażowanych w realizację 
NSRO w latach 2007-2013 wyniesie około 85,6 mld euro (do roku 2015 średniorocznie 
będzie wydatkowane około 9,5 mld euro), z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło 
z budżetu UE, 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,9 mld euro 
z budżetu państwa), a ok. 6,4 mld euro ze strony podmiotów prywatnych.

W ramach przeprowadzonej w NSRO diagnozy obszarów zdegradowanych, 
całkowitą powierzchnię takich obszarów określono na 8 tys. km2, z czego przemy-
słowa degradacja objęła: w stopniu bardzo dużym – ponad 1,4 tys. km2 (0,4% po-
wierzchni kraju), w stopniu średnim i małym – niemal 7 tys. km2 (2,2% powierzchni 
kraju). Powierzchnię obszarów zagrożonych przemysłową degradacją oszacowano 
na 39,5 tys. km2. Oprócz zwrócenia uwagi na problem porzuconych terenów po 
działalności gospodarczej, w tym terenów przemysłowych, zapisy NSRO odnoszą 
się także do miast średniej i małej wielkości, które ze względu na utratę dotychcza-
sowych funkcji administracyjnych, gospodarczych i kulturowych oraz trendy mi-
gracyjne są zagrożone degradacją społeczno-ekonomiczną, przejawiającą się m.in. 
postępującą dekapitalizacją zabudowy miejskiej i przestrzeni urbanistycznej, nisz-
czeniem obiektów zabytkowych i kulturowych, ograniczaniem działalności gospo-
darczej oraz niskim poziomem przedsiębiorczości, wynikającym z małej mobilności 
zawodowej mieszkańców. Brak endogenicznych czynników wzrostu, w powiąza-
niu z niewielkim zainteresowaniem inwestowania w tych obszarach ze względu na 
wysokie koszty modernizacji infrastruktury i niską siłę nabywczą mieszkańców, 
wywołuje nadmierne różnicowanie statusu materialnego oraz patologie społeczne. 
Dodatkowo, problemem jest zagospodarowanie obiektów powojskowych – problem 
integracji tych obszarów i ich wykorzystania nadal nie jest rozwiązany, co uwi-
dacznia się szczególnie w Polsce północno-zachodniej oraz południowo-zachodniej 
(obszary wykorzystywane wcześniej przez armię b. ZSRR), a w przypadku obiektów 
i terenów przekazanych przez Wojsko Polskie do zagospodarowania na cele cywilne 
(ilość i obszar przewyższa mienie poradzieckie) problem ten jest istotny w skali 
całego kraju.

W ramach programów operacyjnych poziomu krajowego zapisane zostały nastę-
pujące działania odnoszące się bezpośrednio do problematyki rewitalizacji miejskich 
obszarów zdegradowanych:
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Działanie 6.2 Rozwój sieci 
centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwe-
stycyjnych, w ramach którego zapisano poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno-
koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwesty-
cyjnych (nakierowane na przygotowanie terenów inwestycyjnych nie mniejszych niż 40 
ha przez opracowanie: koncepcji zagospodarowania, badań geotechnicznych, studium 
wykonalności, informacji o klimacie inwestycyjnym, harmonogramu procesu inwesty-
cyjnego, analiz formalno-prawnych nieruchomości, analiz kosztowych makroniwelacji, 
raportów o oddziaływaniu na środowisko naturalne, a także projektów doradczo-pro-
mocyjnych). Benefi cjentami tego poddziałania mogą być jednostki samorządu teryto-
rialnego (JST). Alokacja fi nansowa na działanie 6.2 ogółem (wszystkie poddziałania) to 
42,75 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 36,34 mln euro, a wkład ze środków 
publicznych krajowych 6,41 mln euro. Maksymalny udział środków UE w kwocie do-
fi nansowania 85%.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w ramach którego zapisano poddzia-
łanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. Typy projektów to wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji 
społecznej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifi ka-
cji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, staże, 
subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, poradnictwo 
prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, rozwój nowych form i metod wspar-
cia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej, roz-
wój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecz-
nej, rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, rozwój dialogu, partnerstwa 
publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie 
regionalnym i lokalnym. Benefi cjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem 
osób fi zycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświato-
wą na podstawie przepisów odrębnych). Alokacja fi nansowa na działanie 7.2 to 434,81 
mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 369,59 mln euro, wkład ze środków pu-
blicznych krajowych 65,22 mln euro. Maksymalny udział środków UE w wydatkach 
kwalifi kowanych na poziomie projektu: 85%.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: Działanie 11.1. Ochrona 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Typy projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują m.in. rewitalizację, rewa-
loryzację, konserwację, renowację, restaurację, zachowanie, a także adaptację na cele 
kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków i zespołów tych obiektów wraz 
z ich otoczeniem. Benefi cjentami mogą być instytucje kultury (państwowe, samorzą-
dowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego), JST, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, archiwa 
państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne oraz publiczne uczelnie wyższe oraz partner-
stwa zawiązane w ramach określonego w działaniu katalogu benefi cjentów. Alokacja 
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fi nansowa na działanie ogółem to 118,85 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 
101,02 mln euro, a wkład ze środków publicznych krajowych 17,83 mln euro. Mak-
symalny udział dofi nansowania w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: 
w przypadku państwowych jednostek budżetowych – 100%, a w pozostałych przypad-
kach – 85%.

Regionalne Programy Operacyjne
W ramach RPO poszczególne województwa zapisały możliwość przeprowadzenia 

działań odnoszących się bezpośrednio do rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miej-
skich (w przypadku niektórych województw dostępne środki podzielone zostały na re-
alizację działań w zależności od wielkości miasta, w podziale na miasta małe i miasta 
duże) oraz działań polegających na adaptacji do nowych funkcji społeczno-gospodar-
czych terenów poprzemysłowych i powojskowych.

Generalizując zapisy dotyczące działań odnoszących się do dzielnic miejskich 
można stwierdzić, że projekty planowane do realizacji powinny być ujęte w ramach Lo-
kalnych Programów Rewitalizacji, zaś przykładami możliwych do realizacji projektów 
są m.in.: budowa, remont i modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej 
(np. zieleń miejska, place zabaw) czy wsparcie infrastruktury użytkowanej przez insty-
tucje i organizacje pełniące kluczowe funkcje społeczne na rzecz społeczności lokalnej 
obszaru wsparcia, inwestycje w dziedzinie mieszkalnictwa zgodnie z zapisami Rozpo-
rządzenia (WE) nr 1828/2006, a ponadto przedsięwzięcia z zakresu współpracy między-
narodowej i międzyregionalnej (wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń). Często 
możliwa jest realizacja zintegrowanych projektów polegających na: 

• zagospodarowaniu zdegradowanych przestrzeni miast z przeznaczeniem na 
funkcje publiczne, 

• porządkowaniu historycznych centrów w strefach ochrony konserwatorskiej 
(odtworzenie, przebudowa lub uzupełnienie zabudowy, a także rozbiórka 
obiektów dysharmonizujących), wraz z nadaniem obiektom funkcji gospodar-
czych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych lub kulturowych, 

• robotach budowlanych w obiektach użyteczności publicznej wraz z zagospoda-
rowaniem terenu, 

• pracach restauratorskich i konserwatorskich budynków zabytkowych i o war-
tości architektonicznej i historycznej wraz z adaptacją na cele: gospodarcze, 
społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, 

• tworzeniu stref bezpieczeństwa w celu zapobiegania przestępczości w zagro-
żonych patologiami społecznymi obszarach miast (w tym: budowa lub remont 
oświetlenia, zakup i instalacja monitoringu ulicznego, wymiana lub moderni-
zacja infrastruktury technicznej:
− drogowej wraz z oświetleniem, sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczo-

wej, ciepłowniczej i energetycznej), 
− inwestycjach bezpośrednio w tkankę mieszkaniową, dotyczących renowa-

cji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
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Szeroki katalog benefi cjentów (ograniczony w ramach zapisów przyjętych przez 
niektóre województwa) może obejmować JST, związki, porozumienia i stowarzyszenia 
JST, samorządowe jednostki organizacyjne sektora fi nansów publicznych posiadające 
osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-
prywatnym, następujące podmioty, których projekt został ujęty w Programie Rewitali-
zacji: spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST 
lub ich związki, organizacje pozarządowe, instytucje i organizacje zajmujące się walką 
z bezdomnością, podmioty niedziałające dla zysku, zajmujące się integracją różnych 
grup społecznych, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, jednostki 
zaliczane do sektora fi nansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna, spół-
dzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y.

W przypadku działań polegających na adaptacji do nowych funkcji społeczno-gospo-
darczych terenów poprzemysłowych (w tym powojskowych, poprzemysłowych i popege-
erowskich) rodzaje projektów to przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych z adapta-
cją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne i miesz-
kaniowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych 
problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym, uzupełnienie ist-
niejącej zabudowy, remont budynków, kompleksowe przygotowanie terenu pod działalność 
gospodarczą (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu), wyburzanie starych obiektów, a także 
przygotowanie istniejacych obiektów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz tworzenia i rozwijania inkubatorów przedsiębiorczości. Wsparcie może dotyczyć kom-
pleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych typu „greenfi eld” oraz „brownfi eld” (roboty 
budowlane i modernizacja dróg, infrastruktury kolejowej, sieci zaopatrzenia w wodę i/lub 
kanalizacyjnej i/lub gazowej i/lub energetycznej, sieci teleinformatycznej, zagospodarowanie 
otoczenia, modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze, modernizacja lub prze-
budowa innej infrastruktury publicznej z przeznaczeniem na funkcje gospodarcze).

Szeroki katalog benefi cjentów może obejmować JST lub jednostki organizacyjne 
wykonujace zadania JST, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST, administrację 
rządową, szkoły wyższe, instytucje kultury, osoby prawne i fi zyczne będące organami 
prowadzącymi szkoły i placówki, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym 
systemie zdrowia, podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem na podstawie 
odrębnej, obowiazującej umowy, zawartej z JST (również na zasadach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego), pozostałe podmioty zaliczane do sektora fi nansów publicznych 
posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, 
prowadzące statutową działalność non profi t w obszarze objętym wsparciem, kościoły 
i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
TBS-y, których projekt został ujęty w programie rewitalizacji, przedsiębiorstwa.

Poniżej zamieszczone zostało zestawienie działań odnoszących się do odnowy 
dzielnic miejskich oraz przekształceń obszarów poprzemysłowych wraz z indykatyw-
nymi kwotami przeznaczonymi na realizację tych działań, zapisane w ramach 16 Regio-
nalnych Programów Operacyjnych:
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Województwo dolnośląskie
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 
10 tysięcy mieszkańców (alokacja fi nansowa na działanie ogółem 137,4 mln euro, 
w tym wkład ze środków unijnych 96,18 mln euro, maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu 70%).

Działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach 
poniżej 10 tysięcy mieszkańców (alokacja fi nansowa na działanie ogółem 15,27 
mln euro, wkład ze środków unijnych 10,69 mln euro, maksymalny udział środków 
UE w wydatkach kwalifi kowanych: 70%).

Województwo kujawsko-pomorskie
Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (alokacja fi nansowa 
na działanie ogółem to 82,23 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 66,57 
mln euro, maksymalny udział dofi nansowania w wydatkach kwalifi kowanych na 
poziomie projektu: 85% dla miast 5-10 tys. mieszkańców, 85% dla miast 10-15 tys. 
mieszkańców, 80% dla miast 15-20 tys. mieszkańców, 75% dla miast powyżej 20 
tys. mieszkańców, 70% dla miast subregionalnych: Inowrocław, Grudziądz, Wło-
cławek, 65% dla aglomeracji budgosko-toruńskiej).
Działanie 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprze-
mysłowych i powojskowych (alokacja fi nansowa na działanie ogółem to 23,5 mln euro, 
w tym wkład ze środków unijnych 19,02 mln euro, maksymalny udział dofi nansowania 
w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: dla projektów, których nie dotyczy 
pomoc publiczna do 65%, dla projektów objętych pomocą publiczną 85%).

Województwo lubelskie
Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (alokacja fi nan-
sowa na działanie to 76,78 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 50,86 mln 
euro, maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie 
projektu: 85%).

Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych (alokacja fi nansowa na działanie 
to 21,75 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 18,49 mln euro, maksymalny 
udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: 85%).

Województwo lubuskie
Działanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich (alo-
kacja fi nansowa na działanie ogółem to 31,43 mln euro, w tym wkład ze środków 
unijnych 25,62 mln euro, maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifi ko-
walnych na poziomie projektu: dla projektów objętych pomocą publiczną 85%).

Województwo łódzkie
Działanie VI.1. Rewitalizacja Obszarów Problemowych (alokacja fi nansowa na działa-
nie ogółem to 97,07 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 82,52 mln euro, maksy-
malny udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: 85%).
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Działanie VI.2. Renowacja Substancji Mieszkaniowej (alokacja fi nansowa na dzia-
łanie ogółem to 21,31 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 18,12 mln euro, 
maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie pro-
jektu: 85%).

Województwo małopolskie
Działanie 6.1. Rozwój miast, Schemat A: Projekty realizowane w ramach progra-
mów rewitalizacji (wkład ze środków unijnych w ramach Schematu A wynosi 67,7 
euro, a maksymalny udział w wydatkach kwalifi kowalnych to 70%).

Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów 
i oferty turystycznej regionu (inwestycje zmierzające do przystosowania terenów 
zdegradowanych do nowych funkcji związanych z turystyką). Wielkość środków 
unijnych przeznaczonych na projekty (wyłonione w drodze konkursów) realizowa-
ne w ramach Schematu C to 12 mln euro. Maksymalny udział środków unijnych 
w wydatkach kwalifi kowalnych to 75%.

Działanie 3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A: Dziedzictwo 
kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych (alokacja fi nansowa na projekty 
w ramach Schematu A wynosi 25,6 mln euro. Maksymalny udział środków unijnych 
w wydatkach kwalifi kowalnych to 75%).

Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy 
aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, Schemat B: Strefy aktywności go-
spodarczej o powierzchni powyżej 20 ha (wkład środków unijnych na całe działanie 
wynosi 64 mln euro, w tym na Schemat A 32 mln euro i na Schemat B 32 mln euro. 
Maksymalny udział środków unijnych w wydatkach kwalifi kowalnych dla obu sche-
matów to 80%. Alokacja fi nansowa na działanie ogółem to 84,13 mln euro).

Województwo mazowieckie
Działanie 5.2. Rewitalizacja miast (alokacja fi nansowa na działanie ogółem 220 
mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 74,8 mln euro, maksymalny udział 
środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: 85%).

Działanie 6.1. Kultura (rodzaje projektów: rewitalizacja, konserwacja, renowacja, 
rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabyt-
kowych wraz z ich otoczeniem, na cele kulturalne, w tym obiektów poprzemysło-
wych. Alokacja fi nansowa na działanie ogółem 97,69 mln euro, w tym wkład ze 
środków unijnych 72,83 mln euro, maksymalny udział środków UE w wydatkach 
kwalifi kowanych na poziomie projektu: 85%).

Działanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą 
(alokacja fi nansowa na działanie ogółem 90 mln euro, w tym wkład ze środków 
unijnych 76,5 mln euro, maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifi kowa-
nych na poziomie projektu: 85%).
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Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi (rodzaje projektów to m.in.: rekulty-
wacja terenów zdegradowanych – przemysłowych, poprzemysłowych, powojsko-
wych, gruntów skażonych, składowisk odpadów. Alokacja fi nansowa na działanie 
ogółem 77,43 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 31,42 mln euro, mak-
symalny udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: 
85%).

Województwo opolskie
Działanie 6.1. Rewitalizacja obszarów miejskich (alokacja fi nansowa na działanie 
to 38,59 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 20,5 mln euro, maksymal-
ny udział dofi nansowania w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu dla 
projektów nie objętych pomocą publiczną 85%, dla projektów objętych pomocą 
publiczną 50%, a dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budże-
towe 100%).

Działanie 6.2. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych (alokacja fi nansowa 
na działanie to 27,34 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 13,67 mln euro, 
maksymalny udział dofi nansowania w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie 
projektu: dla projektów nieobjętych pomocą publiczną 85%, dla projektów objętych 
regionalną pomocą inwestycyjną 50%, w przypadku pomocy na szkolenia 35%, 
a dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe 100%).

Województwo podkarpackie
Działanie 7.1. Rewitalizacja miast (alokacja fi nansowa na działanie ogółem to 
47,54 mln euro, w tym środki unijne 36,93 mln euro, maksymalny udział środków 
UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: 85%).

Działanie 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (alokacja fi nansowa na 
działanie ogółem to 31,25 mln euro, w tym środki unijne 25,6 mln euro, maksymal-
ny udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: 85%).

Działanie 7.3. Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo (alokacja 
fi nansowa na działanie ogółem to 20,64 mln euro, w tym środki unijne 17,04 mln 
euro, maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie 
projektu: 85%).

Województwo podlaskie
Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałanie 1.2.1. Tereny inwe-
stycyjne (rodzaje projektów: rewitalizacja i renowacja obiektów poprzemysłowych 
i powojskowych, prowadzące do udostępnienia tych obiektów pod parki, inkubato-
ry, centra. Alokacja fi nansowa na działanie ogółem to 24,7 mln euro, w tym wkład 
ze środków unijnych 21 mln euro, maksymalny udział środków UE w wydatkach 
kwalifi kowanych na poziomie projektu: 90%).

Działanie 6.3. Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historyczne-
go i kulturowego (alokacja fi nansowa na działanie ogółem to 14 mln euro, w tym 
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wkład ze środków unijnych 11,9 mln euro, maksymalny udział środków UE w wy-
datkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: 85%).

Województwo pomorskie
Działanie 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. 
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne (alokacja fi nansowa na działanie 
ogółem to 75,86 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 18,59 mln euro dla 
miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, oraz 7,97 mln euro dla pozostałych miast 
powyżej 35 tys. mieszkańców, maksymalny udział środków publicznych w wydat-
kach kwalifi kowalnych na poziomie projektu: 70%). Poddziałanie 3.2.2. Inwestycje 
zwiększające potencjał rozwojowy miast (cel działania to aktywizacja społeczna 
i gospodarcza zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenie atrakcyjności 
stref rozwojowych w miastach. Alokacja fi nansowa na działanie ogółem to 75,86 
mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 18,59 mln euro dla miast: Gdańsk, 
Gdynia, Sopot, Słupsk, oraz 7,97 mln euro dla pozostałych miast powyżej 35 tys. 
mieszkańców, maksymalny udział środków publicznych w wydatkach kwalifi kowal-
nych na poziomie projektu: 70%).

Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy (ro-
dzaje projektów: kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, obejmujące m.in.: 
przebudowę, rozbudowę lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwo-
jem funkcji m.in. gospodarczych, w tym turystycznych, społecznych, rekreacyjnych; 
rewaloryzacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym zakładanie par-
ków i odnowa istniejących terenów zielonych; tworzenie stref bezpieczeństwa i za-
pobiegania przestępczości. Alokacja fi nansowa na działanie ogółem to 36,44 mln 
euro, w tym wkład ze środków unijnych: obszar słupski 6,41 mln euro, południowy 
5,73 mln euro, metropolitalny 11,15 mln euro, nadwiślański 7,69 mln euro, mak-
symalny udział środków publicznych w wydatkach kwalifi kowalnych na poziomie 
projektu: 85%).

Działanie 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym (alo-
kacja fi nansowa na działanie ogółem to 20,65 mln euro, w tym wkład ze środków 
unijnych 15,49 mln euro, maksymalny udział środków publicznych w wydatkach 
kwalifi kowalnych na poziomie projektu: 75%).

Województwo śląskie
Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1. Re-
witalizacja – „duże miasta” (alokacja fi nansowa na działanie ogółem to 88,22 mln 
euro, w tym wkład ze środków unijnych na działanie 68,47 mln euro, maksymalny 
udział środków UE w wydatkach kwalifi kowalnych na poziomie projektu to 85%). 
Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta” (alokacja fi nansowa na dzia-
łanie ogółem to 87,35 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych na działanie 
67,8 mln euro, maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifi kowalnych na 
poziomie projektu to 85%).
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Działanie 4.1. Infrastruktura kultury (przykładowe rodzaje projektów to rewita-
lizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja 
historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne, re-
witalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adapta-
cja publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z ich otoczeniem oraz ich przysto-
sowanie na cele kulturalne. Alokacja fi nansowa na działanie ogółem to 50,78 mln 
euro, w tym wkład ze środków unijnych na działanie 39,17 mln euro, maksymalny 
udział środków UE w wydatkach kwalifi kowalnych na poziomie projektu to 85%).

Województwo świętokrzyskie
Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu 
(rodzaje projektów: rewitalizacja zmarginalizowanych obszarów miast, wynikają-
ca z lokalnych programów rewitalizacji. Alokacja fi nansowa na działanie ogółem 
to 55,5 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 47,18 mln euro, maksymalny 
udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: od 50% 
do 80%).

Działanie 6.2. Rewitalizacja małych miast (alokacja fi nansowa na działanie ogó-
łem to 32,17 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 27,35 mln euro, maksy-
malny udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: od 
50% do 80%).

Działanie 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych (rodzaje projek-
tów: przebudowa i remont obiektów, infrastruktury przemysłowej lub powojskowej 
łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 
przyczyniająca się do tworzenia nowych miejsc pracy, uzupełnienie zabudowy, re-
mont i przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na cele gospo-
darcze, z wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym, przyczyniające się do 
tworzenia nowych miejsc pracy. Alokacja fi nansowa na działanie ogółem to 25,62 
mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 21,78 mln euro, maksymalny udział 
środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: 85%).

Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placó-
wek edukacyjnych i kulturalnych (rodzaje projektów: adaptacja obiektów zabyt-
kowych i poprzemysłowych na cele kulturalne, w tym: konserwacja, renowacja, 
rewaloryzacja wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz wyposażeniem. Alokacja 
fi nansowa na działanie ogółem to 34,16 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 
29,03 mln euro, maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na 
poziomie projektu: 85%).

Województwo warmińsko-mazurskie
Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa warunków 
technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty (alokacja 
fi nansowa na poddziałanie ogółem to 36,71 mln euro, w tym wkład ze środków 
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unijnych 22,29 mln euro, maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifi ko-
wanych na poziomie projektu: 85%).
Działanie 4.2. Rewitalizacja miast (alokacja fi nansowa na poddziałanie ogółem 
to 66,68 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 49,57 mln euro, maksymalny 
udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: 85%).

Działanie 4.3. Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych (aloka-
cja fi nansowa na poddziałanie ogółem to 11,85 mln euro, w tym wkład ze środków 
unijnych 10,07 mln euro, maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifi ko-
wanych na poziomie projektu: 85%). 

Województwo wielkopolskie
Działanie 4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich (alokacja fi nansowa na działanie 
ogółem to 60,91 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 40,88 mln euro, mak-
symalny udział środków UE w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu: 
85%).

Działanie 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i pow-
ojskowych (alokacja fi nansowa na działanie ogółem to 21,72 mln euro, w tym wkład 
ze środków unijnych 13,19 mln euro, maksymalny udział środków UE w wydatkach 
kwalifi kowanych na poziomie projektu: 85%). 

Województwo zachodniopomorskie
Działanie 5.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (zintegrowane projekty na 
rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich: alokacja fi nansowa na dzia-
łanie ogółem 26,02 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 14,74 mln euro. 
Infrastruktura mieszkalnictwa: alokacja fi nansowa na działanie ogółem 13,32 mln 
euro, w tym wkład ze środków unijnych 7,55 mln euro. Maksymalny udział środków 
UE w publicznych wydatkach kwalifi kowanych na poziomie osi priorytetowej: 
85%).

Działanie 6.6. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (celem działania jest po-
budzenie gospodarcze oraz społeczne Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich: alo-
kacja fi nansowa na działanie ogółem 15,29 mln euro, w tym wkład ze środków 
unijnych 8,67 mln euro. Infrastruktura mieszkalnictwa: alokacja fi nansowa na 
działanie ogółem 7,85 mln euro, w tym wkład ze środków unijnych 4,45 mln euro. 
Maksymalny udział środków UE w publicznych wydatkach kwalifi kowanych na po-
ziomie osi priorytetowej: 85%).
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Abstract

This study presents a review of the activities that were designed under the operating 
programmes of the national and regional levels that addressed directly the urban degra-
ded area regeneration issues. The authors indicate possibilities of regeneration project 
fi nancing from public funds, primarily the EU funds, government funds, the resources 
of regional and local governments and private sector investments (fi nancing of both own 
investment projects and from loans granted to project managers). Public-private partner-
ships are also described. The paper indicates the funds allocated for the improvement of 
degraded areas under respective activities in 2007-2013. 
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5.  Możliwości zarządzania wartością nieruchomości 
w rewitalizacji polskich miast

5.1.  Znaczenie zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji
Rynek niedoskonały defi niowany jest w ekonomii neoklasycznej jako rynek, na 

którym, z przyczyn związanych z redystrybucją dochodów, nierównowagą gospodarczą 
(infl acja, bezrobocie), występowaniem efektów zewnętrznych, dóbr publicznych, mono-
polizacją, a także niedoborem dóbr lub informacji, występuje konieczność interwencji 
państwa w celu przywrócenia równowagi.

W odniesieniu do rewitalizacji niedoskonałości rynku można upatrywać w:
− obecności dóbr publicznych – braku zainteresowania kapitału prywatnego in-

westycjami na danym obszarze w związku z niemożnością realizacji zysków 
z inwestycji,

− występowaniu efektów zewnętrznych – w większości przypadków na obsza-
rach kryzysowych efekty zewnętrzne (np. negatywne oddziaływanie sąsiednich 
zdegradowa nych nieruchomości na wartość odrestaurowanego budynku) znie-
chęcają do inwestycji,

− asymetrii informacji i siły rynkowej – obszary kryzysowe jako obszary wy-
kluczenia społecznego znajdują się najczęściej na swoistej spirali spadkowej, 
z której bardzo trudno jest się wyzwolić, osoby bezrobotne i uzależnione od po-
mocy społecznej, które w dużej liczbie zamieszkują obszary kryzysowe kwali-
fi kowane do rewitalizacji, nie mogą wyrwać się z kręgu ubóstwa, ponieważ nie 
mają możliwości powrotu na rynek pracy.

Ograniczenia te sprawiają, że władza publiczna powinna interweniować na obszarze 
kryzysowym, stosując na nim instrumenty pozwalające zniwelować działanie negatyw-
nych czynników i w konsekwencji, po przeprowadzeniu rewitalizacji, przywrócić funkcjo-
nowanie obszaru na zasadach harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na zło-
żony charakter niedoskonałości rynku, jakim jest obszar kryzysowy, interwencja państwa 
powinna obejmować wiele elementów, zależnie od potrzeb i stopnia degradacji obszaru:

− fi zyczną odnowę budynków i infrastruktury technicznej,
− konserwację, odnowę i ekspozycję dziedzictwa narodowego,
− tworzenie infrastruktury społecznej, handlowej i usługowej,
− wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i aktywizowanie rynku pracy,
− wspieranie rozwoju transportu i komunikacji,
− integrację społeczności lokalnej i kształtowanie podstaw spójności społecznej.
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W związku z trudnością oszacowania wpływu pojedynczych składników tak skon-
struowanych programów rewitalizacji na sytuację na obszarze rewitalizowanym można 
posłużyć się pojęciem wartości dodanej, defi niując ją jako różnicę między produktyw-
nością danego obszaru po interwencji państwa w postaci prowadzonego programu rewi-
talizacji a produktywnością tego obszaru przy braku interwencji. Różnica ta, ze względu 
na zbiorczy charakter, w założeniu może także dostarczać informacji na temat działania 
pozytywnych efektów zewnętrznych, które uruchamiane są poprzez programy rewitali-
zacji, efektów negatywnych (np. zmian struktury społecznej lub gospodarczej na danym 
obszarze), a także efektów mnożnikowych. Jest to też najprostszy, globalny wskaźnik 
mierzący zmianę wartości obszaru rewitalizacji.

Degradacja, zarówno fi zyczna jak i społeczna, terenów miejskich jest w chwili 
obecnej znaczącym wyzwaniem politycznym, ale również – ze względu na skalę proble-
mu – ekonomicznym dla większości krajów europejskich, w tym dla Polski. Większość 
krajów starej UE starała się rozwiązać ten problem tworząc ramy prawne i organiza-
cyjne dla uruchomienia procesów odnowy, mogących przywrócić poprawne funkcjo-
nowanie na terenach zdegradowanych, podobne inicjatywy podejmowane były również 
w USA1.

Z biegiem czasu coraz więcej uwagi poświęcano zagadnieniom społecznym oraz 
ekonomicznemu ożywianiu rewitalizowanych terenów, jednak kwestie zarządzania war-
tością obszarów rewitalizowanych były raczej pomijane, a w analizach ekonomicznych 
koncentrowano się głównie na opłacalności i efektywności projektów rewitalizacji. 
Trudno się temu dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że analiza kosztów i efektyw-
ności działań, prowadzonych przez spółki kierujące projektami rewitalizacji, daje się 
w większości przypadków wyrazić w kategoriach ilościowych, natomiast wartość rewi-
talizowanych obszarów obejmuje często czynniki jakościowe (np. wizerunek dzielnicy 
w oczach mieszkańców, poczucie bezpieczeństwa itp.).

Często więc analiza ekonomiczna procesów rewitalizacji kończy się na opłacal-
ności poszczególnych projektów. Na potrzeby kontroli fi nansów publicznych przepro-
wadza się również analizy opłacalności oraz efektów mnożnikowych w odniesieniu do 
przyciągania kapitału prywatnego do programów rewitalizacji. Brakuje natomiast analiz 
dotyczących zmian wartości samych obszarów2.

Problemem zresztą nie wydaje się samo zarządzanie wartością, ale nie do końca 
precyzyjne podejście do samej wartości nieruchomości. Można wyróżnić dwa zasadni-
cze podejścia do określania wartości obszarów rewitalizowanych:

1 W latach 1949 oraz 1954 wprowadzono dwie kolejne regulacje kwestii regenearacji miast (Housing 
Acts), które normowały zarządzanie obszarami regeneracji oraz fi nansowanie podejmowanych 
działań. W większości przypadków jednak programowane działania odnosiły się do obszarów 
o skali degradacji zupełnie nieprzystającej do europejskich warunków, a często wybieranym 
rozwiązaniem było wyburzanie lub częściowe wyburzanie połączone z gruntowną przebudową 
(Nourse 2001).

2 Wyjątkiem są tutaj Niemcy, gdzie w związku z instytucją opłat adjacenckich sporządzono wytycz-
ne dotyczące wyliczania wartości nieruchomości podlegających rewitalizacji.
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− sensu stricto – wartość rynkowa poszczególnych nieruchomości, a więc cena, 
jaką można uzyskać w obrocie nieruchomościami na wolnym rynku3,

− sensu largo – wartość rozumiana jako zespół cech obszaru decydujący o jego 
niepowtarzalnych walorach, cennych dla ludzi i mogących zaspokajać ich po-
trzeby4.

W niniejszym opracowaniu w większości wypadków występuje wartość rozumiana 
w szerszym znaczeniu, w miejscach, gdzie jest ono ograniczone jedynie do wartości 
pieniężnej, zostanie to zasygnalizowane. Zastosowanie pojęcia wartości w szerszym 
znaczeniu w odniesieniu do obszarów rewitalizowanych wynika przede wszystkim z de-
fi nicji rewitalizacji przyjętej przez Komitet Naukowy projektu PBZ-MNiSW-4/3/2006 
pt. „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego 
i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, mówiącej, że rewitalizacja jest 
skoordynowanym procesem, prowadzonym wspólnie przez władzę samorządową, spo-
łeczność lokalną i innych uczestników, będącym elementem polityki rozwoju i mającym 
na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzyso-
wym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej 
i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowe-
go, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Jeżeli wartość obszaru jest zespołem unikatowych cech tego obszaru, należy zasta-
nowić się nad tym, co składa się na wartość obszaru rewitalizacji. W pierwszej kolejno-
ści należy wymienić wartość poszczególnych nieruchomości, która nie jest jednak za-
wężona do ich wartości rynkowej, ale obejmuje również wartość infrastruktury, walory 
architektoniczne, historyczne, kulturowe, społeczne i ekonomiczne oraz cechy środowi-
ska mieszkaniowego i przestrzeni publicznej w najbliższym otoczeniu nieruchomości. 
Na wartość obszaru rewitalizowanego składają się nie tylko wartości nieruchomości, ale 
dopełniają ją w różnych konfi guracjach m.in.: niepowtarzalna struktura społeczna, wize-
runek obszaru w oczach mieszkańców i inwestorów, kapitał społeczny oraz miejsce ob-
szaru w historii i kulturze miasta. Wszystkie wymienione elementy występują we wza-
jemnych relacjach i to właśnie ich kształt decyduje o wartości obszaru rewitalizacji.

Zarządzanie wartością obszarów rewitalizowanych polega więc przede wszystkim 
na zarządzaniu walorami obszaru i ich relacjami. Aby proces ten był uporządkowany 
w czasie należy przyjąć, że powinien składać się z czterech faz typowych dla działalno-
ści zarządczej:

− planowania,
− organizacji,

3 Wartość nieruchomości w węższym znaczeniu wycenia się wykorzystując podejście porównawcze 
(porównanie z innymi transakcjami dotyczącymi podobnych nieruchomości), dochodowe (oparte 
na analizie przyszłych dochodów z nieruchomości), kosztowych (w oparciu o koszty odtworzenia 
nieruchomości) oraz mieszane (Mączyńska 2008, s. 167). 

4 Defi nicja na podstawie ogólnej defi nicji wartości (Słownik języka polskiego, T.III, PWN, Warsza-
wa 1981, s. 660).
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− realizacji,
− kontroli.
W odniesieniu do zarządzania wartością obszarów rewitalizacji fazy te mogą mieć 

następujący kształt:
− planowanie: identyfi kacja obszaru kryzysowego i nadanie mu statusu obszaru 

rewitalizacji i włączenie go do strategii lokalnej polityki rewitalizacyjnej,
− organizacja: wycena wartości obszaru kryzysowego w warunkach kryzysu 

i ustalenie wartości docelowej (w wąskim znaczeniu), do której dążyć będzie 
zarządzający, oraz wartości docelowej (w szerokim znaczeniu) wyrażonej 
w postaci końcowych wartości wybranych mierników jakościowych i ilościo-
wych dla danego obszaru,

− realizacja: wdrażanie strategii rewaloryzacji obszaru rewitalizacji, rozumianej 
jako przywrócenie obszarowi zdolności do funkcjonowania w oparciu o prawa 
rynku, za pomocą środków i procedur rewitalizacji,

− kontrola: ocena efektów zastosowanych działań i budowa systemu monitorin-
gu, pozwalającego wykryć niepożądane tendencje w przyszłości.

Struktura niniejszego opracowania w dużej mierze odpowiada kolejnym fazom za-
rządzania wartością obszarów rewitalizowanych. Po krótkiej charakterystyce koncepcji 
zarządzania wartością, w kolejnych rozdziałach przedstawione zostaną:

− polityka rewitalizacyjna a planowanie i formułowanie strategii oraz środków 
rewaloryzacji w zarządzaniu wartością obszarów rewitalizowanych,

− sposób wyceny wartości nieruchomości na obszarach rewitalizowanych jako 
punkt odniesienia dla zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych,

− wdrażanie lokalnych strategii rewaloryzacji obszarów rewitalizowanych 
w oparciu o unikatowe zasoby (m.in. dziedzictwo materialne i duchowe),

− kontrola i monitoring efektów zarządzania wartością obszarów rewitalizowa-
nych.

Ostatnim punktem raportu będą wskazówki dla zarządzania wartością obszarów 
rewitalizowanych w polskich warunkach.

5.1.1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością obsza-
rów rewitalizowanych

Zarządzanie wartością w odniesieniu do nieruchomości (a tym bardziej obszarów) 
jest stosunkowo dość nową dyscypliną. Początkowo zarządzanie wartością wykorzysty-
wano w kierowaniu przedsiębiorstwami, stąd większość koncepcji zarządzania warto-
ścią odnosi się do przedsiębiorstwa.

Określa się je jako „koncepcję kierowania przedsiębiorstwem zakładającą skupie-
nie działań i procesów zarządczych na maksymalizowaniu jego wartości z punktu wi-
dzenia interesów właścicieli i zaangażowanych przez nich kapitałów” (Szczepankowski 
2007, s. 20). Ze względu na duży zakres instrumentów, którymi się posługuje (zarzą-
dzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie fi nansami, zarządzanie 
marketingowe) można stwierdzić, że łączy strategię fi rmy z jej wynikami fi nansowymi, 
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kładąc szczególny nacisk na rachunek przepływów, koszt kapitału oraz mierniki zy-
skowności.

W odniesieniu do przedsiębiorstwa pojęcie wartości defi niuje się jako najbardziej 
prawdopodobną cenę, za jaką można je sprzedać na wolnym rynku. Cenę tę można wy-
znaczyć następującymi metodami:

− dochodowymi, opartymi na zdyskontowanych strumieniach przyszłych zy-
sków,

− majątkowymi, opartymi na szacowaniu wartości aktywów przedsiębiorstwa,
− porównawczymi, opartymi na analizie sprzedaży podobnych przedsiębiorstw,
− niekonwencjonalnymi, dostosowanymi do specjalistycznej działalności przed-

siębiorstwa (Szczepankowski 2007, s. 199).
W przypadku przedsiębiorstw najistotniejszą oraz, najłatwiej w skali pojedynczego 

podmiotu, dostępną informacją jest zysk w poszczególnych okresach działalności5.
W odniesieniu do tak specyfi cznego przedsięwzięcia, jakim jest rewitalizacja 

miast, trudno o tak jednoznaczny miernik pozwalający kontrolować prowadzone dzia-
łania i oceniać, czy prowadzą one do zamierzonego wzrostu wartości obszaru rewitali-
zowanego. Z tego względu większość narzędzi stosowanych w zarządzaniu wartością 
przedsiębiorstw nie może spełniać swojej roli w odniesieniu do zarządzania wartością 
obszarów rewitalizowanych. Niemniej jednak dwie koncepcje systematyzujące kreowa-
nie i utrzymywanie wartości, które zostały sformułowane na potrzeby przedsiębiorstw są 
użyteczne również w stosunku do zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych:

− zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie jako łącznik między przedsiębior-
stwem a klientami,

− teoria łańcucha wartości M.E. Portera.
Pierwsza z nich dotyczy zarządzania wartością jako swoistego pomostu łączącego 

interesy klienta przedsiębiorstwa z interesami inwestorów. Klienci to pierwszy czynnik, 
który wpływa na wartość przedsiębiorstwa, bowiem to oni decydują, czy chcą kupić ofe-
rowane przez przedsiębiorstwo towary bądź usługi i akceptują proponowaną przez nie 
cenę. Odgrywają oni najważniejszą rolę w procesie tworzenia wartości, jednak dalsze 
etapy zarówno utrzymywanie jak i realizacja wartości leżą już w gestii przedsiębiorstwa. 
Umiejętności zarządu i pracowników determinują utrzymanie się przedsiębiorstwa na 
rynku i zwiększenie udziału w nim, a co za tym idzie również wartości przedsiębiorstwa. 
Również odpowiednio wyważona polityka realizacji wartości umożliwia przedsiębior-
stwu jednoczesne inwestycje i konsumowanie zysku w postaci dywidend.

5 Jeśli przedsiębiorstwo notowane jest na giełdzie informacje o jego zysku publikowane są w kwar-
talnych raportach.
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Ryc. 5.1. Zarządzanie wartością obszarów rewitalizowanych jako łącznik między 
społecznością lokalną a władzami miasta (gminy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szczepankowski (2007, s. 30).

W odniesieniu do procesów rewitalizacji klientów można zastąpić w modelu kon-
cepcyjnym mieszkańcami miasta (dzielnicy miejskiej). To z nich wywodzą się repre-
zentanci grup interesu zaangażowanych w rewitalizację i to oni – poprzez swoje głosy – 
decydują o wyborze określonej opcji politycznej, a co za tym idzie konkretnych działań 
rewitalizacyjnych6. Poprzez swój wybór społeczność lokalna nadaje bieg procesowi 
tworzenia wartości obszaru rewitalizowanego. Dalsze kroki, podobnie jak w przypadku 
przedsiębiorstw należą już do władz miasta (gminy, dzielnicy). Jednak, o ile poprzez 
decyzje konsumenckie klienci dostarczają konkretnych zysków przedsiębiorstwu już 
w momencie podjęcia decyzji o zakupie, o tyle tworzenie wartości obszarów rewitalizo-
wanych jest w tym momencie całkowicie niemierzalne. Podobnie dzieje się z utrzymy-
waniem wartości. Na tym etapie bowiem odbywa się większość działań rewitalizacyj-
nych władz (bądź powołanych przez nie spółek – powierników, operatorów). Działania 
te wpływają w sposób ciągły na wartość obszaru, jednak wpływ ten jest w dużej mierze 
trudny do wyodrębnienia – łatwe natomiast do wyznaczenia są koszty wykupu gruntów, 
prowadzonych prac, pozyskiwania kapitału oraz uzyskiwanej pomocy ekspertów.

Dopiero na etapie realizacji wartości, kiedy zrewitalizowane nieruchomości stają 
się przedmiotem obrotu można ocenić, jak zmieniła się ich rynkowa wartość w stosun-
ku do wartości sprzed rewitalizacji. Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych na zre-
witalizowanym obszarze prowadzi więc do rynkowej weryfi kacji efektywności działań 
rewitalizacyjnych i pokazuje, czy zastosowana strategia zarządzania wartością obszaru 
okazała się skuteczna.

Koncepcja ta odnosi się jedynie do zarządzania wartością w wąskim znaczeniu 
i opiera się jedynie na wycenie nieruchomości, nie są brane natomiast pod uwagę czyn-
niki jakościowe. Jeśli jednak włączy się do wyceny wartości nieruchomości na obszarze 
rewitalizowanym obok wartości nieruchomości także mierniki charakteryzujące zmiany 
jakościowe, koncepcja ta wiele zyskuje.

W przypadku teorii łańcucha wartości (vaule chain) M.E. Portera, z założenia obok 
wartości przedsiębiorstwa brane są pod uwagę czynniki jakościowe, wobec tego odpo-

6 Opis oczywiście dotyczy modelowej (i pożądanej) sytuacji na obszarach, gdzie społeczność lo-
kalna jest świadoma procesów rewitalizacji zachodzących na zamieszkiwanym przez nią obszarze 
i jest skłonna świadomie w niej uczestniczyć uwzględniając swoje oczekiwania w zakresie prowa-
dzonych działań w typowaniu opcji politycznych w wyborach.
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wiada ona w większym stopniu koncepcji zarządzania wartością rozumianej w szerszym 
znaczeniu. Zgodnie z teorią Portera istnieją 4 główne atrybuty wartości przedsiębiorstwa 
na rynku umożliwiające stałe i stabilne podnoszenie jego wartości:

− reputacja,
− sieć kontaktów z innymi uczestnikami rynku,
− innowacja,
− wyróżniające zdolności (Mills 2005, s. 60-61).
W stosunku do obszarów rewitalizowanych można również wyliczyć atrybuty, któ-

rych siła dla strategii zarządzania wartością ma fundamentalne znaczenie:
− wizerunek obszaru w odbiorze mieszkańców i obserwatorów zewnętrznych 

(przybyszów, turystów itp.),
− partycypacja społeczna oraz zainteresowanie inwestorów nieruchomościami na 

tych terenach,
− dobrze opracowana koncepcja rozwoju obszaru rewitalizowanego, szczegóło-

wy program rewitalizacji uwzględniający niekonwencjonalne rozwiązania,
− wyróżniające cechy obszaru: obecność obiektów dziedzictwa narodowego, 

obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, centrów innowacyjnych itp.
Wymienione atrybuty wartości obszarów rewitalizowanych mogą na początkowym 

etapie tworzenia wartości nie tylko nie tworzyć żadnej siły strategicznej, ale wręcz tę siłę 
osłabiać. Jednak powinny być one podstawą formułowania strategii zarządzania wartością 
obszarów rewitalizowanych. Odnoszą się bowiem do szerzej rozumianej defi nicji wartości 
obszarów rewitalizowanych, przez co odpowiadają w większym stopniu obecnemu podej-
ściu do rewitalizacji jako kompleksowego procesu łączącego w sobie działania dotyczące 
odnowy fi zycznej budynków, poprawy jakości środowiska mieszkaniowego, a także po-
prawy stosunków społecznych i ożywienia ekonomicznego obszaru kryzysowego.

Podkreślić należy, że w zarządzaniu wartością najistotniejszym celem strategicz-
nym staje się podporządkowanie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie7 czynnikom 
kształtującym wartość (Copeland i in. 1997). W przypadku przedsiębiorstwa czynników 
tych jest wiele w związku z różnorodnością przedsiębiorstw, co powoduje, że niemoż-
liwe jest sformułowanie jednego wiodącego schematu zarządzania wartością. Podob-
nie w przypadku nieruchomości (obszarów) rewitalizowanych. Znaczne zróżnicowanie 
zasobów rewitalizowanych obszarów, cechy unikatowe (m.in. dziedzictwo materialne 
i duchowe, struktura społeczna, lokalna sieć usługowo-handlowa) sprawiają, że ade-
kwatne są tu jedynie ogólne schematy działania. W związku z tym przyjęty we wprowa-
dzeniu fazowy układ zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych wydaje się tutaj 
w pełni uzasadniony. Kolejne rozdziały raportu odpowiadają kolejnym fazom zarządza-
nia wartością (por. s. 108). 

7 Także jego planów rozwojowych i technik analitycznych stosowanych do mierzenia efektywno-
ści. 
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5.2. Polityka rewitalizacyjna a formułowanie strategii zarządzania 
wartością obszarów rewitalizowanych

Polityka UE w zakresie zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych, ochro-
ny obiektów dziedzictwa narodowego na tych obszarach oraz wspierania ich zrówno-
ważonego rozwoju ma swój początek m.in. w dyrektywach wprowadzających kryteria 
oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na 
środowisko (dyrektywa EIA – 85/337/EWG). W późniejszym czasie zapisy dyrektywy 
EIA zostały uzupełnione zapisami dotyczącymi kryteriów ocen strategicznych dyrek-
tywa SEA – 2001/42/WE. O ile główny nacisk dyrektywy EIA obejmował walory kra-
jobrazowe oraz materialne i kulturalne dziedzictwo, o tyle SEA w większym stopniu 
dotyczy dziedzictwa materialnego i kulturalnego.

SEA wskazuje kryteria oceny możliwych negatywnych i pozytywnych efektów 
programów dotyczących obszarów, które mogą być szczególnie wrażliwe ze względu na 
specyfi czne cechy środowiska naturalnego, a także obiekty dziedzictwa archeologicz-
nego, architektonicznego i kulturalnego. Możliwe scenariusze wpływu prowadzonych 
działań, w tym rewitalizacji, dotyczących tego typu obszarów powinny być szczegółowo 
opracowane (z uwzględnieniem społecznych i ekonomicznych skutków) przed rozpo-
częciem uruchamiania programu.

Główne zasady europejskiej polityki miejskiej (również w zakresie polityki rewitali-
zacji) zostały wyznaczone w podpisanej w maju 2007 r. „Karcie Lipskiej na rzecz zrówno-
ważonych miast europejskich”. Przede wszystkim podpisanie „Karty Lipskiej” jest ozna-
ką zmiany paradygmatu w polityce miejskiej, odejścia od biernej polityki reagowania na 
rzecz aktywności i wspierania aktywności regionów poprzez politykę miejską.

Cele polityczne zawarte w „Karcie Lipskiej” sformułowano w postaci czterech 
głównych strategii – kierunków polityki, których realizacja jest zadaniem UE na naj-
bliższe lata:

− Umacnianie strategii rewaloryzacji budownictwa miejskiego;
− Wspieranie niedrogiego i wydajnego transportu publicznego;
− Wzmocnienie lokalnej gospodarki i lokalnej polityki na rynku pracy;
− Zainicjowanie aktywnej polityki w zakresie edukacji i kształcenia dzieci i mło-

dzieży (Eltges i in. 2007, s. 4).
Aby osiągnąć wymienione powyżej cele, kraje członkowskie UE potrzebują spójnej 

polityki i strategii rozwoju miast na poziomie krajowym. Ramy tworzone na poziomie 
krajowym powinny stworzyć miastom otwarte pole do działania i zagwarantować stabil-
ne fi nansowanie, głównie poprzez pomoc w uzyskiwaniu środków z funduszy unijnych. 
Również włączenie inwestorów prywatnych w procesy rozwoju miast wymaga wyznacze-
nia ram strategicznych, przede wszystkim w zakresie subwencjonowania podejmowanych 
przez nich działań. „Karta Lipska” jest również zachętą dla miast do korzystania z doświad-
czeń innych miast i wzajemnego wspierania się w zdobywaniu nowych doświadczeń.

Zgodnie z koncepcją zarządzania wartością, przyjętą we wstępie, zarządzanie war-
tością obszarów rewitalizowanych jest możliwe jedynie, gdy istnieje całościowa stra-
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tegia (polityka) rewitalizacji na wszystkich szczeblach władzy publicznej (krajowym, 
regionalnym i lokalnym), a rzeczywiście ma miejsce, gdy owa strategia (polityka) jest 
krok po kroku stopniowo i skutecznie realizowana.

Na poziomie krajowym polityka miejska (i jako jej składowa polityka rewitali-
zacji) wynika z ram ustawodawczych określających miejsce procesów rewitalizacji 
w ogólnokrajowej polityce miejskiej, w tym: podział kompetencji między poszczególne 
szczeble administracji, warunki fi nansowania oraz procedury przygotowywania, reali-
zacji i monitorowania procesów rewitalizacji. Polityka rewitalizacji na tym poziomie 
jest w największym stopniu zdeterminowana przez model organizacyjno-fi nansowy, jaki 
w wyniku ewolucji polityki rewitalizacji ukonstytuował się w danym kraju i wymaga 
dostosowania do specyfi cznych warunków społeczno-gospodarczych konkretnego kraju 
(Herbst 2008).

Ogólne ramy krajowych polityk rewitalizacji zostają uszczegółowione na poziomie 
lokalnym. Dobrym materiałem porównawczym, ukazującym pełne spektrum rozwiązań 
strategicznych w zakresie rewaloryzacji budownictwa miejskiego na poziomie lokalnym 
są przykłady dobrych praktyk. W trakcie diagnozowania stanu wyjściowego dla realiza-
cji pierwszego celu „Karty Lipskiej” (tzn. umacniania strategii rewaloryzacji budownic-
twa miejskiego) przeprowadzono wnikliwą analizę dobrych praktyk z wybranych miast 
25 krajów UE (Wassenberg, van Meer, van Kempen 2007). Przewodnią myślą badania 
było przedstawienie rewitalizacji jako procesu złożonego i zróżnicowanego lokalnie, 
dlatego wybór przypadków podporządkowany był następującym kryteriom:

Tabela 5.1. Kryteria wyboru przykładów projektów rewitalizacji w miastach 
europejskich

Lp. Opis kryterium
1 Projekty musiały być realizowane w oparciu o instrumenty miejskiej polityki urbanistycznej. Z góry 

wykluczono projekty, które były samodzielnymi inicjatywami sektora prywatnego lub społeczności 
lokalnej, ponieważ posługują się one zwykle innymi schematami działania

2 Promowano projekty zintegrowane w podwójnym znaczeniu, tzn. łączące kilka obszarów 
polityki miejskiej (urbanistyczny, społeczny, gospodarczy) oraz włączające w realizację projektu 
przedstawicieli wszystkich środowisk, których rewitalizacja danego obszaru dotyka

3 Najistotniejszym elementem projektu winna być rewaloryzacja kryzysowych kwartałów miejskich, 
niezależnie od szczegółowej charakterystyki obszaru

4 Skutki oddziaływania zastosowanych środków powinny być, przynajmniej w części, możliwe 
do wyodrębnienia. Nie zakładano jednak konieczności skwantyfi kowania rezultatów projektu, 
a jedynie wyeliminowano projekty o dużym stopniu ogólności, dalekosiężne plany i propozycje bez 
oparcia w konkretnych działaniach

5 Projekty musiały obejmować obszary miejskie i wielkomiejskie, wykluczono tereny wiejskie oraz 
nowo budowane osiedla mieszkaniowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wassenberg, van Meer, van Kempen 2007, s. 16.

Wyodrębniono pięć typów obszarów dotkniętych kryzysem. Typowano obszary 
o zróżnicowanej wielkości, zwrócono przy tym uwagę na wady zarówno małych jak 
i dużych obszarów. Wskazano bowiem, że w przypadku małych obszarów rewitalizacji 
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problemy rozwiązywane w małej skali przenoszą się na tereny sąsiednie i ograniczenie 
działań do niewielkiego obszaru powoduje przeważnie spiętrzenie problemów w innym 
miejscu (tzw. efekt łóżka wodnego). W przypadku obszarów dużych powierzchniowo 
z kolei rezultaty prowadzonych działań często są mało czytelne.

Tabela 5.2.  Typy obszarów kryzysowych
Lp. Typ obszaru Przykłady
1 Obszary śródmiejskie Cádiz, Ercolano, Płock, Tartu

2
Obszary starej zabudowy zlokalizowane 
w sąsiedztwie centrum miasta (powstałe przed II 
wojną światową

Wiedeń, Sofi a, Londyn, Ateny, Fürth, 
Budapeszt

3 Obszary zabudowane po II wojnie światowej (lata 
1945-1965)

Ørebro, Rotterdam, Sofi a, Barcelona, 
Glasgow

4 Nowe osiedla (z uwzględnieniem wielkich osiedli 
mieszkaniowych, w większości powstałe po 1965 r.) Göteborg, Vsetin, Nitra, Paryż, Leinefelde

5 Tereny konwersyjne (poprzemysłowe, poportowe, 
powojskowe, pokolejowe)

Antwerpia, Łódź, Kłajpeda (Memel), 
Luksemburg

Źródło: Wassenberg, van Meer, van Kempen 2007, s. 17.

Przewodnim tematem projektu były strategie rewaloryzacji obszarów kryzyso-
wych. Wyodrębniono następujące strategie:

− rewaloryzacji środowiska mieszkaniowego,
− poprawy jakości substancji budowlanej i warunków mieszkaniowych,
− ekonomicznego ożywiania obszaru,
− aktywizacji społecznej.
W obrębie poszczególnych strategii wyróżniono charakterystyczne typy środków 

umożliwiających ich realizację. Strategia rewaloryzacji środowiska mieszkaniowego 
obejmuje w największym stopniu zagadnienia związane z poprawą jakości życia na da-
nym obszarze. W jej skład wchodzi zarówno aktywizacja przestrzeni publicznej, popra-
wa dostępności i jakości terenów zielonych w miastach, jak również dostępność infra-
struktury komunikacyjnej, możliwości spędzania wolnego czasu, zarówno w zakresie 
rekreacji jak również kultury i rozrywki. Szczegółowo zastosowane środki przedstawia 
poniższa tabela.

Tabela 5.3.  Środki umożliwiające realizację strategii rewaloryzacji środowiska 
mieszkaniowego na terenach kryzysowych

Lp. Środki stosowane do rewaloryzacji 
środowiska mieszkaniowego Przykłady miast

1 Rewaloryzacja parków i placów zabaw, 
przestrzeni publicznej, w tym ulic i placów

Wiedeń, Utrecht, Sofi a, Barcelona, Bratysława, 
Fürth, Horsens, Praga, Helsinki, Budapeszt, 
Warszawa, Tartu, Nusfalau, Wilno

2
Tworzenie parków i kształtowanie przestrzeni 
publicznej na terenach objętych zwartą 
zabudową śródmiejską

Antwerpia, Leinefelde, Londyn, Glasgow, 
Luksemburg, Kłajpeda (Memel)
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3 Dbanie o obecność zieleni w ciągach ulic Horsens, Amsterdam, Bratysława, Dublin
4 Poprawa jakości oświetlenia Ørebro, Paryż, Płock, Gävle

5 Całkowite wyburzenia (odzyskanie terenów pod 
nowe funkcje) Antwerpia, Łódź, Praga

6
Organizacja ośrodków kulturalnych i miejsc 
spędzania wolnego czasu, atrakcyjnych dla 
mieszkańców, ale także dla osób z zewnątrz

Dublin, Ercolano, Liepaja, Graz, Kopenhaga, 
Fürth, Brøndby Strand

7 Poprawa jakości infrastruktury Budapeszt, Pyga, Turyn, Liepaja

8 Organizacja parkingów i miejsc parkingowych Cascais, Nitra, Wilno, Ateny, Ljubljana, 
Warszawa

9 Rewaloryzacja cieków wodnych i nabrzeży Amsterdam, Ryga, Tartu

10 Włączenie dzielnic peryferyjnych w życie 
miasta, przyłączenie ich do dzielnic centralnych Freiburg, Belfast, Ørebro

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wassenberg, van Meer, van Kempen 2007, s. 27-28.

Strategia poprawy jakości substancji budowlanej i warunków mieszkaniowych 
odnosi się jedynie do stanu budynków mieszkalnych i możliwości ich dalszego wyko-
rzystania. Katalog środków, jakie wykorzystuje się do realizacji tej strategii pokazuje 
poniższa tabela.

Tabela 5.4. Środki służące do realizacji strategii poprawy jakości substancji 
budowlanej i warunków mieszkaniowych na obszarach kryzysowych

Lp. Środki stosowane do poprawy jakości substancji budowlanej i warunków 
mieszkaniowych Przykłady miast

1

Konserwacja budynków zabytkowych stanowiących ważny element 
dziedzictwa narodowego danego miasta, wspomagana działaniami 
aktywizującymi ośrodki kulturalne i gospodarcze w celu podniesienia 
atrakcyjności otoczenia tych budynków

Płock, Turyn, 
Ercolano, 
Liepaja

2

Odnowa i modernizacja zasobów mieszkaniowych oraz innych nieruchomości 
na obszarze kryzysowym, nieodpowiadających standardom współczesnego 
prawa budowlanego. Często konieczna jest niewielka korekta funkcji budynków 
oraz, przynajmniej czasowe, przekwaterowanie mieszkańców, przeważnie 
wracają oni jednak do swoich mieszkań, ale do dużo lepszych warunków

Sofi a, Freiburg, 
Göteborg

3

Rewaloryzacja istniejących budynków, oznaczająca nie tylko remont 
i modernizację, ale również daleko idące zmiany wewnątrz budynku (np. łączenie 
mieszkań i tworzenie dużych i luksusowych apartamentów, a także tworzenie 
zachęt dla najemców lokali użytkowych oferujących produkty i usługi o wyższym 
standardzie). W toku tych działań również następują przekwaterowania, ale 
zwykle następuje zmiana struktury lokatorów i do zrewaloryzowanych mieszkań 
napływają lokatorzy skłonni płacić wyższe czynsze

Brøndby Strand, 
Utrecht, Fürth, 
Glasgow

4

Przekształcenia funkcjonalne, najczęściej obejmujące zmianę dotychczasowych 
lokali użytkowych w lokale mieszkalne. Niezwykle rzadko ma to miejsce 
w przypadku klasycznych lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze 
i przeznaczonych pod funkcje usługowe lub handlowe, udaje się natomiast zmienić 
lokale o funkcjach pomocniczych (np. pralnie, magle) w lokale mieszkalne. Ma to 
tę dobrą cechę, że parter zostaje włączony w obręb przestrzeni zamieszkanej, przez 
co wyraźnie zwiększa się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

Gävle
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5

Wyburzenia i przeznaczenie terenów pod nową zabudowę. Przyczyny wyburzeń 
są w tym przypadku różnorodne, obejmują zarówno zły stan techniczny 
budynków, jak i znaczne niedostosowanie do współczesnych standardów 
budowlanych, argumenty urbanistyczne (zbyt duża gęstość zabudowy, 
sprzeczność z warunkami zabudowy) oraz przyczyny społeczne (koncentracja 
problemów społecznych oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym 
i powstaniem getta). Nowe budownictwo może być przeznaczone dla 
dotychczasowych lub nowych mieszkańców w zależności od polityki miasta

Dublin, 
Amsterdam, 
Londyn, Paryż

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wassenberg, van Meer, van Kempen 2007, s. 29-30.

Ani strategie ekonomicznego ożywiania obszarów kryzysowych, ani strategie ak-
tywizacji społecznej nie są traktowane jako autonomiczne strategie rewitalizacji miast, 
raczej są wplatane w różnym zakresie, zależnym od polityki miasta, do wyżej opisanych 
strategii i uzupełniają je. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że tego typu dzia-
łania zwiększające atrakcyjność ekonomiczną lub oddziałujące na społeczność lokalną 
nie mogłyby być skuteczne bez równocześnie prowadzonych działań w obrębie tkanki 
miejskiej.

W poniższych tabelach przedstawiono środki stosowane w obu strategiach, wspo-
magających odnowę tkanki miejskiej.

Tabela 5.5. Środki stosowane w strategii ekonomicznego ożywiania obszarów 
kryzysowych

Lp. Środki stosowane w strategii ekonomicznego ożywiania 
obszarów kryzysowych Przykłady miast

1 Utworzenie lokalnych centrów pośrednictwa pracy Kopenhaga

2 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej i dostępu do 
internetu Graz

3 Wspieranie kontaktów gospodarczych i kulturalnych 
dzielnicy z innymi obszarami miasta (i regionu) Liepaja, Ercolano

4 Tworzenie oferty edukacyjnej i szkoleniowej dla 
młodzieży Freiburg, Leinefelde, Barcelona, Turyn

5 Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości Budapeszt, Turyn, Ateny, Ercolano

6 Budowa nowych centrów handlowych Göteborg, Rotterdam, Wiedeń, 
Helsinki

7 Poprawa dostępności i jakości transportu publicznego Wiedeń, Londyn

8 Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy (we wszystkich miastach powyżej 
wymienionych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wassenberg, van Meer, van Kempen 2007, s. 31.

Tabela 5.6. Środki stosowane w strategii aktywizacji społeczności lokalnej

Lp. Środki stosowane w strategii ekonomicznego 
ożywiania obszarów kryzysowych Przykłady miast

1 Utworzenie lokalnego centrum (gminy, dzielnicy) Gävle, Belfast, Helsinki
2 Poprawa opieki nad dziećmi Fürth, Dublin. Leinefelde, Rotterdam
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3 Organizacja grup wsparcia Brøndby Strand, Tartu
4 Poprawa bezpieczeństwa publicznego Londyn, Utrecht, Belfast

5 Szeroko pojęte działania aktywizujące i integrujące 
społeczność lokalną

(większość miast analizowanych 
w projekcie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wassenberg, van Meer, van Kempen 2007, s. 31.

W ocenie wyżej wymienionych strategii rewaloryzacji budownictwa miejskiego 
kładzie się przede wszystkim nacisk na konieczność holistycznego podejścia; szukania 
odpowiedniej dla danego miasta kombinacji poszczególnych strategii. Stąd też konkret-
ne działania służące realizacji strategii są bardzo zróżnicowane i dostosowane do specy-
fi ki obszaru kryzysowego. Zwrócono uwagę również na to, że powodzenie działań rewa-
loryzujących jest ściśle powiązane z konkretyzacją celu. Niezależnie od decentralizacji 
władzy publicznej, udziału społeczności lokalnej i zaangażowania kapitału prywatnego, 
projekty rewitalizacji, które miały wyraźnie postawiony cel były skuteczniejsze i lepiej 
przeprowadzone.

Strategie rewaloryzacji obszarów rewitalizowanych oraz środków, jakie służą do 
ich realizacji, muszą wynikać z całościowej koncepcji politycznej rewitalizacji. Za-
równo na poziomie międzynarodowym, który w chwili obecnej ze względu na znaczny 
udział w fi nansowaniu procesów rewitalizacji ma coraz większe znaczenie w formu-
łowaniu wytycznych, jak i kolejnych szczeblach administracji krajowej polityka rewi-
talizacji musi uwzględniać zarządzanie wartością obszarów rewitalizowanych. Zapre-
zentowane powyżej wyniki badań strategii rewaloryzacji obszarów rewitalizowanych 
mogą być pomocne w tworzeniu katalogu strategii rewaloryzacyjnych, który mógłby 
być materiałem pomocniczym na etapie planowania i formułowania strategii (por. tabela 
5.3, 5.4, 5.5, 5.6). Jej wdrożenie musi być jednak poprzedzone wyceną wartości obszaru 
i określeniem celów rewaloryzacji, zarówno w sferze ilościowej – rynkowej wartości 
nieruchomości na obszarze rewitalizowanym, jak i w sferze jakościowej – wizerunku 
obszaru, stanu zachowania i ekspozycji dziedzictwa narodowego, społecznej spójności 
i ekonomicznego ożywienia obszaru.

5.3.  Sposób wyceny wartości nieruchomości na obszarach rewitalizo-
wanych 

Przeprowadzenie wyceny wartości nieruchomości wydaje się najbardziej właści-
we po identyfi kacji obszaru kryzysowego, a przed podaniem do publicznej wiadomo-
ści decyzji o nadaniu mu statusu obszaru rewitalizacji. Zakłada się, że na tym etapie 
uzyskać można dość dokładny obraz wartości nieruchomości na obszarze kryzyso-
wym. Już bowiem publiczne ogłoszenie obszaru kryzowego obszarem rewitalizacji 
może mieć pewien wpływ na jego wartość (Dransfeld i in. 2007). W modelowy sposób 
zmianę wartości nieruchomości w trakcie procesu rewitalizacji pokazuje poniższy ry-
sunek:
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Ryc. 5.2. Model zmiany wartości nieruchomości na obszarze rewitalizacji
Źródło: BMVBS/BBR 2007, s. 32.

Wycena wartości nieruchomości na obszarach kryzysowych jest niezwykle trud-
nym zadaniem, a trudność ta wynika w dużej mierze z głównej funkcji wyceny nie-
ruchomości – z dążenia do wskazania rzeczywistej wartości rynkowej nieruchomości. 
W odniesieniu do obszarów kryzysowych trudne jest wybranie odpowiedniej metody 
wyceny. W większości przypadków nie ma podstaw do zastosowania najprostszego 
podejścia, ponieważ występowanie zjawisk kryzysowych najczęściej czyni obszar nie-
porównywalnym. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie niemieckiego rynku 
nieruchomości na terenach kryzysowych. Wyraźna przewaga podaży i duży odsetek 
pustostanów w strukturze mieszkań na rynku powoduje, że zawieranych jest stosun-
kowo mało transakcji kupna nieruchomości, a co za tym idzie i materiał do porównań 
jest niewielki, wobec czego najczęściej stosowana w innych przypadkach metoda po-
równawcza w przypadku rewitalizacji jest często trudna do zastosowania. W związku 
z tym wycena nieruchomości w Niemczech na potrzeby rewitalizacji jest sporządzana 
najczęściej w oparciu o modele oparte na czynnikach lokalizacyjnych lub subiektywne 
oceny rzeczoznawców. W pewnym stopniu korzysta się również z metod dochodowych 
(w sytuacjach, gdy dochód jest możliwy do osiągnięcia i wyznaczenia) oraz ze specjal-
nych indeksów budowanych na podstawie cen transakcyjnych na podobnych obszarach, 
należy to jednak ciągle do rzadkości.
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Konieczność przeprowadzania wyceny nieruchomości zlokalizowanych na obsza-
rze rewitalizacji jest zapisana w regulacjach prawnych dotyczących procedur rewitali-
zacji wynikających ze specjalnego prawa budowlanego. Zgodnie z §154 ust.1 BauGB 
właściciel nieruchomości, zlokalizowanej na obszarze rewitalizacji, jest zobowiązany do 
poniesienia opłaty adiacenckiej. Wysokość opłaty adiacenckiej oblicza się jako różnicę 
między wartością końcową nieruchomości po zakończeniu rewitalizacji a wartością po-
czątkową, która rozumiana jest jako wartość nieruchomości przed wytyczeniem obszaru 
rewitalizacji. W interesie gminy/powiernika rewitalizacji jest więc takie prowadzenie 
działań rewitalizacyjnych, aby wzrost wartości nieruchomości był możliwie najwyższy 
i co za tym idzie, również opłata adiacencka.

Głównym celem procesów rewitalizacji jest przywrócenie danemu obszarowi moż-
liwości harmonijnego, zrównoważonego rozwoju po zakończeniu procedury uzdrawia-
nia. Warto w tym miejscu podkreślić, że w odniesieniu do rewitalizacji niezbyt szczę-
śliwe jest określenie przywracania wartości nieruchomościom na obszarze rewitalizacji. 
Lepszym określeniem wydaje się przywrócenie nieruchomości zdolności do aprecjacji, 
bowiem odwrócenie spirali spadku wartości może odbywać się właśnie jako stopniowe 
uzyskiwanie nieutraconej, ale nowej wartości.

Oddziaływanie procesów rewitalizacji na wartość nieruchomości zlokalizowanych 
na obszarze kryzysowym nie budzi w zasadzie wątpliwości, trudno natomiast w jedno-
znaczny ilościowy sposób określić wielkość tego wpływu. Po pierwsze – dlatego, że 
znaczną trudność sprawia wyznaczenie początkowej wartości nieruchomości zlokalizo-
wanych na obszarze kryzysowym. Po drugie – dlatego, że zmiany wartości nieruchomo-
ści nie są prostą wypadkową procesów inwestycyjnych prowadzonych w trakcie rewi-
talizacji danego obszaru, a wynikają też w pewnym stopniu ze zmian koniunkturalnych 
na rynku nieruchomości.

Na poniższych wykresach przedstawione zostały trzy scenariusze pokazujące moż-
liwe kierunki zmian wartości nieruchomości na danym terenie w zależności od wielko-
ści wpływu zmian koniunkturalnych i oddziaływania procesów rewitalizacji. Poniższe 
scenariusze, jakkolwiek odnoszą się do pojedynczych nieruchomości, można odnieść 
również do całych obszarów ze względu na fakt, że wywołane zmianami koniunktury 
ruchy cen nieruchomości dotyczą przeważnie całych lokalizacji.

Pierwszy scenariusz (ryc. 5.3) pokazuje sytuację, w której na rynku panuje dobra 
koniunktura i wartość nieruchomości w danej lokalizacji rośnie, prowadzone działania 
rewitalizacyjne umożliwiają dodatkowy wzrost wartości na danym obszarze.
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Ryc. 5.3. Scenariusz 1 – dobra koniunktura na rynku i pozytywne efekty działań 
rewitalizacyjnych

Źródło: BMVBS/BBR 2007, s. 29.

Trzy opisane sytuacje modelowe wskazują na możliwe kierunki zmian wartości 
obszarów rewitalizowanych.

W kontekście zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych można stwier-
dzić, że scenariusze te mogą obrazować kolejne etapy wdrażania działań rewitalizacyj-
nych i oddziaływania na wartość obszarów rewitalizowanych. 

W drugim przypadku (ryc. 5.4) na rynku występuje tendencja spadkowa i wartość 
nieruchomości spada, co ma miejsce w odniesieniu do większości obszarów kryzyso-
wych w miastach (najbardziej widoczne tendencje tego typu można zauważyć w mia-
stach wschodniej części Niemiec ze względu na znaczną nadpodaż nieruchomości i dużą 
liczbę pustostanów). Działania rewitalizacyjne mogą doprowadzić do odwrócenia kie-
runku zmiany wartości nieruchomości i zrekompensować utratę wartości wywołaną 
zmianami koniunkturalnymi, doprowadzając w ostatecznym kształcie do wzrostu war-
tości nieruchomości.
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Ryc. 5.4. Scenariusz 2 – dekoniunktura na rynku nieruchomości, pozytywne efekty 
procesu rewitalizacji

Źródło: BMVBS/BBR 2007, s. 29.

Trzeci scenariusz (ryc. 5.5) pokazuje natomiast sytuację pośrednią, kiedy działania 
rewitalizacyjne w pewnym stopniu są w stanie zniwelować negatywny wpływ zmian 
koniunkturalnych na wartość obszaru rewitalizacji, nie mają jednak wystarczającej siły, 
aby całkowicie go zlikwidować.

Na początku – w pierwszej fazie – proces rewitalizacji nie ma oddziaływania na 
ceny nieruchomości, wobec czego, jeśli występują już pozytywne tendencje wzrostowe 
nie mogą one zrównoważyć negatywnych tendencji rynkowych.
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Ryc. 5.5. Scenariusz 3 – dekoniunktura na rynku nieruchomości, pozytywne efekty 
procesów rewitalizacji nie niwelują skutków utraty wartości nieruchomości

Źródło: BMVBS/BBR 2007, s. 29.

W drugiej fazie, tendencje rynkowe mogą nadal pozostać negatywne, natomiast 
podejmowane działania rewitalizacyjne są już na tyle szerokie i skuteczne, że przynoszą 
efekt w postaci wzrostu wartości niwelującego negatywne tendencje rynkowe, a nawet 
wzrostu wartości w stosunku do okresu sprzed rozpoczęcia rewitalizacji.

W fazie trzeciej pozytywne efekty rewitalizacji mogą doprowadzić do zmiany sy-
tuacji rynkowej i uruchomić mechanizmy rynkowej aprecjacji nieruchomości. Wtedy 
kierunek zmian wartości jest jednakowy i przyrost wartości obszaru rewitalizacji jest 
najszybszy.

Ostatnia faza, która nie została przedstawiona w formie scenariusza, a jednak nie 
może zostać pominięta, to okres po zakończeniu działań rewitalizacji, kiedy dla obszaru 
rewitalizacji powinno się utworzyć system monitoringu wartości nieruchomości, mający 
głównie funkcję wspomagającą wobec monitoringu zjawisk ekonomicznych i społecz-
nych na danym obszarze i pozwalający na wczesne wykrywanie niepokojących sygna-
łów.
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Tabela 5.7. Zmiany typu nieruchomości w czasie trwania procesu rewitalizacji
Początek procesu
Zakończenie 
procesu

Nieruchomość zabudowana 
w atrakcyjnej lokalizacji

Nieruchomość zabudowana 
w nieatrakcyjnej lokalizacji 
lub w złym stanie technicznym

Nieruchomość gruntowa 
(niezabudowana)

Nieruchomość 
zabudowana 
w atrakcyjnej 
lokalizacji

1. brak potrzeby rewitalizacji, 
możliwe zastosowanie 
wszystkich dostępnych metod 
wyceny; zmiany wartości 
zależą od koniunktury 
rynkowej

2. nieruchomość podlegająca 
rewaloryzacji, najbardziej 
typowy przykład 
w rewitalizacji, konieczne 
zastosowanie działań 
dopasowanych do stopnia 
degradacji; zmiany wartości 
postępują w kierunku 
dopasowania do wartości 
rynkowej

3. nieruchomość przeznaczona 
do zabudowy w związku 
z realizacją funkcji dotychczas 
na obszarze brakujących; 
prawdopodobny wzrost 
wartości zgodny z koniunkturą 
rynkową,
4. nieruchomość przeznaczona 
do czasowego użytkowania; 
wycena musi uwzględniać 
zmianę sposobu użytkowania 
i stopień niepewności, 
co do przyszłej funkcji 
nieruchomości.

Nieruchomość 
zabudowana 
w nieatrakcyjnej 
lokalizacji lub 
w złym stanie 
technicznym

5. deprecjacja nieruchomości 
wynikająca ze zmiany prestiżu 
dzielnicy lub z degradacji 
fi zycznej budynku; wycena 
powinna uwzględniać nie 
tylko stan pojedynczego 
budynku, ale i okolicznych 
jako punkt wyjścia do 
rewitalizacji,
6. celowa deprecjacja 
budynku wynikająca ze 
strategii właściciela, dążącego 
do wyeksploatowania 
nieruchomości, a następnie 
wyburzenia i następnie do 
nowej inwestycji – cash-cow

7. brak zmiany w pierwszych 
okresach trwania rewitalizacji; 
efekty rewitalizacji nie są 
wyraźnie widoczne lub 
wartość nieruchomości jest 
zdeterminowana czynnikami 
pozarynkowymi

8. wyburzenie, jeżeli 
planowana jest zmiana 
sposobu wykorzystania 
wycena powinna ją 
uwzględnić.

Nieruchomość 
gruntowa 
(niezabudowana)

8. wycena możliwa tylko 
w przypadku znajomości 
kolejnego sposobu 
wykorzystania terenu.

9. budynek do wyburzenia 
w trakcie rewitalizacji.

10. nieruchomość 
niezabudowana, niezależnie od 
trwania procesu rewitalizacji.

Opracowanie własne na podstawie Dransfeld i in. 2007, s. 33-35.

Ponieważ dla zarządzania wartością obszaru w przypadku rewitalizacji znacze-
nie ma nie tylko początkowa wartość nieruchomości, ale również wartość końcowa, 
nie powinno się poprzestawać na analizie statycznej. Lepszym rozwiązaniem wydaje 
się skonstruowanie macierzy zestawiającej początkowy typ nieruchomości (nierucho-
mość zabudowana położona w atrakcyjnej lokalizacji i w dobrym stanie technicznym, 
nieruchomość zabudowana położona w nieatrakcyjnej lokalizacji i/lub w złym stanie 
technicznym, nieruchomość gruntowa) z efektami końcowymi w pewnym horyzoncie 
czasowym, założonym na potrzeby konkretnej wyceny.
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Przypadki umieszczone w pierwszej kolumnie macierzy odnoszą się do sytuacji na 
obszarach niebędących obszarami rewitalizacji, druga kolumna odnosi się do obszaru 
kryzysowego z rozpoczętym programem rewitalizacji, natomiast w odniesieniu do przy-
padków z trzeciej kolumny nie ma znaczenia charakter obszaru, na jakim się nierucho-
mości znajdują. Z macierzy wynika, że najszybciej efekty rewitalizacji w postaci wzro-
stu wartości rynkowej nieruchomości odczuwalne są dla nieruchomości zlokalizowanej 
w atrakcyjnym miejscu. Nie jest to z pewnością wielkie odkrycie, ale uświadomienie 
sobie tego pomaga w planowaniu działań, zwłaszcza ograniczonych budżetem lub cza-
sem i z tego powodu nastawionych na szybkie efekty.

Wracając do samej wyceny nieruchomości na obszarach rewitalizacji, można wska-
zać następujące trudności i ograniczenia, wpływające na jakość wyceny:

Tabela 5.8. Trudności wpływające na jakość wyceny nieruchomości na obszarach 
rewitalizacji

Podejście zastosowane 
podczas wyceny Trudności zastosowania w stosunku do obszarów rewitalizowanych

Porównawcze

− brakuje danych do porównań, często nie występują transakcje kupna-sprzedaży 
nieruchomości na podobnych obszarach, dzieje się tak szczególnie na obszarach, 
gdzie stopień degradacji jest skorelowany z dużą liczbą lokali opustoszałych

− brakuje informacji o cenach gruntów (zapobieganie spekulacji)

Kosztowe (wartość 
odtworzeniowa)

− nie ma możliwości odczytania z rynku informacji o wielkości kosztów 
odtworzenia

− w przypadku terenów zdegradowanych ekologicznie o dużym poziomie 
zanieczyszczenia gleby wartość gruntu i zabudowań może być ujemna

Dochodowe
− często ze względu na ekonomiczną fi ltrację rynku na obszarze kryzysowym 

czynsze są zaniżone lub istnieje dość duża grupa najemców niedokonujących opłat
− niemożliwa do zastosowania w przypadków obiektów opuszczonych

Opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli, nie istnieje idealna metoda wyceny nieruchomości 
na obszarze rewitalizowanym. Powstające wyceny są często w dużej mierze szacunko-
we i opierają się na wiedzy i doświadczeniu rynkowym rzeczoznawców.

Nawet wycena wartości obszaru rewitalizacji sporządzona w warunkach niepełnej 
informacji jest dla zarządzających bardzo istotnym punktem wyjścia i wiadomością o sta-
nie ekonomicznej degradacji obszaru. Oprócz tego w kolejnej fazie analizy stanu obszaru, 
jeszcze przed zbudowaniem strategii rewitalizacji tego obszaru i, jako jej elementu, rewa-
loryzacji go, konieczne jest wyłonienie zbioru mierników, które uzupełniać będą wiedzę 
zarządzających o obszarze, zbliżając ją do znajomości wartości obszaru sensu largo. Mier-
niki te powinny być następnie stosowane na każdym etapie ewaluacji wyników prowadzo-
nych działań i uwzględnione w systemie monitoringu po zakończeniu rewitalizacji.

Sporządzenie wyceny nieruchomości zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji 
oraz wskazanie wartości docelowej stanowi punkt wyjścia do budowania strategii za-
rządzania wartością. W odniesieniu do pojedynczych nieruchomości oddziaływanie na 
wartość nieruchomości może odbywać się poprzez działania:
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− fi nansowe,
− techniczne,
− prawne,
− marketingowe,
− relacje z innymi uczestnikami (Uhruska 2008, s. 14-15).
Zakres wpływu na wartość nieruchomości oraz instrumenty do jego wywierania 

w odniesieniu do wymienionych działań zestawia tabela 5.9.

Tabela 5.9.  Podstawowe obszary zarządzania wartością nieruchomości

Obszar 
zarządzania

Wybrane czynniki 
kształtujące wartość 

nieruchomości

Przykładowe cele 
szczegółowe

Efekt realizowanych celów 
szczegółowych

Efekt 
końcowy

Finansowy − poziom dochodów 
z nieruchomości

− wzrost dochodów 
operacyjnych,

− obniżenie kosztów 
operacyjnych

− wyższe stawki czynszu,
− zmniejszenie poziomu pustostanów,
− obniżenie zaległości czynszowych,
− obniżenie kosztów operacyjnych

W
zr

os
t w

ar
to
śc

i n
ie

ru
ch

om
oś

ci

Techniczny − stan techniczny 
budynku,

− infrastruktura 
teletechniczna,

− wyposażenie 
budynku

− poprawa stanu 
technicznego 
budynku,

− unowocześnianie 
wyposażenia budynku

− zmniejszenie stopnia zużycia,
− wzrost bezpieczeństwa eksploatacji 

nieruchomości,
− obniżenie wydatków operacyjnych,
− poprawa estetyki,
− sprawność urządzeń

Prawny − stan prawny 
nieruchomości,

− warunki umów 
najmu,

− postanowienia 
umowy 
o zarządzanie

− uregulowanie 
stanu prawnego 
nieruchomości

− renegocjacja 
warunków najmu

− zmiana zakresu 
obowiązków zarządcy

− uregulowane stosunki własnościowe,
− korzystniejsze warunki najmu,
− rozszerzenie zakresu obowiązków 

zarządcy,
− większa motywacja zarządcy 

w zakresie kształtowania wartości 
nieruchomości (wynagrodzenie 
zależne od efektów)

Marketingowy − wizerunek 
nieruchomości 
(renoma)

− budowanie wizerunku 
obiektu,

− poprawa pozycji 
rynkowej 
nieruchomości,

− promocja obiektu,
− selekcja najemców

− pozyskanie nowych najemców,
− zmniejszenie pustostanów,
− ujednolicona struktura najemców,
− poprawa wizerunku nieruchomości

Relacje z użyt-
kownikami 
nieruchomości

− obsługa 
nieruchomości,

− świadczenie usług 
dodatkowych,

− dostępność 
udogodnień,

− bezpieczeństwo 
obiektu

− świadczenie usług 
towarzyszących 
w obiekcie,

− dostępność parkingów 
i miejsc parkingowych

− satysfakcja najemców,
− wzrost lojalności najemców,
− przedłużenie umów najmu

Źródło: Uhruska 2008, s. 14-15.

Opisane w tabeli działania odnoszą się do pojedynczej nieruchomości. Część z nich 
możliwa jest do przeniesienia na cały obszar, np. działania techniczne w czasie rewitali-
zacji, budowanie wizerunku obszaru, czy zapewnienie bezpieczeństwa, jednak pozostałe 
są w dużej mierze związane z konkretną nieruchomością. Działania te, jakkolwiek w od-
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niesieniu do obszaru były niewykonalne bądź mało skuteczne, mogą, a nawet powinny 
być stosowane przez zarządców budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. 
Należy bowiem podkreślić, że zarządzanie wartością obszaru rewitalizacji jako pod-
stawę traktuje zarządzanie wartością poszczególnych nieruchomości, dopiero później 
dodawane są kolejne składniki wartości obszaru, rozumianej już w szerokim znaczeniu. 
W sytuacji więc, gdy trwa proces rewitalizacji celowe jest prowadzenie zsynchronizo-
wanych działań na poziomie całego obszaru i poszczególnych nieruchomości. 

Aby taką synchronizację osiągnąć konieczne jest ustanowienie zarządców dla nie-
ruchomości zlokalizowanych na terenie rewitalizacji – nie muszą oni w całości przejmo-
wać zarządzania nieruchomościami: w przypadku nieruchomości prywatnych bardziej 
właściwe wydaje się pełnienie funkcji doradczych i konsultingowych. Plany zarządzania 
poszczególnymi nieruchomościami musiałyby również być osadzone w strategii zarzą-
dzania wartością całego obszaru.

Obok podejścia zakładającego konieczność oddziaływania na poszczególne nie-
ruchomości w celu zwiększenia wartości obszaru rewitalizacji spotyka się w literaturze 
inne – nie mniej warte uwagi – podejście jednolitego oddziaływania na cały obszar rewi-
talizacji. Podejście to zostało zaczerpnięte z japońskich doświadczeń związanych z prze-
kształceniami struktury przestrzennej8 i techniką Kukaku-Seiri stosowaną w przypadku 
scalania gruntów w celu przeprowadzenia przekształceń przestrzennych (Bajerowski, 
Hopfer 1999, s. 46). Specyfi ka wspomnianej techniki czyni ją trudną do zastosowania 
w polskich warunkach9, jednak ze względu na interesujący sposób postępowania warto 
choćby krótko ją scharakteryzować.

Technika polega na scaleniu nieruchomości znajdujących się na danym obszarze 
i przeprowadzeniu na nim działań restrukturyzacyjnych przez organy władzy lokalnej. 
Założeniem tak prowadzonej restrukturyzacji jest objęcie scalonych gruntów kontrybu-
cją, polegającą na potrąceniu na rzecz gminy znacznej części (30-40% wielkości gruntu) 
w momencie przekazania zrestrukturyzowanego gruntu właścicielowi. Tereny uzyskane 
z kontrybucji są przekazywane na realizację celów publicznych (tereny rezerwowe), 
zakładanych na danym obszarze.

W polskich warunkach technika ta nie może być realizowana przede wszystkim ze 
względu na ochronę prawa własności, niedopuszczającą tak daleko idącego ingerowania 
we władanie nieruchomością. Nie byłoby również możliwe w prawie polskim wpro-
wadzenie obowiązkowego wywłaszczenia wszystkich właścicieli na terenie rewitaliza-
cji. O ile bowiem w przekształceniach strukturalnych na terenach inwestycyjnych lub 
w przekształceniach obejmujących restrukturyzację połączoną ze zmianą funkcji wy-
właszczenie takie może gwarantować sukces przedsięwzięcia, o tyle w przypadku rewi-

8 Japoński rynek nieruchomości ze względu na krótkotrwały charakter zabudowy (wynikający m.in. 
z występowania trzęsień ziemi), charakteryzuje się dużą częstotliwością zmian przestrzennych 
i łatwością dostosowywania struktury obszarów do zamierzonych przez planistów funkcji.

9 Prowadzone były jednak, zakończone zresztą sukcesem, próby zastosowania jej w Polsce, na ob-
szarach podmiejskich Olsztyna (Bajerowski, Hopfer 1999).
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talizacji, w rozumieniu projektu, dużo ważniejsze wydaje się włączenie jak największej 
liczby właścicieli w proces rewitalizacji bez konieczności wywłaszczania. Technika ta 
jest więc bardziej przydatna na terenach inwestycyjnych, nie znajduje jednak zastosowa-
nia w odniesieniu do miejskich obszarów kryzysowych.

Podsumowując, należy podkreślić, że głównym zadaniem wyceny wartości nieru-
chomości na obszarze rewitalizowanym jest organizacja i usystematyzowanie dotych-
czasowych informacji o obszarze rewitalizacji. Analiza wartości rynkowej nieruchomo-
ści (nawet przy uwzględnieniu braków spowodowanych trudnościami metodologiczny-
mi) wzmocniona o szczegółowe wskaźniki społeczne i gospodarcze dla danego obszaru 
umożliwia operacjonalizację strategii sformułowanych w procesie planowania rewitali-
zacji. Konieczne jest więc określenie, przynajmniej przybliżone, wartości początkowej 
nieruchomości oraz stanu obszaru, a także wartości końcowej – docelowej, do której 
dążyć będą zarządzający wartością obszaru rewitalizowanego (władze lokalne lub po-
wołany przez nie podmiot – np. powiernik lub operator rewitalizacji).

5.4.  Wdrażanie lokalnych strategii rewaloryzacji w oparciu o unikato-
we zasoby 

5.4.1. Wybrane metody badania potencjału miasta w zakresie rewitalizacji

Ze względu na wieloletni horyzont czasowy, rewitalizacja jest skazana na zarzą-
dzanie strategiczne, jednak poszczególne etapy wdrażania programów rewitalizacji mu-
szą zostać dopasowane do potrzeb konkretnych obszarów, a nawet nieruchomości. Na 
tym najniższym poziomie działania strategia wymaga bardzo dokładnej i szczegółowej 
operacjonalizacji, aby mogła być sprawnie wdrażana.

Operacjonalizacja celów strategicznych wymaga zidentyfi kowania podstawowych 
zasobów, jakimi posługiwać się będą zarządzający. W przypadku zarządzania wartością 
obszarów rewitalizacji wydaje się, że najważniejszym, aczkolwiek całkowicie niemate-
rialnym zasobem, jest wartość obszaru rewitalizacji. Na podstawie przyjętej we wstępie 
defi nicji, można więc stwierdzić, że w skład zasobów wykorzystywanych w procesie 
rewaloryzacji obszarów rewitalizowanych wchodzą następujące elementy:

− wynikające z charakteru nieruchomości, np. atrakcyjna lokalizacja,
− infrastruktura techniczna, komunikacyjna i informacyjna,
− walory przestrzeni publicznej,
− walory dziedzictwa materialnego i duchowego,
− walory społeczności lokalnej,
− walory ekonomiczne i społeczne,
− wizerunek obszaru w oczach mieszkańców i inwestorów.
Nie wszystkie z wymienionych zasobów muszą występować w każdym mieście, wa-

runkiem koniecznym do włączenia ich w proces zarządzania jest świadomość ich istnienia. 
W związku z tym operacjonalizację lokalnej strategii rewaloryzacji obszaru rewitalizacji po-
winny poprzedzić badania potencjału miasta w sferze wymienionych powyżej zasobów.
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Jeśli do tej pory nie prowadzono badań w tym zakresie, pierwszym etapem badań 
powinny być studia dokumentów lokalnych, pozwalające wyłonić możliwe szerokie 
spektrum możliwości do dalszej dyskusji. Nie wydaje się bowiem celowe, aby identyfi -
kacja zasobów była w gestii jedynie władzy lokalnej, bez udziału innych aktorów procesu 
rewitalizacji. Wyniki pierwszej kwerendy powinny jednak zostać poddane przynajmniej 
pobieżnej strukturyzacji. Najpopularniejsze metody, które można tu zastosować to:

− analiza SWOT,
− mapa percepcji,
− conjoint analysis.
Analiza SWOT jest dobrze znana, a jej stosunkowo łatwa w zastosowaniu formuła 

umożliwia przeprowadzenie analizy w przeważającej większości przypadków, nawet dla 
mało skonkretyzowanych celów lub w oparciu o mało dokładne informacje. W związku 
z tym metoda ta jest szczególnie cenna w początkowych badaniach i na etapie konkrety-
zowania celów strategicznych. Przykładem doskonale przeprowadzonej analizy SWOT 
w odniesieniu do obszaru rewitalizacji jest analiza dokonana dla Szczecina w ramach 
przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji (Pechorzewski 1997).

Mapy percepcji są instrumentami badawczymi stosowanymi w badaniach marke-
tingowych. Ich konstrukcja opiera się na stworzeniu układu osi współrzędnych, które 
odpowiadają konkretnym cechom produktów bądź rynków należących do tej samej ka-
tegorii i mających istotne znaczenie w opinii klientów.

Jeżeli więc potraktuje się poszczególne rodzaje walorów obszaru rewitalizacji jako 
kategorie przy tworzeniu mapy percepcji i ramach tych kategorii przedstawi się opinie 
potencjalnych uczestników rewitalizacji o identyfi kowanych przez nich szczegółowych 
walorach (np. w ramach walorów związanych z dziedzictwem materialnym i duchowym 
– zabytkowy drewniany kościół lub coroczny festiwalu muzyki folklorystycznej), można 
uzyskać przydatne informacje na temat oceny potencjału obszaru rewitalizacji przez miesz-
kańców czy inwestorów. Wykorzystanie map percepcji we wstępnej fazie formułowania 
strategii zarządzania wartością obszaru rewitalizowanego wydaje się więc potrzebne, na-
wet jeśli nie będzie ona zbudowana w oparciu o reprezentatywną próbę respondentów. 

W trakcie przeprowadzania badań przygotowawczych do skonstruowania mapy 
percepcji mogą zostać wykorzystane następujące techniki badań sondażowych:

− ankiety pocztowe lub elektroniczne,
− wywiad osobisty,
− wywiad telefoniczny (Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001).
W zależności od zastosowanej techniki informacje zebrane w badaniu będą się 

różnić i reprezentatywność wyników będzie różna. Na etapie identyfi kacji potencjału 
obszaru nie ma to jednak wielkiego znaczenia. Analiza danych ilościowych dotyczących 
postrzegania różnego rodzaju zasobów obszarów jako potencjału w rewaloryzacji ob-
szarów kryzysowych ma znaczenie dopiero w przypadku pogłębienia badań przy użyciu 
metody conjoint analysis (Hanley i in. 2001).

Metoda ta, podobnie jak poprzednia, wywodzi się z badań marketingowych do-
tyczących preferencji klientów. W typowej conjoint analysis respondent jest proszony 
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o przypisanie rang różnym wariantom produktu, poszeregowanie ich lub wybranie naj-
bardziej atrakcyjnego. Produkty różnią się niewielką liczbą cech (zwykle do trzech).

W odniesieniu do rewitalizacji conjoint analysis może być wykorzystana przede 
wszystkim do uszeregowania unikatowych zasobów obszaru rewitalizacji i skłonności 
respondentów do zaangażowania się w proces rewitalizacji oparty na wykorzystaniu 
tych zasobów. Jeśli w badaniu uwzględni się, obok szeregu alternatywnych rozwiązań, 
odpowiedź typu: „nie ma unikatowych zasobów na wskazanym obszarze”, „nie jestem 
zainteresowany/-a rewitalizacją”, „nie widzę potrzeby rewitalizacji wskazanego obsza-
ru”, można – opierając się na wynikach sondażu – określić rozkład skłonności do zaan-
gażowania się w rewitalizację. Conjoint analysis może być z powodzeniem stosowana 
w przypadku obszarów z obiektami dziedzictwa duchowego i materialnego (np. obszar 
Arsenału w Wenecji – Riganti i in. 2005), a w wersji uwzględniającej pytania o możliwe 
zaangażowanie fi nansowe w projekty, pomaga uchwycić skalę udziału prywatnego ka-
pitału w projektach rewitalizacji.

Uwzględnienie w conjoint analysis pytań o wysokość kosztów projektu, które są 
do zaakceptowania dla podatników (fi nansowanie projektów rewitalizacji ze środków 
komunalnych) lub dla prywatnych inwestorów (szanse na zawiązanie PPP) pomaga 
określić subiektywną (wyrażalną w pieniądzu) wartość nieruchomości, często zabyt-
kowych lub o wyjątkowych walorach architektoniczno-urbanistycznych (np. zespoły 
poprzemysłowe) jako generatorów wartości niematerialnych (value for money). Z tego 
punktu widzenia rola conjoint analysis jest w analizie unikalnych zasobów obszarów 
rewitalizowanych trudna do przecenienia.

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że analiza walorów obsza-
ru rewitalizowanego powinna bazować na dotychczas prowadzonych badaniach, m.in. 
należy do niej wykorzystać informacje z operatów szacunkowych z wyceny nierucho-
mości. Określenie – najprostszymi metodami – zespołu unikatowych cech obszaru i ich 
wzajemnych relacji, a następnie uszczegółowienie charakterystyki zasobów poprzez 
pogłębioną analizę uwzględniającą m.in. skłonność podatników i kapitału prywatnego 
do aktywnego włączenia się w konkretne projekty rewitalizacji to punkt wyjścia do kon-
kretnych działań na poziomie operacyjnym.

5.4.2. Rola unikatowych zasobów obszarów rewitalizacji w zarządzaniu ich 
wartością na poziomie lokalnym

Opisane w pierwszym rozdziale raportu strategie rewaloryzacji obszarów kryzyso-
wych kwalifi kowanych do rewitalizacji były w większości wynikiem planów tworzonych 
przez władze lokalne w ramach istniejących lub powstających krajowych bądź regional-
nych programów rewitalizacji. Programy te oferują władzy lokalnej możliwość współ-
fi nansowania działań rewitalizacyjnych ze środków budżetu centralnego lub budżetów 
regionalnych i z tego powodu są bardzo atrakcyjne dla władz lokalnych. Pamiętać należy 
jednak, że inicjatywa w tego typu programach zwykle leży po stronie władz na wyższym 
poziomie niż lokalny (top-down initiatives). Aby uzyskać dodatkowe wsparcie dla proce-
sów rewitalizacji ze strony prywatnego kapitału, władze lokalne muszą więc aktywizować 
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społeczność lokalną i zabiegać o udział prywatnych inwestorów do planowanych przez 
siebie działań. Niniejszy rozdział ma na celu prześledzenie innego scenariusza, w któ-
rym rewitalizacja uruchamiana jest dzięki procesom oddolnym (bottom-up). Nie oznacza 
to, że procesy oddolne nie wymagają wsparcia programów rewitalizacji i fi nansowania 
ze środków publicznych. Często jest ono nieodzowne, ponieważ niedoskonałość rynku10 
uniemożliwia prowadzenie części działań przez sektor prywatny.

Niezależnie od inicjatora procesów rewitalizacji, zawsze jej koniecznym elemen-
tem jest udział władzy lokalnej w animowaniu i regulowaniu procesu11. Władza lokalna 
ma jednak wybór jednego z wariantów:

− biernie oczekiwać na kolejne edycje programów rewitalizacji i próbować w nich 
uczestniczyć, dostosowując się do z góry ustalonych warunków,

czy
− czynnie wspierać lokalne inicjatywy i znajdywać dla nich miejsce w progra-

mach europejskich, rządowych lub regionalnych.
Analiza potencjału miasta, które planuje przedsięwzięcie rewitalizacyjne ma na 

celu wskazanie czynników, które może ono wykorzystać jako indywidualny, unikatowy 
kapitał wspomagający proces rewitalizacji. Przeprowadzenie tego typu analizy na etapie 
planowania programów rewitalizacji ma istotne znaczenie, bowiem bez właściwie zi-
dentyfi kowanych potencjalnych źródeł powodzenia programu, działania mogą być zbyt 
rozproszone. W trakcie realizacji konkretnych działań okazuje się często, że powstały 
(lub zostały odkryte) nowe możliwości ożywienia obszaru i wzmacniania jego wartości 
i każda z takich potencjalnych furtek wymaga uwzględnienia w zarządzaniu wartością 
obszaru rewitalizowanego.

Nasuwa się stwierdzenie, że podstawowe grupy, które mogą uruchamiać procesy 
rewitalizacyjne lub w dużej mierze je współtworzyć to:

− społeczność lokalna,
− prywatni inwestorzy,
− władza lokalna.
Wszystkim wymienionym grupom zależy na ożywieniu obszaru i wyeliminowaniu 

negatywnych zjawisk, świadczących o kryzysie, mają więc wspólny cel, jednak ich współ-
działanie rzadko jest oczywistością, a znacznie częściej działają rozłącznie. Nawet jednak 
jeśli udaje im się współdziałać, jedna z wymienionych sił jest zwykle inicjatorem przedsię-
wzięcia. W zależności od tego, która z grup ma największy udział w kreowaniu oddolnych 
inicjatyw rewitalizacyjnych można mówić o następujących typach rewitalizacji:

10 Przyczyny niedoskonałości rynku, na jakim odbywa się rewitalizacja zostały przedstawione we 
wstępie do raportu.

11 Bez udziału władzy lokalnej proces odnowy miast, opierający się jedynie na zaangażowaniu pod-
miotów prywatnych, odpowiada raczej gentryfi kacji. W konsekwencji stopniowa odnowa tech-
niczna budynków i ożywienie ekonomiczne przynoszą na danym terenie wzrost cen nieruchomo-
ści i opłat czynszowych. Bez regulacji ochronnych władzy lokalnej nie można jednak ograniczyć 
negatywnych efektów zewnętrznych tego procesu, a więc ekonomicznego rugowania gospodarstw 
domowych o niskich dochodach z odnowionych obszarów.
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− rewitalizacja wspierana przez społeczność lokalną (community-led regeneration),
− rewitalizacja wspierana przez prywatną przedsiębiorczość (business-led rege-

neration),
Pierwszy z wymienionych typów ma największe znaczenie w przypadku terenów, 

które nie są atrakcyjne dla prywatnych inwestorów ze względu na zbyt wysoki poziom 
ryzyka (najczęściej społecznego i ekonomicznego). Na obszarach, gdzie istnieje poziom 
społecznego wykluczenia (powiązany ze szczególnie wysoką przestępczością i wysokim 
bezrobociem strukturalnym, a więc i niskim poziomem edukacji i kwalifi kacji wśród 
ludności lokalnej) prywatni inwestorzy nie chcą uczestniczyć w procesach rewitalizacji, 
nawet wspomagani dotacjami budżetowymi (np. wschodni Belfast).

Większość inicjatyw społeczności lokalnych, jeśli rzeczywiście przynoszą pożąda-
ne efekty, może liczyć na pomoc ze strony władz lokalnych. Tak dzieje się w Wielkiej 
Brytanii, gdzie władze lokalne mogą włączyć swoje plany dotyczące pomocy społecz-
nościom lokalnym do planowanych wydatków z funduszy unijnych (EFRR). Poniższa 
tabela pokazuje, jak duże spektrum działań mogą uwzględnić i jakich wyników powinny 
oczekiwać w razie wykorzystania unijnych środków na wspieranie społeczności lokal-
nych.

Szczególnie wartościowym mechanizmem wspierania inicjatyw społeczności lo-
kalnych w zakresie rewitalizacji wydaje się dofi nansowywanie organizacji typu non-
profi t, które realizują potem niewielkie projekty rewitalizacji na własny rachunek. Takie 
rozwiązanie zastosowano właśnie w przypadku wschodniego Belfastu, gdzie organiza-
cje non-profi t współpracowały z rządową agencją Making Belfast Work (MBW) (Syms 
1999).

Tabela 5.10. Rodzaje aktywności i oczekiwane wyniki w ramach priorytetu 3. 
Ekonomiczna rewitalizacja społeczności lokalnych na przykładzie 
rozwiązań walijskich
Rodzaj aktywności Efekty

− liczba grup w obrębie społeczności lokalnej, 
z którymi prowadzona jest współpraca,

− liczba mieszkańców zaangażowanych 
w planowanie, formułowanie strategii, 
partnerstwo i inicjatywy lokalne,

− usługi komunalne i dostarczanie dóbr 
publicznych w gminie,

− liczba wspieranych PPP,
− liczba rozpoczętych projektów rewaloryzacji 

środowiska,
− liczba zdegradowanych ekologicznie/

przestrzennie ha zrewitalizowanych/
zrekultywowanych

− liczba projektów kierowanych przez władze 
komunalne,

− liczba inicjatyw władz komunalnych 
wspieranych ze środków EFRR,

− liczba komunalnych przedsięwzięć 
inwestycyjnych związanych z rewitalizacją 
aktywnych dłużej niż 2 lata,

− liczba komunalnych projektów rekultywacji 
terenów zdegradowanych ekologicznie,

− wartość rynkowa zasobów komunalnych 
wniesionych do komunalnych spółek aportem 
lub powiązanych z przedsięwzięciami PPP przez 
ponad 2 lata,

− liczba dodatkowych miejsc pracy utworzonych 
dzięki projektom rewitalizacji

Źródło: http://www.wefo.wales.gov.uk/resource/ProgComp18065.pdf.
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Szczególnym przypadkiem rewitalizacji wspieranej przez społeczność lokalną są 
specjalne strefy mieszkaniowe (housing improvement districts – HID), powstające wła-
śnie jako oddolne przedsięwzięcie mieszkańców danego obszaru. Wzorowane są na spe-
cjalnych strefach ekonomicznych i działają na podobnych zasadach. Stworzenie koncep-
cyjnego modelu HID w Hamburgu i włączenie go do regionalnego ustawodawstwa jest, 
jak dotychczas w Europie precedensem; zresztą nawet w USA, gdzie specjalne strefy 
ekonomiczne są szczególnie rozpowszechnione, tego typu inicjatywy należą wciąż do 
rzadkości12. Mimo to inicjatywa ta jest na tyle ciekawa, że warto poświęcić jej w tym 
miejscu nieco uwagi.

Pomimo iż HID to inicjatywa całkowicie oddolna, w prawie niemieckim13 jest ure-
gulowana specjalną ustawą, precyzującą szczegółowe rozwiązania organizacyjne i in-
stytucjonalne. W związku z tym społeczność lokalna decydując się na utworzenie HID 
ma do dyspozycji z góry ustalone i zagwarantowane prawem instrumenty, znana jest 
również procedura tworzenia HID.

To jednak tylko ramy prawne, ponieważ zgodnie z ustawą nie dopuszcza się inter-
wencji władz lokalnych w funkcjonowanie HID, jeżeli nie zakłóca ona porządku spo-
łeczno-gospodarczego i działa zgodnie z założonymi celami. Cele zaś, zgodnie z prze-
pisami hamburskiej ustawy zależą głównie od problemów występujących na danym 
terenie (np. pustostany, duża fl uktuacja mieszkańców, konieczność prowadzenia prac 
inwestycyjnych i wyburzeniowych). Inicjatywa lokalna może się również pojawić jako 
odpowiedź na zachęty ze strony władz lokalnych lub możliwość wzięcia udziału w do-
fi nansowywanym programie rewitalizacji. Inicjatorom przedsięwzięcia może również 
przyświecać jedynie chęć zwiększenia wartości danego terenu i przez to swoich nieru-
chomości, a więc nie musi (inaczej niż w przypadku odgórnych programów rewitaliza-
cji) zaistnieć rzeczywista potrzeba rewitalizacyjna. Ta sytuacja jednak, ze względu na 
tematykę niniejszego opracowania, zostanie pominięta.

12 Houising Improvement Areas w Minnesocie, Multifamily Improvement Districts w Kalifornii, 
Neighbourhood Improvement Districts w Pensylwanii (Kreutz i in. 2007).

13 Ustawa wzmacniająca kwartały mieszkaniowe poprzez prywatne inicjatywy (Gesetz zur Stärkung 
von Wohnquartiere durch private Initiativen).
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Przekonanie pozostałych
właścicieli nieruchomości

na danym terenie

Opracowanie koncepcji
rozwoju terenu oraz

systemu finansowania

Zgoda minimum 15% wszystkich właścicieli nieruchomości 
na danym terenie (w stosunku do liczby wyodrębnionych

nieruchomości oraz do powierzchni gruntów)

Wniosek do
władz miejskich

Pomysł
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Poinformowanie
wszystkich

zainteresowanych

Dyskusja nad koncepcją
rozwoju, krytyka

i stosowne uzupełnienia

Sprzeciw mniej niż 25% wszystkich właścicieli nieruchomości na danym
terenie (w stosunku do liczby wyodrębnionych nieruchomości oraz

do powierzchni gruntów)

Przeprowadzenie zamierzonych działań podnoszących
jakość życia i pracy na danym terenie ze środków

pochodzących z samoopodatkowania

Oznaczenie obszaru
rozowjowego

Ryc. 5.5. Procedura tworzenia HID
Źródło: Achenbach 2008, s. 6.

Najważniejszym wyznacznikiem HID, wzorowanym na specjalnych strefach eko-
nomicznych jest dobrowolne samoopodatkowanie wszystkich mieszkańców, którzy gło-
sują za uchwaleniem HID na cały okres funkcjonowania strefy. W momencie, gdy decy-
zja zapada, dobrowolne samoopodatkowanie zmienia się w obowiązek. Współtworzący 
strefę gromadzą w ten sposób środki na realizację swoich zamierzeń inwestycyjnych.

Charakterystyczną cechą HID jest ograniczenie czasowe funkcjonowania strefy na okres 
pięciu lat, po tym czasie może zostać ona utrzymana, jeśli spełnione zostaną warunki takie 
jak na początku. Zakłada się więc krótszy niż w przypadku rewitalizacji horyzont czasowy. 
Mieszkańcy HID, aby zrealizować swoje cele, czyli przede wszystkim poprawę funkcjonal-
ności oraz stanu technicznego budynków, mogą korzystać z całego spektrum środków:

− działań budowlanych (w podobnym zakresie jak w przypadku programów re-
witalizacyjnych, uwzględniających również obok działań inwestycyjnych na-
stawionych na wzrost wartości wyburzenia, przekształcenia terenu, budowę 
infrastruktury technicznej i usługowej itp.),

− działań zarządczych (np. tworzenie strategii najmu i pozyskiwania lokatorów 
jednolitej w całej strefi e),
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− działań prospołecznych (np. wspieranie lokalnych usług),
− działań marketingowych (np. zmiana wizerunku obszaru poprzez kampanię 

marketingową) (Kreutz, Krüger 2008).
Współpraca przy realizacji tych działań ma także inny wymiar: integruje spo-

łeczność lokalną i w dłuższym okresie może powodować także zaangażowanie prawie 
wszystkich mieszkańców. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w przypadku inicjatyw 
tego typu, gdzie większość mieszkańców musi uczestniczyć na zasadzie przymusowej 
w zbieraniu środków, zawsze istnieje grupa osób niezamierzających włączyć się w tego 
typu inicjatywę14. Osoby te, nie płacąc podatku (Abgabe), uczestniczą jednak w pozy-
tywnych skutkach prowadzonych prac (tzw. efekt gapowicza), jeśli natomiast ich nie-
ruchomości nie są włączane w plany inwestycyjne społeczności lokalnej, może okazać 
się, że zadziałają także negatywne efekty zewnętrzne i okoliczne nieruchomości, mimo 
działań rewaloryzacyjnych, nie zyskają na wartości.

Wzrost wartości obszaru rewaloryzowanego przy pomocy HID zależy w głównej 
mierze od strategii mieszkańców i ich planów jeśli chodzi o podnoszenie wartości lokal-
nych nieruchomości.

Tabela 5.11. Możliwe zmiany wartości nieruchomości na obszarze rewitalizowanym 
w zależności od cech społeczności lokalnej

Strategia
Zainteresowanie członków 
społeczności lokalnej 
zamieszkiwanym obszarem

Skłonność do 
współdziałania (np. 
w ramach HID)

Przyczyny współpracy

Subiektywny 
wzrost wartości

Duże zaangażowanie 
i zainteresowanie 
działaniami inwestycyjnymi 
i rewaloryzacyjnymi, chęć 
aktywnego kształtowania 
środowiska mieszkaniowego

Duża Dążenie do realizacji swoich 
zamierzeń (wyjścia z kryzysu) 
i poprawy jakości całego obszaru, 
poczucie obywatelskiego 
obowiązku, skłonność do 
aktywności na rzecz społeczności

Długookresowy 
wzrost wartości

Częściowe zainteresowanie, 
ale ograniczona znajomość 
prawideł ekonomii i związków 
między wartością nieruchomości 
a jakością lokalizacji

Dostrzegalna Dążenie do uzyskiwania wyższych 
dochodów z najmu mieszkań, chęć 
obniżenia kosztów utrzymania 
budynku i wydatków na remonty, 
dążenie do wyjścia z kryzysu

Krótko-
terminowy 
wzrost wartości

Znikoma skłonność do aktywnego 
zaangażowania, prosprzedażowe 
zachowania i chęć krótkotrwałego 
podbicia cen nieruchomości

Raczej niewielka W niewielu przypadkach dążenie 
do wyjścia z kryzysu i obniżenia 
kosztów utrzymania nieruchomości, 
najczęściej jedynie dążenie do 
uzyskania większych dochodów 
z najmu bądź ceny przy sprzedaży

Brak dążenia 
do wzrostu 
wartości

Pasywność i brak zainteresowania Bardzo niska W niewielu przypadkach chęć 
obniżenia kosztów utrzymania 
nieruchomości

Źródło: Lerz 2007, s. 57.

14 Część osób nie dysponuje wystarczającymi środkami, inni po prostu nie chcą uczestniczyć w ini-
cjatywie społeczności lokalnej nie czując się z nią związani lub planując przeprowadzkę.
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Instrumenty, które przedstawiono powyżej mogą być zastosowane przez większość 
aktywnych społeczności lokalnych, które są zainteresowane rewaloryzacją obszaru, któ-
ry zamieszkują. Jak wynika z powyższej tabeli, członkowie tej społeczności nie mu-
szą być zainteresowani jedynie perspektywą szybkich dochodów, mogą także dążyć do 
poprawy jakości swojego otoczenia i planować szersze działania niż tylko konieczne 
remonty.

O tym, jak trudne może być jednak dla poszczególnych jednostek (właścicieli nie-
ruchomości, mieszkańców) zamieszkujących w danej lokalizacji stanie się społecznością 
lokalną, świadczy dobitnie zdanie pochodzące z niemieckiego opracowania dotyczące-
go pobudzania komunikacji społecznej we wschodniej części Niemiec: „jest jednak do 
pomyślenia, aby to państwo musiało samo tworzyć i inscenizować inicjatywy obywa-
telskie, które właśnie na takiej podstawie będą mogły się rozwijać” (Liebmann 2007, 
s. 34). Wydaje się więc raczej nieuniknione, że w polskiej rzeczywistości władze lokalne 
są również skazane na postępowanie zgodne z myślą zawartą w cytacie. Najważniejsza 
jednak z punktu widzenia rozwijania i kształtowania społeczności lokalnych jest umie-
jętność identyfi kowania czynników spajających społeczności lokalne i inicjatyw obywa-
telskich przez władze lokalne, a także wspieranie ich i włączanie w odgórne programy 
rewitalizacji, dzięki którym będą mogły zrealizować swoje zamierzenia.

Społeczność lokalna to głównie mieszkańcy i właściciele nieruchomości zlokalizo-
wanych na danym terenie, ich podejście do rewaloryzacji obszaru wiąże się przeważnie 
z chęcią poprawy swoich własnych warunków życia i jakości środowiska mieszkanio-
wego, a także ekonomicznymi potrzebami (np. uzyskiwaniem większych dochodów 
z nieruchomości czy korzystaniem przy uzyskiwaniu kredytu z zabezpieczenia w posta-
ci hipoteki). W przypadku prywatnych inwestorów na pierwszy plan wysuwa się chęć 
uzyskania wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, zwłaszcza że przedsięwzięcia związane 
z rewitalizacją charakteryzują się wysokim poziomem niepewności i ryzyka (Adair i in. 
2003).

W związku z tym, że działania sektora prywatnego nie mają na celu wieloaspek-
towej odnowy obszaru, na którym się odbywają, konieczne jest współdziałanie wła-
dzy lokalnej z przedsiębiorstwami, przede wszystkim w zakresie zarządzania dobra-
mi publicznymi i równoważenia rozwoju obszaru (m.in. społecznego i ekologicznego, 
o co przedsiębiorstwa nie zawsze chcą zabiegać). Władza lokalna, wspierając prywatne 
inicjatywy lub indukując je ma w ręku doskonały mechanizm łączenia celów władzy 
publicznej i prywatnego kapitału w postaci partnerstwa publiczno-prywatnego. PPP ze 
strony przedsiębiorcy to realizacja działań rewitalizacyjnych zgodna z rachunkiem eko-
nomicznym, a więc racjonalne wykorzystanie istniejących na danym obszarze zasobów 
w celu osiągnięcia wysokiego zysku. Ze strony władzy publicznej zaś to gwarancja kon-
troli prowadzonych działań i dopełnienie ich koniecznymi elementami o charakterze 
socjalnym i kulturowym, których kapitał prywatny nie może zrealizować ze względu na 
niską rentowność.

W poniższej tabeli przedstawiono kilka kierunków rewitalizacji opartej na PPP 
w zależności od typu zasobu, jaki został wykorzystany przez kapitał prywatny. 
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Powyższa tabela przedstawia szerokie spektrum możliwości, jakie mogą wykorzystać 
uczestnicy procesu rewitalizacji. Wiele miast europejskich dysponuje zasobami umożliwia-
jącymi podążanie wszystkimi wymienionymi kierunkami, a – jak łatwo można zauważyć 
– wskazane kierunki nie muszą być rozłączne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby prywatne 
przedsiębiorstwa realizowały swoje inwestycje na obszarach rewitalizowanych w oparciu 
o zasoby odpowiadające ich profi lowi, a władza publiczna w ramach zarządzania wartością 
obszaru rewitalizacji integrowała te działania i wspierała najbardziej pożądane.

Na poniższym rysunku przedstawiono układ sił oddziałujących na kształt strategii 
rewitalizacji na poziomie lokalnym:

rewitalizacja wspierana
dziedzictwem materialnym
heritage-led regeneration

rewitalizacja wspierana
przez kulturę

culture-led regeneration

rewitalizacja wspierana
przemysłem rozrywkowo-

-wypoczynkowym
leisure-led regeneration

rewitalizacja wspierana
przez handel

retail-led regeneration

rewitalizacja wspierana
społeczność lokalną

community-led 
regeneration

strategia rewitalizacji na poziomie
lokalnym

strategia rewitalizacji na poziomie
regionalnym

strategia rewitalizacji na poziomie
krajowym

PRYWATNI PRZEDSIĘBIORCY

WŁADZA LOKALNA

WŁADZE REGIONU
Środki unijne

WŁADZE CENTRALNE
Budżet Państwa

SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWEPARTYCYPACJA

SPOŁECZNA

Ryc. 5.6. Schemat układu sił wpływających na strategię rewitalizacji na poziomie 
lokalnym 

Źródło: opracowanie własne.

Głównymi aktorami działającymi na rynku przedsięwzięć rewitalizacyjnych są, jak 
wynika z ryciny, władza lokalna, jej partnerzy na poziomie lokalnym (przedsiębiorstwa, 
społeczność lokalna i organizacje pozarządowe) oraz władze regionalne i krajowe po-
przez formułowanie wytycznych i przydzielanie środków fi nansowych. Relacja władzy 
lokalnej i wyższych szczebli administracji opiera się na procedurach urzędowych i jest 
w dużej mierze narzucona przez ustrój państwa. Zupełnie inaczej kształtują się relacje 
władzy lokalnej z partnerami lokalnymi. Zarówno instytucja PPP, jak i możliwości ko-
operacji z organizacjami pozarządowymi, które reprezentują społeczność lokalną otwie-
rają duże pole do innowacyjnych rozwiązań. 

Ciekawą formą kooperacji wszystkich uczestników procesu rewitalizacji na pozio-
mie lokalnym może być forma klastru (grona)15, a więc tworzenia sieci różnorodnych 
powiązań między podmiotami, ułatwiających wymianę informacji, pomysłów, a także 
ułatwiających wychodzenie z popełnianych błędów dzięki wzajemnej kontroli. Klastry 

15 Koncepcja klastru, autorstwa M. Portera, została opracowana dla przedsiębiorstw działających 
w branżach kreatywnych.
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są szczególnie cenną formą współpracy w przypadku przedsięwzięć innowacyjnych, 
a rewitalizacja – ze względu na niepowtarzalność układów przestrzennych – powinna 
być traktowana właśnie jako przedsięwzięcie innowacyjne. Przyjęcie takiego punktu 
widzenia musi pociągnąć za sobą zmianę sposobu myślenia o rewitalizacji.

Tabela 5.13. Ewolucja paradygmatu rewitalizacji: typowe przedsięwzięcie 
inwestycyjne a innowacyjne przedsięwzięcie inwestycyjne

Rewitalizacja jako przedsięwzięcie 
inwestycyjne

Rewitalizacja jako innowacyjne przedsięwzięcie 
inwestycyjne

Dogonienie niezdegradowanych obszarów 
miasta w kategoriach mierzalnych

Stworzenie nowej jakości na rewitalizowanym 
obszarze, niekoniecznie porównywalnej z innymi 
obszarami miasta

Odnowa fi zyczna Przekształcenia architektoniczne, nadawanie nowych 
funkcji i kreowanie nowego krajobrazu miejskiego

Minimalizacja kosztów Dodawanie wartości
Poprawa wartości wskaźników Poprawa jakości przestrzeni
Efektywne wykorzystanie przestrzeni Jakość przestrzeni
Szybkie rezultaty Rezultaty w długim okresie
Dążenie do zrównania się z innymi obszarami 
miasta Podkreślanie różnorodności

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ozols 2008, s. 4.

Część z wymienionych w tabelce zmian już zachodzi, jednak myślenie kategoriami 
kosztów i porównywanie się do innych jest niestety w większości przypadków nieusu-
walne. Należy zdać sobie także sprawę z tego, że standardowe rozwiązania są bezpiecz-
niejsze i łatwiej otrzymać na nie środki. 

5.5.  Kontrola i monitoring efektów zarządzania wartością obszarów 
rewitalizacji

5.5.1. Ewaluacja zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych – metody 
analizy

Kontrola efektów zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych wymaga precyzyj-
nego zdefi niowania celu, a więc końcowego wyniku prowadzonej kontroli, bowiem to właśnie 
oczekiwania tworzących system kontroli powinny być pierwszym kryterium jego oceny. W ni-
niejszym opracowaniu zakłada się, że podmiotem odpowiedzialnym za analizę efektów za-
rządzania wartością obszarów rewitalizowanych jest władza lokalna. Nie wyklucza się jednak 
sytuacji, w której podmioty prywatne, nastawione na prowadzenie działalności gospodarczej 
na rewitalizowanym terenie, również będą chciały przeprowadzać tego typu analizy. W związ-
ku z tym budowa systemu monitoringu procesów rewitalizacji na potrzeby m.in. zarządzania 
wartością obszarów powinna uwzględniać potrzeby zarówno władzy lokalnej, jak i inwestorów 
prywatnych, zarówno w fazie pozyskiwania danych jak i ich agregacji i prezentacji.
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Można założyć, że dla władzy lokalnej, której celem jest kompleksowa odnowa 
rewitalizowanego obszaru, znaczenie ma wartość obszaru rozumiana w szerszym zna-
czeniu, uwzględniającym, obok rynkowej wartości nieruchomości, również czynniki 
pozamonetarne. W związku z tym metody ewaluacji działań rewitalizacyjnych, a w tym 
zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych powinny być tak skonstruowane, aby 
oddawały zmiany tej wartości i badały efektywność prowadzonych działań. Z kolei dla 
inwestorów prywatnych większe znaczenie praktyczne będzie miała z pewnością war-
tość obszaru wyrażona w wartości rynkowej nieruchomości oraz subiektywnym stosun-
ku wartości do ceny (Value for Money – VFM).

Można wskazać trzy główne metody badania efektywności procesów rewitalizacji, 
które mogą znaleźć zastosowanie również w przypadku ewaluacji efektywności zarzą-
dzania wartością obszarów rewitalizowanych:

− analiza efektywności ponoszonych kosztów (cost-effectiveness analysis – CEA),
− ważona analiza efektywności ponoszonych kosztów (weighted cost-effectiveness 

analysis –WCEA),
− rachunek kosztów i korzyści (cost-benefi ts analysis – CBA) (Ribeiro 2008, s. 205).
Obie metody analizy efektywności (CEA i WCEA) są najczęściej stosowane do po-

równań stopnia skuteczności zakładanych celów rewitalizacji, a ich głównym zadaniem 
jest uchwycenie możliwych redukcji kosztów przy prowadzeniu określonych działań. 
W przypadku zarządzania wartością obszarów rewitalizacji wykorzystywane są do po-
równań efektywności rewaloryzacji zdekapitalizowanej substancji budowlanej z wybu-
rzeniami i przekształceniami strukturalnymi (Needleman 1969).

Rachunek kosztów i korzyści (CBA) stosuje się w przypadku projektów16, których 
charakterystyki dla badającego mają wymiar ilościowy i są stosunkowo łatwe do zmie-
rzenia. CEA oraz WCEA mogą być natomiast stosowane w odniesieniu do działań, dla 
których część korzyści nie jest wyrażalna w kategoriach mierzalnych. Wybór metody 
powinien zależeć od stopnia kompleksowości analizy i charakteru efektów, jakie mają 
zostać poddane ocenie.

W przypadku rachunku kosztów i korzyści istotne jest prowadzenie analizy w porów-
nywalnych kategoriach ilościowych. Częściami składowymi rachunku są (Ribeiro 2008):

− analiza fi nansowa – ocenia przepływy fi nansowe w obrębie działań rewitaliza-
cyjnych i pozwala określić czy zyski z przedsięwzięcia będą w stanie pokryć 
wydatki, w przypadku zarządzania wartością obszarów rewitalizacji może być 
stosowana do oceny zmian wartości poszczególnych nieruchomości, wynika-
jących z działań rewaloryzacyjnych, a także w pewnym zakresie prognozować 
wpływy z ew. opłat adiacenckich,

16 CBA został dostosowany do oceny projektów publicznych w latach sześćdziesiątych XX wieku 
w USA jako część Systemu Planowania i Programowania Budżetowego (Planning and Program-
ming Budgeting System). Jego głównym celem była początkowo ewaluacja projektów inwestycyj-
nych sektora prywatnego, a następnie został zastosowany do bardziej skomplikowanych progra-
mów rządowych, w tym dotyczących rewitalizacji (Zięba 2007, s. 164-165).
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− analiza ekonomiczna – ocenia wpływ działań prowadzonych na danym ob-
szarze na gospodarkę całego miasta i/lub regionu, w przypadku zarządzania 
wartością obszarów rewitalizowanych – wpływ działań rewaloryzacyjnych na 
wybranym obszarze na wartość innych obszarów (nieruchomości) w innych 
lokalizacjach,

− analiza społeczna – jest to poszerzenie analizy ekonomicznej przy uwzględ-
nieniu kwantyfi kowalnych społecznych efektów zewnętrznych (np. migracje, 
zmiana struktury zatrudnienia, struktury społecznej itp.).

W tym miejscu koniecznie trzeba podkreślić, że analiza fi nansowa w CBA w nie-
wielkim stopniu może przybliżyć wartość w szerokim znaczeniu. W przypadku, gdy 
udaje się ją wyrazić w postaci miary zagregowanej, agregacja może być tak duża, że 
uniemożliwia wyodrębnienie poszczególnych czynników oddziałujących na wartość ob-
szaru czy pojedynczych nieruchomości (Zięba 2007, s. 169).

Kolejną metodą ewaluacji zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych jest 
metoda Planning Balance Sheet. Została ona opracowana na podstawie założenia, że nie 
da się przypisać wszystkim kosztom i wszystkim korzyściom ilościowych miar, można 
natomiast ocenić stopień ich wzajemnego zbilansowania i stronę przeważającą. Z tego 
powodu metoda ta wzbudza mniej kontrowersji niż CBA, jest też bardziej elastyczna 
i pozwala na włączenie do analizy większej ilości czynników, także tych niemierzalnych 
(Zięba 2007, s. 172-173).

Omówione metody pozwalają na mniej lub bardziej dokładną ocenę efektywności 
prowadzonych działań rewaloryzacyjnych w oparciu o zestawienie kosztów (nakładów 
na rewitalizację) i korzyści (zmianę wartości nieruchomości, ożywienie gospodarcze 
obszaru, poprawę statystyk społecznych). Z uwagi jednak na duże trudności metodolo-
giczne, jakie mogą pojawić się przy złożonych wyliczeniach, w analizach na potrzeby 
władz lokalnych najbardziej godna polecenia wydaje się analiza metodą Planning Ba-
lance Sheet.

Obok tych metod, bazujących na analizie ekonomiczno-fi nansowej przedsięwzięć 
inwestycyjnych, można również zastosować technikę ewaluacji zaczerpniętą z zarządza-
nia strategicznego – porównania uzyskiwanych efektów z punktem odniesienia (bench-
mark) zaczerpniętym np. z terenów nie dotkniętych kryzysem. Badanie zmian rynkowej 
wartości nieruchomości oraz wskaźników opisujących pozostałe składniki wartości ob-
szaru sensu largo i porównanie ich ze zmianami na terenach bez symptomów kryzysu 
pozwala określić, jaka jest dynamika procesów rewitalizacji i czy prowadzone działania 
odnoszą planowany skutek (Adair i in. 2003).

Wszystkie opisane powyżej metody ewaluacji procesów rewitalizacji są przydatne 
również w kontroli zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych. W zależności od 
stopnia szczegółowości ewaluacji i charakteru analizowanych zmian można zastosować 
metody oparte na czynnikach ilościowych – szczególnie w badaniu wpływu procesów 
rewitalizacji na rynkową wartość nieruchomości (obszarów) rewitalizacji oraz jako-
ściowych – w badaniu wpływu prowadzonych działań na wartość sensu largo. Należy 
pamiętać również, że wszelkiego rodzaju unikalne zasoby (m.in. zabytki materialne, 
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obiekty kulturalne, wydarzenia, szczególne formy aktywności społecznej), a w przy-
padku rewitalizacji pełnią one znaczącą rolę, z trudem dają się wcisnąć w ramy mone-
tarnych analiz. W związku z tym godne polecenia wydaje się uzupełnianie ewaluacji 
opartych na wskaźnikach ilościowych, cyklicznymi analizami wykorzystania potencjału 
obszaru (unikatowych walorów).

5.5.2. Wybrane systemy monitoringu procesu rewitalizacji i ich przydatność dla 
zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych

Systemy monitorowania towarzyszą procesom miejskim od początku lat 90. XX 
wieku, od podpisania w 1992 r. Agendy 21 w Rio de Janeiro, której zadaniem było 
m.in. włączenie analizy wskaźnikowej do obserwacji procesów rozwoju miast. Mia-
sta stopniowo wprowadzały systemy monitoringu rynku nieruchomości (komercyjnych 
i mieszkaniowych), a wraz z powstaniem zintegrowanych koncepcji rewitalizacji, łączą-
cych różne aspekty odnowy miasta, pojawiła się również potrzeba zastosowania analizy 
wskaźnikowej do obserwacji procesów rewitalizacji. Poważnym czynnikiem wymusza-
jącym wprowadzanie systemów monitoringu rewitalizacji była potrzeba szczegółowej 
oceny programów rewitalizacji, które ze względu na wielkość przekazywanych dzięki 
nim środkom wymagają szczegółowej kontroli efektywności (Ringel, Korzer, Strauβ 
2005).

Od systemów kontroli i monitoringu programów rewitalizacji oczekuje się przede 
wszystkim następujących cech:

− sprawdzania ich działania i efektywności,
− zabezpieczenia przejrzystości wdrażania programów rewitalizacji,
− wspierania procesów decyzyjnych, zwłaszcza w trakcie podziału środków fi -

nansowych i ubiegania się o udział w konkretnych programach,
− stworzenia lepszych podstaw informacyjnych do rozwoju miast, dzięki syste-

mom wczesnego ostrzegania o negatywnych tendencjach w tkance miejskiej,
− odwzorowania przemian przestrzennych w gminach na najniższym możliwym 

poziomie informacji przestrzennej i dzięki temu umożliwieniu właściwej (na-
wet punktowej) alokacji środków,

− wspierania publicznej debaty o potrzebie i kształcie procesów rewitalizacji 
w krajach europejskich (Liebmann, Glöckner 2004, s. 2).

Aby wyjaśnić różnice między systemami kontroli i monitoringu i ich przydatność 
w zarządzaniu wartością obszarów rewitalizowanych, należy na początku podkreślić, 
że systemy kontroli są dostosowane raczej do badania i oceny efektywności niż ba-
dania przebiegu procesów. Są bowiem narzędziami nastawionymi na analizę efektów 
końcowych działań, którym można przypisać konkretne nakłady (koszty), jak i wyniki. 
W przypadku monitoringu dużo większe znaczenie ma bieżąca rejestracja zmian na ob-
szarach rewitalizowanych i gromadzenie szczegółowych danych ilustrujących tendencje 
obszarowe. Systemy monitoringu mogą więc pomagać w obserwacji realizacji progra-
mów rewitalizacji i ze względu na ich zinstytucjonalizowany charakter w większości 
przypadków jest to niezbędne do końcowej ewaluacji. Mogą jednak również służyć ob-
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serwacji oddolnych inicjatyw o charakterze rewitalizacyjnych, a także efektów katali-
tycznych prowadzonych programów. Warto też w tym miejscu podkreślić ich przydat-
ność do analizy trendów zmian wartości obszarów (nieruchomości) rewitalizowanych 
oraz przebiegu rewaloryzacji obszaru.

Obecnie funkcjonujące w miastach systemy monitoringu różnią się znacznie złożo-
nością i stopniem wykorzystania analizy wskaźnikowej oraz metod grafi cznych, staty-
stycznych, czy informatycznych, jednak ich główną cechą jest umożliwienie sprawowa-
nia ciągłej kontroli nad zachodzącymi procesami rewitalizacji i sprawdzanie ich efektów 
w różnych okresach.

W zależności od celów władz lokalnych zamawiających (i/lub tworzących) system 
monitoringu może obejmować:

− obszar całego miasta – dzieje się tak zazwyczaj w sytuacjach, gdy rewitaliza-
cja jest jednym z działań naprawczo-rozwojowych w mieście i stanowi część 
systemu monitoringu, a dla obserwacji jej postępów ważne są również relacje 
z innymi elementami procesów miejskich (np. Filadelfi i, Sheffi eld),

− obszar wybranych części miasta, charakteryzujących się najbardziej widocz-
nymi potrzebami rewitalizacyjnymi i/lub wobec których rozpoczęto działania 
rewitalizacyjne (np. Lipsk).

System monitoringu w Filadelfi i opiera się na obserwacji wszystkich kwartałów 
miejskich pod kątem poziomu i jakości realizacji usług miejskich. Punktem wyjścia był 
program rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta poprzez celowe działania re-
waloryzacyjne (Neighborhood Transformation Initiative –NTI). Priorytetami programu 
były zatrzymanie odpływu ludności z rewitalizowanych dzielnic, stabilizacja gęstości 
zaludnienia oraz zapewnienie rentowności inwestycji w nieruchomości. Skoncentro-
wano się szczególnie na obszarach, które miały znikome możliwości przyciągnięcia 
prywatnych inwestycji. Jako podstawowe narzędzie zastosowano system informacji 
przestrzennej zbudowany przez ekspertów z Wharton School i Reinvestment Fond Phi-
ladelphia. Obszar miasta został podzielony na 151 kwartałów, wobec których zastoso-
wano wielokryterialną analizę ekonomiczną, traktując je jako swoiste klastry budynków 
mieszkalnych i komercyjnych (Hudson, Werner 2006, s. 10).

Ponieważ Filadelfi a opiera się w swoim programie rewitalizacji na m.in. znacz-
nych ulgach podatkowych i zwolnieniach z podatku od nieruchomości17, istotne miejsce 
w monitoringu zajmują zmiany wartości nieruchomości oraz tendencje na rynku miesz-
kaniowym i komercyjnym. Dane pochodzą w części z operatów wykonywanych dla 

17 Opodatkowanie nieruchomości i tworzenie katastru również wymaga systemów monitorowania 
wartości nieruchomości, przy czym jest to wartość w wąskim znaczeniu. W Wielkiej Brytanii 
zaczęto sugerować możliwość aktywnego zastosowania map powierzchniowych utworzonych 
w oparciu o dane dot. lokalnych podatków od nieruchomości, m.in. poprzez zastosowanie techniki 
landvaluescape – zintegrowanego systemu przestrzennych informacji na temat wartości nierucho-
mości. Metoda ta może być również stosowana dla rozbudowanych defi nicji wartości (Vickers, 
Thurstain-Goodwin 2002, s. 8).
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konkretnych parceli18 w oparciu o dostępne on-line szczegółowe informacje (bieżące 
i historyczne) dotyczące konkretnych nieruchomości:

Ryc. 5.7. Przykładowa strona www parceli w systemie monitoringu NTI w Filadelfi i
Źródło: https://ework.phila.gov/parcelexplorer/Login.aspx.

18 W chwili obecnej w Filadelfi i wdrażany jest nowoczesny system informatyczny Computer Assi-
sted Mass – CAMA, którego celem jest ujednolicenie metodologii obliczania wartości rynkowej 
nieruchomości na terenie całego miasta oraz umożliwienie ciągłego dostępu do aktualnych danych 
dotyczących rynkowej wartości nieruchomości (Actual Value Initiative) (http://brtweb.phila.gov/
brt.apps/FileViewer.aspx?category=Actual Value Initiative&fname=Actual Value Initiative.pdf). 
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Pozyskuje się je również wtórnie na podstawie wysokości podatków od transakcji 
kupna-sprzedaży nieruchomości. Podatki te są rejestrowane w systemie monitoringu. 
Dostęp do nich jest ograniczony do danych zagregowanych do poziomu kwartałów. Na 
rycinie przedstawiono rozkład wysokości przeciętnych podatków od sprzedaży nieru-
chomości w Filadelfi i w 2006 r.:

Ryc. 5.8. Rozkład wysokości przeciętnych podatków od sprzedaży nieruchomości 
w Filadelfi i

Źródło: https://ework.phila.gov/parcelexplorer/Login.aspx.

Dla tematu niniejszego opracowania duże znaczenie ma odpowiedź na pytanie, 
dlaczego w Filadelfi i skonstruowano tak istotny dostęp inwestorów do danych dotyczą-
cych parceli i dlaczego miasto jest tym zainteresowane. Wynika to przede wszystkim 
z polityki rewitalizacji miasta, a szczególnie z polityki ożywiania lokalnej przedsiębior-
czości polegającej na tworzeniu specjalnych korytarzy handlowo-usługowych w struk-
turze przestrzennej miasta. Wobec tego władze miasta przekazują inwestorom poprzez 
informacje dostępne w części systemu monitoringu – mapy miejskie19 – informacje, na 
jakich terenach warto inwestować i gdzie można liczyć na określone udogodnienia fi -
skalne. Dzięki temu poziom informacji przestrzennej dostępnej inwestorom jest zasadni-
czo wyższy niż w sytuacji niepewności, co do polityki władz miasta wobec poszczegól-

19 http://citymaps.phila.gov/citymaps/.
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nych jego obszarów. Sprzyja to inwestycjom i rzeczywiście przynosi w Filadelfi i efekty 
w postaci ożywienia ekonomicznego miasta i zahamowania procesów degradacji.

System, który opracowano w Filadelfi i jest interesujący głównie dlatego, że istotne 
miejsce zajmuje w nim wartość nieruchomości. Jest ona tutaj postrzegana w wąskim 
znaczeniu. Nie wydaje się jednak, by mogło to umniejszać jej rolę jako podstawy sys-
temu monitoringu procesów rewitalizacji. Obok bowiem obserwacji demografi cznych 
informacje o tendencjach na rynku nieruchomości zajmują w tym systemie najwięcej 
miejsca, a ich zbieranie jest w istocie powiązane z celami strategicznymi władz lokal-
nych. Można zaryzykować nawet twierdzenie, że w tym przypadku jednym z fi larów 
polityki rewitalizacji miasta jest właśnie zarządzanie wartością obszarów rewitalizowa-
nych20. Jest to w zasadzie sytuacja prawie że idealna, zwłaszcza w Polsce, w warunkach 
utrudnionego dostępu do większości informacji na temat nieruchomości. Wydaje się, 
że dopiero wprowadzenie katastru, także jako bazy informacyjnej w znacznym stopniu 
mogłoby zmienić tę sytuację.

Drugim miastem, którego przykład warto przywołać jest Sheffi eld w Wielkiej Bry-
tanii (Successful Neighbourhood Information System – SNIS). Tu również stworzono 
system monitorowania obszaru całego miasta: obejmuje on 100 kwartałów miejskich, 
które opisywane są za pomocą 45 wskaźników pogrupowanych w 7 głównych blo-
ków21:

− aktywność ekonomiczna,
− edukacja,
− mieszkalnictwo,
− środowisko,
− dostęp do usług,
− zdrowie i opieka społeczna,
− bezpieczeństwo (Sheffi eld City Council 2007, s. 6).
Na podstawie ważonych wskaźników konstruuje się tu także specjalny indeks, słu-

żący do kontroli procesów rozwoju miasta. Główne cele systemu to:
− wspieranie poprawy jakości usług miejskich,
− ułatwienie kontroli realizacji cząstkowych planów rozwoju miasta (Local Area 

Agreements – LAA),
− ułatwienie procesów decyzyjnych władzom lokalnym,
− zaspokojenie potrzeb informacyjnych NGO-sów, lokalnych związków i grup 

zawodowych (Hudson, Werner 2006, s. 14).

20 A także ograniczanie tendencji negatywnych na pozostałych obszarach poprzez funkcjonowanie 
rozleglejszego systemu monitoringu obszarów miasta. Jak wspomniano na początku omówienia 
przykładu Filadelfi i, system monitoringu obejmuje całe miasto. Jest skonstruowany jako system 
wczesnego ostrzegania, a na obszarach rewitalizowanych ma również inne funkcje, m.in. opisane 
w tekście.

21 Informacje są zbierane na bieżąco, a aktualizacja odbywa się corocznie.
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W pewnym zakresie wadą systemu Sheffi eld jest to, że został on stworzony przez 
specjalistów, bez udziału reprezentantów władz lokalnych oraz społeczności lokalnej, 
system jednak ewoluuje, a jego użyteczność jest na tyle duża, że przeważa drobne niedo-
pasowania do celów władz. Największym problemem w czasie konstrukcji systemu było 
pozyskanie danych wejściowych. W porównaniu z amerykańskim systemem informacji 
przestrzennej i statystycznej, kraje europejskie zdecydowanie są w tyle. Dane te jednak 
uzyskano, przedstawiając właścicielom nieruchomości perspektywę realnych zysków 
wynikających z istnienia systemu. Ciągle jednak są to dane niepełne, acz w bardzo ogra-
niczonym zakresie, jednak i tak istnieje ryzyko nadinterpretacji czy nadmiernego uogól-
nienia. Poza tym system nie jest dostępny publicznie z uwagi na poufność zebranych in-
formacji (Sheffi eld City Council 2006, s. 8-9). Informacje, które można z niego uzyskać 
są podawane w postaci kart dotyczących poszczególnych kwartałów za określony rok 
(ryc. 5.9.). Centralne miejsce na karcie profi lu zajmuje heptagram obrazujący sytuację 
w kwartale w odniesieniu do całego miasta. Jak widać na przykładzie, miasto Sheffi eld 
rozwija się równomiernie, natomiast kwartał Burngreave w sześciu punktach znacznie 
odbiega od ogólnomiejskich tendencji, jedynie w zakresie dostępu do usług poziom roz-
woju jest podobny do całego miasta. Kwartał Burngreave został zakwalifi kowany jako 
obszar rewitalizacji, głównie ze względu na znaczną degradację przestrzenną, a także na 
konfl ikty społeczne i segregację etniczną (duży udział Pakistańczyków, Afro-Karaibów, 
Somalijczyków i Jemeńczyków w strukturze ludności).

Jak widać na podanym przykładzie zakres informacji, jakie otrzymać może osoba 
zainteresowana rozwojem konkretnego kwartału Sheffi eld, nie jest porównywalna z sys-
temem fi ladelfi jskim. Zakres informacji jest o wiele mniejszy, a danych dotyczących 
wartości nieruchomości nie ma wcale, pojawiają się jedynie wzmianki w opisie profi lu 
na temat zmiany cen nieruchomości w danym kwartale. Informacje, które można uzy-
skać z tego systemu monitoringu służą więc bardziej podejmowaniu bieżących decyzji, 
lepszemu zrozumieniu sytuacji w kwartałach i kontrolowaniu realizacji LAA.

Na podstawie wartości indeksu można mówić o poprawie sytuacji w konkretnych 
kwartałach, można też wysnuwać pewne wnioski dotyczące skuteczności realizowanych 
tam programów rewitalizacji, jednak tego typu system monitoringu w niewielkim stop-
niu może być użyteczny w zarządzaniu wartością obszaru22. Przeszkodą jest ograniczo-
na informacja, a także zbyt duża agregacja indeksu.

22 Warto w tym miejscu podkreślić jeszcze raz znaczenie dopasowania systemu monitoringu do 
celów, jakim będzie służył. Zarówno w przypadku Filadelfi i, jak i Sheffi eld to dopasowanie jest 
właściwe: w Filadelfi i zarządzanie wartością obszarów rewitalizowanych ma fundamentalne zna-
czenie, w Sheffi eld jest marginalizowane, ponieważ pierwszoplanowe są warunki bytowe miesz-
kańców.



148  Aleksandra Jadach-Sepioło

Ry
c.

 5
.9

. K
ar

ta
 p

ro
fi l

u 
kw

ar
ta
łu

 B
ur

ng
re

av
e

Źr
ód
ło

: h
ttp

://
w

w
w

.sh
ef
fi e

ld
.g

ov
.u

k/
in

-y
ou

r-a
re

a/
sn

is
/a

bo
ut

-s
ni

s.



Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast 149

Na tej podstawie można postulować, aby systemy monitoringu ukierunkowane na 
zarządzanie wartością obszarów rewitalizowanych uwzględniały jak największą ilość 
informacji dotyczących wartości nieruchomości i tendencji na rynku nieruchomości 
w mieście i w kwartale, a także by schemat agregacji danych był kilkustopniowy, od 
najwęższego do najszerszego pojęcia wartości obszaru rewitalizowanego.

Kolejny typ monitoringu procesów rewitalizacji to monitorowanie małoobszarowe, 
bardzo przydatne i bardzo dokładne narzędzie w fazie wdrażania programu rewitaliza-
cji lub kontrolowania procesów oddolnych. Typ ten zostanie omówiony na przykładzie 
Lipska (Kleinräumiges Monitoring im Stadtumbau).

Do 2004 r. monitoring rewitalizacji w Lipsku polegał w zasadzie tylko na obserwa-
cji trendów demografi cznych, stanu i wielkości zasobów mieszkaniowych, aktywności 
budowlanej na terenie miasta i liczby pustostanów. Jednak wraz z potrzebą zastosowa-
nia monitoringu do udoskonalania alokacji środków fi nansowych rozpoczęła się ewolu-
cja lipskiego systemu monitoringu. Włączano do niego coraz więcej danych, z różnych 
szczebli informacji przestrzennej, rozszerzano również coraz bardziej czasowy zakres 
obserwacji, zmniejszano interwały między obserwacjami, aby pozyskiwane informa-
cje odpowiadały w jak największym stopniu potrzebom informacyjnym wynikającym 
z dwóch dokumentów określających politykę miejską Lipska:

− Plan Rozwoju Miasta. Komercyjne tereny inwestycyjne (Stadtentwicklung-
splan Gewerbliche Baufl äche – STEP GB),

− Plan Rozwoju Miasta. Budownictwo mieszkaniowe i rozwój miasta (Stadten-
twicklungsplan Wohnungsbau und Stadtentwicklung – STEP WuS).

Poza tym nastawiono się na pozyskiwanie danych, które dla oceny procesów rewi-
talizacji mają fundamentalne znaczenie, a które są praktycznie nieosiągalne z urzędów 
statystycznych. Głównie dotyczy to pustostanów, ale również innych aspektów rynku 
mieszkaniowego i lokali usługowych.

Warto podkreślić, że choć lipski system działa w oparciu o narzędzia informatyczne 
i wykorzystuje oprogramowanie statystyczne nie został zaprojektowany jako zamknięty, 
skończony system, który będzie służył miastu przez dziesięciolecia w niezmienionej 
formie. Założono bowiem już na początku jego tworzenia, że warunkiem skuteczności 
systemu monitoringu jest ciągłe dopasowywanie się do zmian i nowych potrzeb infor-
macyjnych. Ciągle więc istnieją w systemie furtki dla nowych rozwiązań (Siedentop, 
Wiechmann 2008). 

Jest to system, w którym informacje o rynku nieruchomości zajmują ważne miejsce 
i dostarczają dobrych materiałów na temat zmian wartości obszarów rewitalizowanych 
w czasie. Są to, co prawda, informacje pośrednie, jednak nie brakuje również danych 
dotyczących poziomu cen mieszkań, obiektów komercyjnych, gruntów, a także cen naj-
mu.

Rewaloryzacja obszarów rewitalizacji ma też w Niemczech niebagatelne znacze-
nie, bowiem w warunkach znacznej nadwyżki podaży część zasobów mieszkaniowych, 
a także komercyjnych o niższym standardzie bardzo straciła na wartości w ciągu ostat-
nich lat i jedynie odpowiednio prowadzone działania rewitalizacyjne mogą te tenden-
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cje odwrócić. W związku z tym potrzebne są przede wszystkim informacje dotyczące 
liczby pustostanów, liczby wyburzonych mieszkań (budynków), zakresu prowadzonych 
działań rewaloryzacyjnych i ich efektywności. Te informacje mogą być odczytane z lip-
skiego systemu (Stadt Leipzig 2005). Stanowi on więc dobrą, a przy tym w znacznym 
stopniu zdezagregowaną bazę wyjściową do zarządzania wartością rewitalizowanych 
części Lipska.

Ryc. 5.10. Możliwości grupowania danych w lipskim systemie monitoringu 
Źródło:  http://www.fks-stadtentwicklungsplanung.de/Downloads-Dateien/Notwendigkeit_

Moeglichkeit _das_ umacs_fuer_Forst_Goldschmidt.pdf.

Należy także podkreślić, że właśnie dzięki systematycznie prowadzonym bada-
niom i kontroli efektów powoli, ale skutecznie obraz miasta zmienia się, a wartość ob-
szarów również podnosi się. W przypadku tego typu działań rewaloryzacyjnych, kiedy 
dużą rolę, obok faktycznej waloryzacji substancji budowlanej oraz środowiska mieszka-
niowego odgrywa także ograniczenie zasobu mieszkań, szybciej zaobserwować można 
wzrost wartości obszaru, np. poprzez zwiększenie zadowolenia mieszkańców, saldo mi-
gracji czy liczbę kupowanych mieszkań, niż wzrost rynkowej wartości nieruchomości 
(Siedentop, Wiechman 2008).

Obok systemów monitoringu nie mniej ważna dla zarządzania wartością obszarów 
rewitalizowanych jest kontrola procesów rewitalizacji. Dzięki kontroli stanu zasobów 
dokonywanej przed rozpoczęciem programu rewitalizacji, możliwa jest odpowiednia 
alokacja środków oraz efektywne działanie. Natomiast kontrola w trakcie programu oraz 
ex-post pozwala na mierzenie efektów, czyli faktycznego wzrostu wartości obszarów 
(nieruchomości).
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Tabela 5.14.  Tabela kontrolna – Program rewitalizacji miast i waloryzacji krajobrazu 
miejskiego23 (POLIS) i program URBAN

POLIS URBAN
1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Za
tru

dn
ie

ni
e

Promocja zatrudnienia mieszkańców ●
Wsparcie dla samozatrudnienia ●
Poprawa kwalifi kacji mieszkańców ●
Aktywna polityka zatrudnienia wobec 
osób z grup zagrożonych wykluczeniem ●

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 
„publicznego”/„społecznego”

Ek
on

om
ia

 m
ie

js
ka Wsparcie dla tradycyjnych aktywności 

zawodowych na danym obszarze ●

Promocja nowych aktywności i lokalnych 
specjalizacji ○

Bardziej ogólna promocja wizerunku 
miasta lub jego części ● ● ● ● ● ● ●

Zmiana regulacji dotyczących inwestycji ●

W
ar

un
ki

 m
ie

sz
ka

ni
ow

e

Eliminacja niedoskonałości w warunkach 
mieszkaniowych
Eliminacja niedoskonałości w innych 
warunkach życiowych ●

Zwiększenie dostępu do tanich mieszkań
Wspomaganie mieszkalnictwa dla 
pewnych grup
Zaangażowanie w zarządzanie terenami 
mieszkaniowymi
Zróżnicowanie dostawców usług 
mieszkaniowych
Zmiany w regułach inwestowania 
i deweloperki ●

W
sp

ar
ci

e 
dl

a 
gr

up
 

w
yk

lu
cz

on
yc

h

Zwiększenie dostaw i jakości usług ●
Zwiększenie dostępu do publicznej 
i prywatnej infrastruktury ●

Lepszy dostęp do różnych możliwości 
aktywności obywatelskiej ●

Wspomaganie uzyskiwania dochodów 
przez rodziny
Poprawa warunków powrotu/wejścia na 
rynek pracy ●

Po
m

oc
 sp

oł
ec

zn
a Promocja lokalnych stowarzyszeń ●

Decentralizacja świadczenia usług 
wspierających dla osób i ich rodzin
Zwiększona jakość i dostęp do 
udogodnień i usług ○ ○ ●

Promocja lokalnych centrów rozrywki ●

23 POLIS – Programme for Urban Revtalisation and Environmental Valorisation of the Cities.
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B
ez

pi
e-

cz
eń

st
w

o
Poprawa jakości policyjnego monitoringu
Lepszy dostęp do usług związanych 
z bezpieczeństwem
Zasilenie patroli na ulicach objętych 
ruchem pieszym ●

Polityka kontroli przestępczości
Kontrola ryzyka zawalenia się budynków
Projekty miejskie (nastawione na 
zwiększanie bezpieczeństwa) ○

Śr
od

ow
is

ko
 i 

ja
ko
ść

 
ży

ci
a

Projekty systemów komunikacyjnych ● ● ●
Projekty infrastrukturalne ● ● ●
Działania w przestrzeni publicznej 
i projekty poprawiające jakość życia ● ● ● ● ● ● ●

Promocja jakości środowiska ● ● ● ● ● ● ● ●
Promocja efektywnego zarządzania 
energią na obszarach zurbanizowanych ● ● ● ●

Akcje promujące zdrowy tryb życia

Za
rz
ąd

za
ni

e 
m

ia
st

em

Pobudzenie mechanizmów partycypacji 
społecznej ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Umiejętności defi niowania i wiedza 
o problemach w mieście ● ● ● ● ● ● ● ●

Tworzenie nowych struktur 
interwencyjnych ● ●

Tworzenie nowej metodologii interwencji ● ●
Waloryzacja kapitału ludzkiego 
i technicznego ●

Legenda:
POLIS – Program rewitalizacji miast i waloryzacji krajobrazu miejskiego
Komponent 1 –  Zintegrowane operacje rewitalizacji miast i waloryzacji krajobrazu
Komponent 2 –  Interwencje w miastach z obszarami zakwalifi kowanymi do Światowego 

Dziedzictwa
Komponent 3 –  Miejska i krajobrazowa waloryzacja obszarów pomieszkaniowych
Komponent 4 –  Pomocnicze środki poprawiające urbanistyczne i krajobrazowe warunki życia 

w miastach
4.1 –  Wsparcie dla nowych form komunikacji miejskiej
4.2 –  Wsparcie dla instalacji monitoringu i systemów zarządzania krajobrazem
4.3 – Wsparcie dla waloryzacji urbanistycznej i krajobrazowej w obiektach 

edukacyjnych i ich otoczeniu
4.4 –  Wsparcie dla innych akcji mających pozytywny wpływ na jakość życia 

miejskiego
● – efekty bezpośrednie
○ – efekty pośrednie

Źródło: Breda-Vásquez i in. 2001, s. 7.

Najprostszym przykładem kontroli prowadzonych działań jest identyfi kacja bezpo-
średnich i pośrednich efektów prowadzonych w ramach programów działań. W prezen-
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towanej tabeli przedstawiono tego typu zestawienie dla dwóch przykładowych progra-
mów rewitalizacji realizowanych w Portugalii24:

Przywołana karta kontrolna zawiera główne obszary działań, które powinny być 
uwzględnione w pełnym programie rewitalizacji, nastawionym na poprawę warunków 
mieszkaniowych, społecznych i ekonomicznych na danym obszarze. Ewaluacja progra-
mów rewitalizacji za pomocą tego typu narzędzia pozwala stwierdzić, na ile komplek-
sowy jest proponowany program, a także konkretnie określić, jakie typy działań będą 
podejmowane oraz na jakie efekty można w jego przypadku liczyć. Jest to narzędzie 
służące do oceny programów ex-ante i jego głównym zadaniem jest ułatwienie procesu 
decyzyjnego władz miejskich w wyborze programu, do którego ich miasto będzie apli-
kować.

W odniesieniu do zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych tego typu kon-
trola ex-ante również wydaje się potrzebna, ponieważ już na etapie analizy programów 
rewitalizacji pozwala stwierdzić, jakie składniki wartości obszaru mogą być w danym 
programie poddane waloryzacji i czy rzeczywiście odpowiada to istniejącym potrzebom 
w tym zakresie.

Typowa kontrola ex-post w przypadku procesów rewitalizacji bazuje zazwyczaj 
na indeksach opartych na wskaźnikach z systemów monitoringu. Do tej pory przedsta-
wiono kilka rozwiązań wykorzystywanych przez władze lokalne, natomiast teraz chwilę 
uwagi warto poświęcić indeksowi stworzonemu dla celów czysto komercyjnych.

Od 1998 r., kiedy opublikowano w Wielkiej Brytanii raport Royal Institution of 
Chartered Surveyors pt. Accessing Private Finance, badania dotyczące zaangażowa-
nia kapitału prywatnego w rewitalizację wskazywały przez dłuższy czas, że prywatni 
inwestorzy nie są specjalnie zainteresowani inwestycjami na obszarach rewitalizowa-
nych. Badania Joseph Rowntree Foundation wskazują, że główną barierą była przede 
wszystkim niepewność co do kierunku zmiany wartości nieruchomości na tych obsza-
rach i wielkości ewentualnych zysków. 

W związku z tym zaczęto poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak kształtują się 
zyski z inwestycji na obszarach rewitalizacji w stosunku do rynku pierwotnego, a więc 
inwestycji deweloperskich i czy udałoby się tę relację grafi cznie zobrazować i wyliczyć, 
a na tej podstawie utworzyć indeks rynku nieruchomości na obszarach zdegradowanych, 
który mierzyłby stopy zwrotu z inwestycji na tych terenach, a także ruchy cen i zesta-
wiałby je z pierwotnym rynkiem jako punktem odniesienia (benchmarking) (Sieracki 
1999, Adair i in. 2003).

Indeksy takie próbowano tworzyć z różnym powodzeniem. Poniżej przedstawiono 
kilka z nich:

− indeks IPD25 Regeneration Index, w konstrukcji którego całkowite zyski z in-
westycji oblicza się jako różnicę między wzrostem wartości kapitału i docho-

24 Tabela była opracowana dla programów z kolejnego okresu programowania, a więc dotyczy lat 
2007-2013.

25 IPD – Investment Property Databank.
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dami z nieruchomości a kosztami inwestycji (IPD 2002). Zastosowano meto-
dologię opartą na standardowych analizach rynku, przy czym osadzona jest ona 
w paradygmacie zarządzania wartością przedsiębiorstwa (value based mana-
gement) i zyski z inwestycji traktowane są jako powiększanie kapitału26 przed-
siębiorstwa inwestującego w nieruchomości na obszarach rewitalizowanych. 
W związku z tym właśnie centralnym miernikiem w indeksie jest zysk z inwe-
stycji. Taka konstrukcja indeksu miała na celu zapewnienie porównywalności 
indeksu z indeksami zyskowności innych inwestycji (np. kapitałowych). W in-
deksie uwzględnia się jedynie nieruchomości o charakterze inwestycyjnym27, 
a procedury wyliczeniowe gwarantują wysoką jakość indeksu.

− indeks CB Hillier Parker – CB Hillier Parker Rent Index and Yield Monitor28, 
którego konstrukcja opiera się na dochodach z nieruchomości, przy wyznacza-
niu których wykorzystuje się również wycenę nieruchomości, uwzględniającą 
wiele składników wartości nieruchomości przy aktualnym sposobie użytkowa-
nia (CB Hillier Parker 2000). Indeks ten jest w większym stopniu osadzony 
w paradygmacie zarządzania wartością nieruchomości i w tym wypadku war-
tość nieruchomości jest centralnym miernikiem indeksu.

Cechą wspólną obu indeksów jest wykorzystywanie danych pozyskanych z wyce-
ny nieruchomości, różnice polegają na ich późniejszym opracowaniu i w konsekwencji 
wyborze innego punktu odniesienia: w IPD RI jest to indeks zyskowności inwestycji 
na rynku pierwotnym, natomiast w przypadku CB HP RI&YM jest to indeks wartości 
nieruchomości inwestycyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach. Warto podkreślić, że kon-
strukcja tego typu indeksów jest dość trudnym (i żmudnym) zajęciem, głównie z powo-
du niskiej jakości oraz przejrzystości informacji pochodzących z rynku nieruchomości 
inwestycyjnych. Nawet w USA, gdzie dane te są teoretycznie łatwiej dostępne niż w Eu-
ropie, indeksy tego typu pojawiły się dopiero niedawno (Gatzliaff, Geltner 1998).

Warto jednak na chwilę zatrzymać się przy tych indeksach, aby zobaczyć, jak wiele 
informacji o fundamentalnym znaczeniu dla zarządzania wartością obszarów rewitalizo-
wanych można uzyskać dzięki nim. Na poniższych wykresach przedstawiono podstawo-
we informacje, jakie można uzyskać na podstawie IPD RI (IPD RI 2008).

26 Wzrost wartości kapitału odpowiada w tym przypadku wzrostowi wartości nieruchomości, która 
jest przedmiotem inwestycji. Wyceny dokonywane są raz w roku.

27 Od 2007 r. wprowadzono do indeksu także wskaźniki dotyczące działalności deweloperskiej na 
obszarach rewitalizacji (IPD 2008). Z danych indeksu wynika, że tego typu inwestycje są szcze-
gólnie zyskowne w średnim i długim okresie. Ich dodatkowym atutem jest dość duża niezależność 
zwrotu z inwestycji od efektów rewitalizacji na danym obszarze.

28 W chwili obecnej, po fuzji CB Hillier Parker, Insygnia i CB Richard Ellies, na rynku działa fi rma 
CB Rochard Ellies i to ona opracowuje wspomniany indeks (CB Richard Ellies Rent Index and 
Yield Monitor) (CBRE 2007).
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Ryc. 5.11. Całkowite roczne zyski z nieruchomości w latach 1997-2007
Źródło: IPD RI 2008, s. 4.

Ryc. 5.12. Przeciętna średnio- i długookresowa stopa zwrotu z inwestycji
Źródło: IPD RI 2008, s. 5.
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Ryc. 5.13. Wzrost wartości dochodowej nieruchomości w latach 1997-2007
Źródło: IPD RI 2008, s. 6.

Ryc. 5.14. Wzrost wartości kapitału zainwestowanego w nieruchomości w latach 1997-2007
Źródło: IPD RI 2008, s. 7.
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Ryc. 5.15. Wzrost wartości kapitału zainwestowanego w nieruchomości mieszkaniowe 
w latach 1997-2007

Źródło: IPD RI 2008, s. 9.

Ryc. 5.16. Krótko-, średnio- i długookresowe stopy zwrotu z inwestycji 
w nieruchomości mieszkaniowe

Źródło: IPD RI 2008, s. 9.
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Celem powyższego zestawienia nie jest obrazowanie tendencji na rynku nierucho-
mości inwestycyjnych na obszarach rewitalizowanych w Wielkiej Brytanii, a jedynie 
wskazanie, jakiego typu informacje można uzyskać korzystając z IPD RI. Tego typu 
indeks z różnorodnymi możliwościami agregacji danych jest niezwykle pomocnym na-
rzędziem w prowadzeniu polityki rewaloryzacji obszarów rewitalizowanych. Informa-
cje o stopach zwrotu z inwestycji na tych obszarach są najczęściej jednym z najważniej-
szych argumentów mogących zachęcić inwestorów do włączenia się w proces rewitali-
zacji. A przecież głównym celem polityki rewitalizacji powinno być właśnie włączanie 
kapitału prywatnego w fi nansowanie rewitalizacji.

Informacje tego typu są pomocne także jako punkt odniesienia (benchmark) dla 
lokalnych inwestycji, ułatwiają więc formułowanie celów strategicznych w zarządza-
niu wartością obszarów rewitalizowanych. Poza tym wiedza o tym, jakie inwestycje są 
najbardziej rentowne na obszarach rewitalizowanych połączona z wiedzą o lokalnym 
potencjale stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych działań, już na poziomie operacyj-
nym, a więc m.in. wspomagania przy pomocy różnorodnych instrumentów fi nansowych 
i fi skalnych (Herbst 2008) kapitału prywatnego zainteresowanego inwestycjami na ob-
szarze rewitalizacji.

Reasumując, system kontroli i monitoringu jest niezbędnym elementem zarządza-
nia wartością obszarów rewitalizowanych. Bez zdezagregowanych, szczegółowych in-
formacji o nieruchomościach i okresowo budowanych baz wskaźników dla całych ob-
szarów nie jest możliwe zarządzanie tak kompleksowym procesem jak kształtowanie 
wartości obszarów. Na podstawie doświadczeń innych krajów można sądzić, że two-
rzenie systemu monitoringu na potrzeby rewitalizacji można z powodzeniem oprzeć na 
zaawansowanych systemach katastralnych w zakresie monitoringu i kontroli wartości 
nieruchomości w sensie zawężonym do rynkowej wartości (przykład Filadelfi i). W za-
kresie rozszerzonego pojęcia wartości warto uzupełnić konstrukcję systemu o rozwią-
zania stosowane w systemach oceny zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych 
i spójności społecznej (przykład Sheffi eld).

Monitoring zmian wartości obszarów powinien uwzględniać również zmiany 
w sferze ekonomicznej i możliwości generowania dochodów i tworzenia miejsc pracy 
w oparciu o unikatowe zasoby obszarów rewitalizowanych. Istotne znaczenie ma tu sys-
tematyczne zbieranie informacji dotyczących rozwoju turystyki i wydarzeń kulturalnych 
na terenie zabytków i obiektów kultury, aktywizacji pasaży handlowych w dzielnicach 
śródmiejskich, adaptacji terenów poprzemysłowych na cele kulturalne i handlowo-usłu-
gowe, a także możliwości generowania dochodów przez przedsięwzięcia alternatywne 
i innowacyjne. Trudno wyliczyć wszystkie składniki systemu monitoringu, ponieważ – 
podobnie jak procesy rewitalizacji – musi być on dostosowany do konkretnego obszaru, 
a więc w szczegółowej konstrukcji być unikatowy. Ogólna konstrukcja powinna jednak 
opierać się na danych dotyczących wartości rynkowej i rozszerzeniu pojęcia wartości 
o informacje dotyczące walorów architektonicznych, kulturowych, edukacyjnych, spo-
łecznych i ekonomicznych obszaru, zarówno w kategoriach zobiektywizowanych (np. 
mierniki rezultatu), jak w subiektywnych (badania opinii mieszańców).
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5.6. Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji 
polskich miast

Przedstawiona w niniejszym raporcie koncepcja zarządzania wartością obszarów 
rewitalizowanych wywodzi się z zarządzania wartością przedsiębiorstw, które jako cen-
tralną kategorię działalności postrzegają zysk i dochody z zainwestowanego przez wła-
ścicieli kapitału. W odniesieniu do obszarów rewitalizowanych przyjęto dwupoziomową 
defi nicję wartości, zakładając, że w wąskim znaczeniu wartość nieruchomości (obszaru) 
odpowiada rynkowej wartości, natomiast w szerszym znaczeniu dopełniają ją składniki 
jakościowe, związane z walorami społecznymi, przestrzennymi, ekonomicznymi i kul-
turalnymi. Wobec takiej defi nicji wartości nieruchomości na terenie rewitalizowanym, 
którą rozciągnięto na obszary rewitalizowane, przyjęto, że zarządzanie wartością obsza-
ru jest procesem skomplikowanym, kilkufazowym, którego poszczególne etapy to:

− planowanie: identyfi kacja obszaru kryzysowego i nadanie mu statusu obszaru 
rewitalizacji i włączenie go do strategii lokalnej polityki rewitalizacyjnej,

− organizacja: wycena wartości obszaru kryzysowego w warunkach kryzysu 
i ustalenie wartości docelowej (w wąskim znaczeniu), do której dążyć będzie 
zarządzający, oraz wartości docelowej (w szerokim znaczeniu) wyrażonej 
w postaci końcowych wartości wybranych mierników jakościowych i ilościo-
wych dla danego obszaru,

− zarządzanie: wdrażanie strategii rewaloryzacji obszaru rewitalizacji, rozu-
mianej jako przywrócenie obszarowi zdolności do funkcjonowania w oparciu 
o prawa rynku, za pomocą środków i procedur rewitalizacji,

− kontrola: ocena efektów zastosowanych działań i budowa systemu monitorin-
gu, pozwalającego wykryć niepożądane tendencje w przyszłości.

W raporcie szczegółowo omówiono poszczególne fazy zarządzania wartością 
obszarów rewitalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania strategii re-
waloryzacji obszarów w stanie kryzysu przy wykorzystaniu unikalnych zasobów tego 
obszaru. Jako szczególnie cenne uznano obiekty dziedzictwa materialnego i ducho-
wego, centra edukacyjne, innowacyjne wydarzenia kulturalne oraz ciekawe aranżacje 
przestrzeni publicznych. W analizie kształtowania wartości obszarów rewitalizowanych 
podkreślano również znaczenie spójności społecznej i zrównoważenia rozwoju obsza-
ru także w aspekcie ekologicznym. Przedstawione przykłady zagranicznych rozwiązań 
oraz badanie teoretycznych podstaw zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych 
pozwala na sformułowanie następujących wniosków dla Polski:

1. Zarządzanie wartością nieruchomości, a tym bardziej obszarów nie doczekało się 
w Polsce zbyt długich tradycji, zwłaszcza że wobec braku uwarunkowań praw-
nych procesów rewitalizacji oraz centralnego systemu informacji o wartości nie-
ruchomości trudno jest podejmować tego typu działania na szerszą skalę.

2. W związku z tym postuluje się utworzenie centralnego systemu informacji 
o wartości nieruchomości na wzór rejestru katastralnego, zbierającego infor-
macje o cenach transakcyjnych w obrocie nieruchomościami, aktualizowanego 
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okresowo, uwzględniającego zmiany wartości nieruchomości wynikające z ko-
niunktury na rynku nieruchomości, jak i z procesów wewnątrzmiejskich (m.in. 
rewitalizacji).

3. Zakłada się także potrzebę rozbudowania wyżej wymienionego systemu o ze-
spół mierników ilościowych i jakościowych opisujący w zobiektywizowany 
sposób kategorie wartości nieruchomości (obszarów) w szerszym znaczeniu, 
uwzględniający wskaźniki zrównoważonego rozwoju obszarów rewitalizacji.

4. Dodatkowo, na poziomie lokalnym wskazane jest gromadzenie informacji na 
temat wizerunku obszaru w oczach mieszkańców i osób z zewnątrz, a także sto-
sunku mieszkańców do zmian w przestrzeni miejskiej wywołanych procesami 
rewitalizacji i włączanie mieszkańców do procesu kreowania wartości obszaru.

5. System informacji przestrzennej zgodny z powyższymi założeniami jest nie-
zbędnym elementem na każdym etapie zarządzania wartością. Obok niego jed-
nak konieczne są inne działania, a przede wszystkim traktowanie obszarów 
rewitalizacji jako potencjalnych generatorów wartości, które dzięki systema-
tycznie i konsekwentnie prowadzonym działaniom naprawczym i rozwojowym 
będą w stanie przynosić dochody z podatków dla gmin, dochody w postaci 
czynszów i zysków z działalności gospodarczych dla przedsiębiorstw prywat-
nych oraz dochody z płac dla zatrudnionych na tym obszarze ludzi. Wskazana 
jest więc zmiana podejścia do obszarów rewitalizowanych jako skupiska pro-
blemów, będących kulą u nogi miasta na rzecz podejścia zasobowego, akcentu-
jącego walory obszarów rewitalizacji, a także możliwość kreowania przez nie 
dochodów. W polskiej rzeczywistości myślenie tego typu wyraża się, jak do-
tychczas, najczęściej w wykorzystywaniu rewitalizacji do pozyskiwaniu środ-
ków z funduszy strukturalnych, jednak pojawiają się także symptomy innowa-
cyjnych rozwiązań, przede wszystkim w zakresie wykorzystywania turystyki 
i kultury do wspierania rewitalizacji.

6. Doświadczenia innych krajów wskazują jednoznacznie, że zarządzanie warto-
ścią obszarów rewitalizowanych musi uwzględniać interesy wszystkich uczest-
ników procesów rewitalizacji, a ponieważ generowaniem wartości najbardziej 
zainteresowane są podmioty prywatne, wydaje się celowe podkreślenie roli, 
jaką w tej dziedzinie może odegrać PPP. Innowacyjne wykorzystywanie walo-
rów obszaru przy zaangażowaniu większej liczby podmiotów, a zwłaszcza pod-
miotów, które wręcz z defi nicji powinny kierować się racjonalnymi pobudkami 
w kreowaniu wartości dodanej i zysku z zainwestowanych kapitałów, wydaje 
się efektywniejsze niż gdyby pozostawało ono jedynie w gestii władzy lokal-
nej.

7. Nie do przecenienia jest również rola społeczności lokalnej i wszelkiego ro-
dzaju organizacji pozarządowych reprezentujących interesy tych społeczności. 
NGO-sy często bywają, jak pokazują zagraniczne doświadczenia, inicjatorami 
ciekawych wydarzeń kulturalnych, wpływają również – poprzez aktywne lob-
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bowanie np. na rzecz odnowy degradowanych zabytków – na powiększenie 
kapitału kulturalnego i społecznego obszaru rewitalizacji.

Abstract

This study proposes to create a legal framework for the urban regeneration proces-
ses at the national level that would standardize the nature of the operations by particular 
process participants, and especially assign the public service role to regeneration. With 
reference to the management of rehabilitated area value, such a decision would turn 
out to be an expected change of the regeneration paradigm in Poland, with the transfer 
of the regeneration initiator’s role from the local authorities to private businesses and 
non-government organizations. Public authorities would not be charged any more with 
the urban regeneration process management, but they would be responsible to a larger 
degree for the observation of the principles of sustainable development and social co-
hesion on the areas subjected to urban regeneration. That shift would correspond to the 
development trends of the urban regeneration policies found in other European countries 
and bring Poland closer to the application of integrated approaches to regeneration not 
only at the level of problem identifi cation, but also in the fi eld of co-operation of various 
regeneration process stakeholders.





Władysław Rydzik

6. Organizacja zarządzania procesami rewitalizacji

6.1. Problematyka zarządzania procesem rewitalizacji
Podstawowym zadaniem skutecznej i akceptowanej przez mieszkańców rewita-

lizacji zabudowy miejskiej, formowanej na postulacie zrównoważonego rozwoju, jest 
permanentna poprawa jakości wszystkich funkcji publicznych w zaspokajaniu potrzeb 
i aspiracji mieszkańców. Takie podejście do rewitalizacji staje się wyzwaniem wobec 
części planistycznej procesu rewitalizacji oraz przebiegu jego realizacji, aż do uzyska-
nia zamierzonych efektów rzeczowych i społecznych. Postulat wysokiej jakości prac 
planistycznych oraz realizacji procesu rewitalizacji wprost nawiązuje do problematyki 
zarządzania rewitalizacją zespołów miejskich. Szczególnie wrażliwa na przyjmowane 
metody i modele zarządzania jest część procesu rewitalizacji, której zadaniem głównym 
jest jakość wykonywania funkcji publicznych przez administrację, jak i jakość relacji 
mieszkańcy – samorząd. Efektywny system zarządzania procesem rewitalizacji zarówno 
w fazie planistycznej, jak i realizacyjnej wiąże skuteczność fi nansową przedsięwzięć 
z powszechnie postulowaną poprawą jakości przestrzeni miejskiej, wymagającą zwykle 
istotnych ingerencji w strukturę przestrzeni zurbanizowanej. Dotyczy również ważnego 
problemu poprawy standardu zamieszkania lokalnej społeczności, co wiąże się ze sta-
nem podstaw ekonomicznych bytowania i prognozami rozwoju gospodarczego miasta. 

6.2. Mechanizmy rynkowe w procesach rewitalizacji
Będące w dyspozycji władz publicznych instrumenty zarządzania procesami rewi-

talizacji miast determinują zarówno planowanie ich głównych celów, tempo ich wyko-
nywania, jak i przesądzają o poziomie efektów. Ukształtowany po transformacji ustro-
jowej model procesu osiągania celów społecznych, gospodarczych, ekologicznych oraz 
gospodarowania przestrzenią wyraźnie oddziela sferę regulacyjną od sfery realnej – tę 
ostatnią pozostawiając mechanizmom rynkowym29. Pozwala to wykorzystywać procesy 
samoregulacyjne rynku do optymalizacji zaangażowania środków i zasobów przezna-
czanych przez władze publiczne na realizację przyjętych celów. Odpowiednie, a więc 
efektywne ekonomicznie i skuteczne realizacyjnie, wykorzystanie mechanizmów ryn-
kowych wymaga umiejętnego z tym rynkiem współdziałania oraz znajomości zagrożeń 
wynikających z takich zjawisk rynkowych jak zawodność i nieefektywność.

29 Znajduje to swój wyraz m.in. w zakazie bezpośredniego prowadzenia działalności gospodarczej 
przez zarządy miast.
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Formowanie modeli zarządzania, zwykle długotrwałymi procesami rewitalizacji, 
z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych wymaga uważnej analizy zagrożeń pocho-
dzących z zawodności rynku, w szczególności odnoszonych do jego:

1) niestabilności (przejawiającej się zmiennym poziomem infl acji, bezrobociem 
lub brakiem wykwalifi kowanych pracowników oraz zmianami w tempie wzro-
stu gospodarczego),

2) nierówności (nieakceptowane społecznie nierówności w dochodach i bogac-
twie oraz w dostępie do szczególnie atrakcyjnych lokalizacji osób uprzywilejo-
wanych),

3) nieefektywności, wymagającej szerszego omówienia.
Aktualnie literatura ekonomiczna uznaje, iż główne przyczyny nieefektywności 

rynku to: 
− niedoskonała konkurencja, tendencje do kartelizacji i monopole naturalne, 
− ograniczenia wynikające z praw własności indywidualnej i zbiorowej,
− ograniczone i nierównomierne występowanie dóbr publicznych,
− występowanie trudnych do przewidzenia lub incydentalnych zjawisk zewnętrz-

nych,
− trudności w dostępie do aktualnej i kompletnej  informacji,
− niepewność funkcjonowania podmiotów gospodarczych wynikająca z koniecz-

ności konkurowania o środki i zasoby. 
Istotne powody nieefektywności rynku, a więc ograniczone dobra publiczne, nie-

przewidywalne zjawiska zewnętrzne oraz różnego rodzaju monopole nie występują 
w poszczególnych obszarach i stadiach procesu rewitalizacji z jednakową siłą i inten-
sywnością. Wymagają one jednakże przemyślenia i podejmowania właściwych dzia-
łań wyprzedzających, szczególnie wówczas, gdy nawiązane zostaje szeroko rozumiane 
partnerstwo publiczno-prywatne w kosztownych i długotrwałych przedsięwzięciach re-
witalizacji większych zespołów urbanistycznych. 

Zatem, przy ocenie procesów rewitalizacji miast należy brać pod uwagę elementy 
zabezpieczające zamierzony przebieg ich realizacji przed zakłóceniami zewnętrznymi, 
którymi mogą być:

1. Okresowa lub trwała destabilizacja makroekonomiczna – wahania koniunktu-
ry, polityka monetarna i fi skalna,  tempo rozwoju w regionie oraz wzrost bez-
robocia i infl acji. 

2. Ramy swobody i reguły funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz wa-
runki koncentracji kapitału i zasobów naturalnych, a także wymagane prawnie 
procedury zarządzania wielkimi przedsięwzięciami urbanistycznymi.

3. Zasady redystrybucji dochodów – ograniczanie skali nierówności socjalnej, 
w tym przeciwdziałanie wykluczeniom i podnoszenie minimalnych standar-
dów poziomu bytowania.

4. Prognozy (scenariusze) reakcji na kształtowanie się zakłóceń zewnętrznych, 
pewność równoprawnego dostępu do dóbr publicznych, poziom powszechnego 
dostępu do informacji oraz stabilność tworzenia obszarów okresowej koncen-
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tracji środków i zasobów miast na wzorcowe i innowacyjne rozwiązania urba-
nistyczne stymulujące kierunkowe strategie rewitalizacyjne w miastach.   

6.3. Wpływ etapu rozwoju miast na formowanie procesów rewitalizacji
Dla zobrazowania skali wyzwań rewitalizacyjnych, przed jakimi stoją polskie mia-

sta można przyjąć, korzystając z powojennych doświadczeń rozwiniętych państw UE, 
trzy etapy rozwoju cywilizacyjnego odpowiadające zakresom jakościowych przekształ-
ceń strukturalnych i społeczno-gospodarczych w miastach. Będą to etapy:

A. Zabezpieczenia minimum bytowania mieszkańcom poprzez zapewnienie bez-
pieczeństwa zamieszkania oraz niezbędnej funkcjonalności środowiska miej-
skiego. 

B. Ustabilizowania podstaw ekonomicznych osiągniętego poziomu życia oparte-
go na rozwiniętej strukturze społecznej, zrównoważonej gospodarce i skutecz-
nej ochronie środowiska naturalnego. 

C. Ukształtowania fundamentów instytucjonalnych sprzyjających powstaniu wa-
runków społeczno-gospodarczych niezbędnych do optymalnego wykorzysta-
nia potencjału innowacyjnego i badań rozwojowych. 

Skuteczne i efektywne ekonomicznie zarządzanie procesami rewitalizacji obsza-
rów zurbanizowanych wymaga opracowania i przyjęcia możliwego kompromisu co 
do zakresu i skali planowanych i podejmowanych działań. Szczególnym wyzwaniem 
wobec sposobów zarządzania procesami rewitalizacji jest przyspieszenie koniecznych 
(w świetle standardów wspólnotowych UE) zmian jakościowych w funkcjonowaniu 
miast. Wiąże się to z efektywnym wykorzystaniem zasobów i środków fi nansowych 
możliwych do pozyskania na poprawę jakości życia, zrównoważonym rozwojem gospo-
darczym i ochroną środowiska naturalnego. Zamierzone efekty można uzyskać traktując 
kompleksowo zadania wynikające z przyjętych polityk branżowych (a więc takich jak 
polityki: mieszkaniowa, transportowa, infrastrukturalna i inne) w jednolite organizacyj-
nie i zamknięte fi nansowo przedsięwzięcia inwestycyjne. Przedsięwzięcia takie powin-
ny obejmować istotne dla rewitalizacji wytyczne tych polityk. 

Konieczność godzenia wymagań odpowiedniego zagospodarowania terenu, ochro-
ny środowiska, budowy infrastruktury technicznej i socjalnej oraz tworzenia warunków 
dla formowania przyjaznych człowiekowi warunków zamieszkania zmusza do podej-
mowania kompleksowej rewitalizacji znaczących części miast. Takie podejście staje się 
jednakże poważnym wyzwaniem organizacyjnym, fi nansowym i wykonawczym i wy-
maga przygotowania i stosowania odpowiedniego instrumentarium. Przeprowadzenie 
procesu rewitalizacji to w praktyce bardzo złożone i interdyscyplinarne zadanie, do 
którego pomyślnej realizacji konieczne jest duże doświadczenie i specjalistyczna wied-
za z różnych dziedzin, a w tym znajomość procesów planistycznych i budowlanych, 
sposobów montażu fi nansowego i wiele innych.

Przygotowanie planistyczne i kontrolne odpowiednich „pól realizacyjnych” dla 
zamierzonych przedsięwzięć wymaga rozbudowy i podnoszenia kompetencji plani-
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stów i decydentów wspomagających proces rewitalizacji. Proces ten nie może być 
organizacyjnie i personalnie rozwijany bez ograniczeń, zatem konieczne staje się 
umiejętne wykorzystywanie mechanizmów rynkowych oraz doświadczeń rozwi-
niętych krajów UE do uproszczenia procedur planistyczno-decyzyjnych i przyspie-
szenia realizacji wielkich przedsięwzięć urbanistycznych. Działania takie powinny 
w możliwie bezkonfl iktowy sposób rozwiązywać problemy społeczne, gospodarcze 
i ekologiczne, jednocześnie wprowadzając tak pożądany ład przestrzenny i umoż-
liwiając osiąganie kolejnych etapów rozwoju strukturalnego i społeczno-gospodar-
czego miast. 

6.4. Niektóre aspekty zarządzania procesami rewitalizacji
Wdrażane w rozwiniętych państwach UE wielkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 

a takie z powodu opóźnień rozwojowych są wskazane dla polskich miast, wykorzystują 
formułę organizacji powierniczo-operatoratorskiej dla określonego przedmiotowo i fi -
nansowo przedsięwzięcia urbanistycznego. 

Może to być rewitalizacja osiedli. Jest to termin, który powstał dzięki nowej Karcie 
Ateńskiej z 1998 roku. Rewitalizacja w odróżnieniu od modernizacji, renowacji, rekon-
strukcji, rehabilitacji, itp. oznacza kompleksowe działania mające na celu doprowadze-
nie do dobrego stanu przestrzeni, budowli i przyrody, poprawę warunków egzystencji 
mieszkańców i stworzenie możliwości rozwoju całym osiedlom, dzielnicom, miastom 
i regionom.

Nie jest to zatem tylko odtwarzanie utraconych wartości czy przywrócenie do po-
przedniego stanu wybranych obiektów bądź przyrody i nie są to, determinujące proces 
zarządzania, komercyjne inwestycje nastawione przede wszystkim na zysk. Rewitaliza-
cja wymaga uwzględnienia różnych aspektów sytuacji i możliwości przeprowadzenia 
odpowiednich procesów na konkretnym obszarze i w długim okresie. Zarządzanie taki-
mi procesami to poszukiwanie równowagi pomiędzy złożonymi aspektami natury spo-
łeczno-kulturowej, jak i technicznej. Tworzą je przesłanki wyboru odpowiednich metod 
zarządzania, a w szczególności dotyczące takich sfer wymagających zastosowania wła-
ściwych procedur koordynacyjnych, jak:

– aktywność obywatelska – wymóg wspomagania społeczeństwa obywatelskie-
go i wspólnot samorządowych, 

– potrzeby lokalnych społeczności – uwzględniających identyfi kację mieszkań-
ców z miejscem zamieszkania i jego otoczeniem, nakierowanych na wzmacnia-
nie więzi społecznych, 

– identyfi kacja miejscowego potencjału gospodarczego – bazującego na realnej 
ocenie zdolności mieszkańców do udziału w procesach rewitalizacji oraz pono-
szenia ciężarów użytkowania obiektów po rewitalizacji, 

– zachowanie przyjętych standardów ekologicznych – wynikających z otwarcia 
przestrzeni dla działań wspomagających i ukierunkowujących aktywne współ-
działanie mieszkańców w poprawie stanu środowiska naturalnego, 
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– restrukturyzacja ładu urbanistycznego – pozwalająca na stałą i konsekwentną 
poprawę funkcjonalności i walorów użytkowych obszarów zurbanizowanych. 

Wszystkie te elementy wymagają oceny już zrealizowanych lub zamierzonych 
procesów rewitalizacji miast ze względu na racjonalność, skuteczność i efektywność 
inwestycyjną w fazie ich przygotowania, regułach prowadzenia przedsięwzięć rewita-
lizacyjnych oraz pragmatycznej oceny osiągniętych efektów rzeczowych, społecznych 
i środowiskowych. Już na tym tle widoczna jest złożoność i wieloaspektowość zarządza-
nia rewitalizacją, a po dołączeniu problemów wielopoziomowej współpracy pomiędzy 
instytucjami oraz formalizacji nadzoru i kontroli przygotowania, zatwierdzania i prze-
biegu procesów rewitalizacji, wystarczająco uzasadnia potrzebę badania i oceny wpły-
wu modeli i procedur zarządzania na powodzenie procesów rewitalizacji.

6.5. Instrumenty zarządzania procesem rewitalizacji
Modelowanie organizacji średniookresowych przedsięwzięć rewitalizacji jest 

przede wszystkim tworzeniem konstruktów logicznych pełniących funkcje instrumen-
talne w fazach planistyczno-decyzyjnej i organizacyjno-realizacyjnej. Nauka o orga-
nizacji i zarządzaniu sankcjonuje generalnie dwa podejścia do modelowania procesu 
zarządzania: strukturalne i funkcjonalne. W każdym z nich można wyróżnić co najmniej 
następujące fazy przebiegu procesu zarządzania przedsięwzięciem rewitalizacji prze-
strzeni zurbanizowanej, niezależnie od jej rodzaju i przeznaczenia. Są to fazy: 

• rozpoznania potrzeb w dostosowaniu do postulowanych zmian oraz możli-
wości i racjonalności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej ich realizacji 
w określonym zakresie rzeczowym i przestrzennym;

• planistyczno-decyzyjna związana z wyznaczeniem obszaru rewitalizacji, do-
puszczalnych zmian w dotychczasowej organizacji przestrzeni zurbanizowanej 
oraz założeniami przebudowy kluczowych, dla zamierzonego procesu rewitali-
zacji rewitalizacji, obiektów;

• dokonania wyboru sposobów i uczestników przeprowadzenia procesu rewi-
talizacji oraz zasad udziału środków publicznych i przyszłych użytkowników 
w fi nansowaniu i realizacji prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonych ce-
lów;

• sformalizowania oceny efektów, która w różnych formach (procedurach) doty-
czy każdej fazy przedsięwzięcia rewitalizacji i ostatecznie przesądza o racjo-
nalnym i efektywnym inwestycyjne przebiegu całego procesu, będąc zarazem 
podstawowym instrumentem skutecznego zarządzania. 

Podejście strukturalne za model przyjmuje konstrukt upraszczający lub idealizu-
jący wydzieloną rzeczywistość. Przydatność instrumentalna takiego modelu wiąże się 
z umiejętnością zachowania wyróżnionych cech wydzielonej rzeczywistości w rela-
cjach determinujących model i, co jest decydujące o skuteczności takiego sposobu mo-
delowania, wypracowanie możliwości praktycznego operowania zespołami (grupami) 
wyróżnionych cech (opisanych kryteriami) w zadanych warunkach. Zasadniczą barierą 
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efektywnego i prorozwojowego stosowania takiego sposobu modelowania rzeczywisto-
ści jest trudne do jednoznacznego rozgraniczenia (szczególnie w praktycznej realizacji 
kierunkowych rozwiązań) sfery koncepcyjnej od wymogów wynikających z przeprowa-
dzonego odwzorowania. Może to prowadzić do nieuzasadnionej idealizacji wybranych 
cech modelowanej rzeczywistości kosztem ograniczania wpływu nowych idei. Trudną 
do pokonania barierą, przy odwzorowywaniu poszczególnych cech rzeczywistości dla 
potrzeb budowy jej modelu strukturalnego, jest często obserwowana nieoznaczoność 
tych cech (np. walory estetyczne, ogólny klimat formowanej przestrzeni, proporcje po-
między obiektami) oraz problemy związane z określeniem liczby cech (wraz z kryteria-
mi) wystarczających do odwzorowania wydzielonej rzeczywistości.

Podejście funkcjonalne jest determinowane potrzebami, które mają być zaspo-
kojone w wyniku zamierzonego procesu rewitalizacji. Poza praktycznie osiągalnymi 
możliwościami bezspornej identyfi kacji funkcji, jakie proces rewitalizacji ma zapew-
nić, zarządzanie bazujące na modelu funkcjonalnym pozwala uniknąć trudności, na 
jakie można się natknąć w modelu strukturalnym przy identyfi kacji cech o oddzia-
ływaniach dyskretnych (rozłożonych w czasie). Ponadto model funkcjonalny można 
dość łatwo podbudować analizą przebiegu już dokonanych rewitalizacji w różnych 
miastach i krajach. Warto zwrócić uwagę na pewien aspekt w podejściu do zarządza-
nia przedsięwzięciami rewitalizacji, a mianowicie konsekwencji traktowania rewita-
lizacji przestrzeni zurbanizowanej wyłącznie jako przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Prowadzi to do koncentracji uwagi zarządzających na optymalizacji sposobu fi nanso-
wania i czasu jego trwania, co wymaga obszerniejszego omówienia sposobu rozumie-
nia procesu rewitalizacji. 

Pojęcie procesu zwykle bazuje na defi nicji T. Kotarbińskiego30 określającej, że „(...) 
wszelkie działanie jest jakimś procesem, czyli jakimś zdarzeniem o charakterze zmiany, 
w poszczególnych przypadku – o charakterze ciągłych zmian takich a takich. Czymże jest 
zatem tok jakiegoś procesu? Zapewne niczym innym jak tylko tym, z jakich i jak wzajem 
ustosunkowanych stadiów składa się ten proces: tok danego procesu – to skład i układ 
jego stadiów. A przez stadium danego zdarzenia rozumiemy jakikolwiek jego odcinek 
czasowy”.

Przytoczone defi nicja na plan pierwszy wysuwa konieczność organizacji procesu, 
o ile ma on nieść zmiany celowe (jak również racjonalne społecznie i ekonomicznie), 
a zatem z góry przewidziane i zaplanowane. Odpowiada to wcześniej wymienionym eta-
pom rozpoznania oraz formowania zasięgu i szczegółowości zamierzonej rewitalizacji. 
Spełnienie tych warunków wymaga możliwie jednoznacznego ustalenia relacji między 
procesem rewitalizacji a przedsięwzięciem, które ma ten proces zmaterializować wraz 
ze wszystkimi konsekwencjami planistycznymi, projektowymi, realizacyjnymi i fi nan-
sowymi wynikającymi z formuły przedsięwzięcia.

30 T. Kotarbiński: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wro-
cław 1961, s. 524.
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Przyjmując za W. Radzikowskim31, że „(...) przedsięwzięcie w pojęciu systemowym 
można określić jako ścisłe i wszechstronne połączenie elementów typu środki materia-
łowo-techniczne, ludzie i procesy, dobranych rodzajowo i w ilościach gwarantujących 
osiągnięcie zamierzonego celu jednorazowego”, to traktować należy przedsięwzięcie 
raczej jako narzędzie lub stadium realizacji procesu rewitalizacji. Akceptowanym punk-
tem widzenia procesu rewitalizacji jest ciągłe wypełnianie go treścią adekwatną do nie-
ustająco redefi niowanych potrzeb społecznych, gospodarczych i ekologicznych w wa-
runkach zrównoważonego rozwoju przestrzeni zurbanizowanej. 

Na tym tle zarysowuje się dychotomia konieczności, otwartości i elastyczności 
działań, co najmniej w średnich i dłuższych horyzontach czasowych oraz determinacji 
prac przygotowawczych, planistycznych, realizacyjnych i co najistotniejsze – koordyna-
cyjnych, które narzucają praktyczne rozwiązania na różnych poziomach szczegółowości 
we wszystkich etapach i stadiach procesu rewitalizacji, co z kolei decyduje o efektyw-
nym postępie tego procesu w rzeczywistości. 

Pogodzenie rozbieżności pomiędzy konieczną determinacją organizacyjną i reali-
zacyjną procesu rewitalizacji – wymagającego wysoce skutecznego zarządzania – a jego 
niezbędną elastycznością i otwartością jest pozostawienie pól swobody działania reali-
zacyjnego. Jednakże wyznaczenie pól swobody powinno być poprzedzone zdetermi-
nowanymi założeniami wynikającymi z określonego sensu przygotowania i wdrożenia 
procesu rewitalizacji, sensu określonego funkcjami regulującymi jego akceptowany 
społecznie, racjonalny rzeczowo i efektywny ekonomicznie przebieg. Obserwowana 
„niemoc rewitalizacyjna” przejawia stan permanentnego rozmijania się artykułowanych 
potrzeb, w tym mieszkaniowych młodego pokolenia i ludzi pragnących prowadzić ak-
tywną działalność zawodową w miastach o wyższym potencjale gospodarczym. Jest 
to także narastanie zagrożenia kryzysowego w systemach drogowych i transportowych 
miast wyraźnie wskazujące na konieczność aktywnego przeciwdziałania zjawiskom 
hamującym przyspieszony rozwój infrastruktury miejskiej. W połączeniu z rosnącymi 
utrudnieniami, takimi jak: hałas, zanieczyszczenie środowiska, kurczącymi się obszara-
mi zieleni, malejącą przestrzenią dla rekreacji powstaje wystarczające uzasadnienie dla 
podjęcia szeregu środków zmierzających do kompleksowych rewitalizacji większych 
obszarów miast. 

Ilustracją do przywołanych rozważań mogą być doświadczenia zagraniczne okre-
ślające zasięg i czas trwania projektów rewitalizacyjnych, dotyczące różnych rodzajów 
przestrzeni zurbanizowanej.

31 W. Radzikowski: Metody planowania i kierowania wielkimi przedsięwzięciami, „Przegląd Organi-
zacji” nr 4-5/76, s. 146.
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6.6. Doświadczenia zagraniczne
Przykładem32 zastosowanych rozwiązań koordynującym tendencje rozwojowe 

miast, a zmierzających do bardziej uporządkowanego i odpowiadającego nowym po-
trzebom społeczności miejskiej oraz wymaganiom zrównoważonego rozwoju, są do-
świadczenia francuskie. Szczególnie ważny, dla dyskutowanych rozwiązań krajowych, 
jest przebieg tworzenia koncepcji ewolucji dużych dzielnic mieszkaniowych oraz sposo-
bów wdrażania jej w życie we Francji w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Składały się 
na to przedsięwzięcia prowadzone od końca lat 70. pod nazwą: „Polityka mieszkaniowa 
a życie społeczne”, bazujące na obowiązujących i realizowanych przez całą dekadę za-
łożeniach polityki miejskiej. 

Założenia polityki miejskiej wyznaczały cztery kluczowe kierunki działań: 
• nadzorowanie procesu przyznawania gruntów na przedsięwzięcia urbanistycz-

ne,
• organizowanie, fi nansowanie i kontrola budownictwa mieszkaniowego,
• eksploatacja i rozwój infrastruktury technicznej,
• utrzymanie i unowocześnianie systemów transportu.
Niezbędna była do realizacji wymienionych kierunków działań reorganizacja in-

strumentów interwencji w zakresie urbanistyki; dotyczyła ona w szczególności:
− masterplanu w zakresie zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki opisu-

jącego priorytety zagospodarowania na poziomie aglomeracji; wybór narzuco-
no samorządom lokalnym,

− planu miejscowego określającego przynależność i przeznaczenie parcel; wybór 
narzucono mieszkańcom gminy,

− stref wspólnego gospodarowania tworzonych, w warstwie formalnej, poprzez 
procedury zawierania zobowiązujących kontraktów pomiędzy inwestorem 
i miastem,

− lokalnego podatku infrastrukturalnego przeznaczonego na fi nansowanie 
przedsięwzięć urbanistycznych, płaconego przez fi rmy realizujące inwestycje 
budowlane w mieście; skuteczność tej formy działania samorządu przejawia-
ła się w możliwości dysponowania funduszem na budowę lub modernizację 
infrastruktury technicznej, co z kolei tworzyło instrument rzeczywistego ko-
ordynowaniu planowania odnowy i skutecznego regulowania ekspansji urba-
nistycznej. 

Ponadto podjęto działania na rzecz planowania ewolucji miast poprzez tzw. misje 
badań miejskich. W formie zinstytucjonalizowanej ich wyniki udostępniano jako wy-
tyczne do koordynowania i kontrolowania zjawisk w dziedzinie urbanistyki. Opracowa-
no ok. 80 programów polityki rozwoju średnich miast do realizacji przez właściwe jed-
nostki administracyjne. Były one podstawą koordynacji działań dotyczących wszystkich 

32 J-C. Ebel: Polityka przestrzenna i mieszkaniowa we Francji, [w:] Kierunki rozwoju miast w świe-
tle założeń polityki przestrzennej i mieszkaniowej, materiały konferencyjne Forum Gospodarcze, 
Kraków 2000, s. 22 i nast.
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zagadnień związanych z rozwojem miasta (usługi, zasoby mieszkaniowe, drogi, obiekty 
kulturalne itp.).

Istotnym elementem koordynacji działań w zakresie tkanki miejskiej był utwo-
rzony w 1977 r. „Fundusz Zagospodarowania Miejskiego”. Jest nadal strukturą mię-
dzyministerialną, dysponującą środkami fi nansowymi, gromadzonymi z różnych 
jednostek administracyjnych uczestniczących w pracach na rzecz odnowy śródmieść 
lub poszczególnych dzielnic. Dysponowanie środkami z tego funduszu jest dokony-
wane na podstawie przyjętych do realizacji planów referencyjnych. Pozwalają one 
na wybór przez administrację państwową i samorządową priorytetów urbanistycz-
nych.

W zasięgu podejmowanych działań koordynujących przedsięwzięcia inwestycyjne 
były również działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu. Szczegól-
ne wymagania w tym zakresie określono w wytycznych narodowych ochrony obszarów 
górskich oraz wybrzeża i pojezierza. Ich spełnienie warunkowało otrzymanie pozwole-
nia na budowę w tych obszarach.

Osobną kwestią był spontaniczny rozwój budownictwa jednorodzinnego wpływa-
jący na „rozlewanie się zabudowy” oraz degradację środowiska. Skłoniło to planistów 
podejmowania przedsięwzięć porządkujących lokalizację tego budownictwa wokół już 
istniejących stref mieszkalnych, zwłaszcza na obrzeżach miast.

6.7. Odnowa i modernizacja infrastruktury i środków transportu 
Przywołane parametry określające poziom jakości wykonywania funkcji publicz-

nych przez miasto, a więc: jakość życia, poziom podmiotowości mieszkańców i efek-
tywność zarządzania wymagają ciągłego ustalania celów strategicznych i średniookre-
sowych oraz instrumentów ich realizacji dostosowanych do bieżących i spodziewanych 
ograniczeń, a także istniejących i powstających szans. Cele (i odpowiadające im instru-
menty) odnoszone do potrzeb wymagających zaspokojenia można rozpatrywać w ka-
tegoriach: posiadających realne możliwości spełnienia oraz zidentyfi kowanych wyraź-
nych tendencji rozwojowych. Ujęte systemowo tworzą bazę do formułowania polityki 
miejskiej władz publicznych. 

Zarówno w polityce miejskiej kojarzącej polityki szczegółowe, jak i w przedmio-
towych politykach branżowych, takich jak transportowa i infrastrukturalna można wy-
różnić podejście defensywne i ofensywne. W pierwszym z nich uwaga koncentruje się 
na działaniach zabezpieczających i utrzymaniu istniejącej równowagi funkcjonalnej na 
całym obszarze miasta lub też w wydzielonych jego częściach. Takie podejście może 
być dominujące ze względu na brak środków fi nansowych na inwestycje rozwojowe lub 
oddziaływania zewnętrzne wynikające z ustaleń na ponadmiejskich poziomach admini-
stracyjnych: europejskim, narodowym, regionalnym oraz integrujących polityki sekto-
rowe i międzysektorowe. 

Podejście ofensywne, również sprzężone z ustaleniami uzgodnionymi na różnych 
poziomach administracyjnych, wynika z prac studialnych i analiz opracowanych dla 
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konkretnego miasta. Powinno uwzględniać dwa wymiary równoważenia polityki trans-
portowej i infrastrukturalnej:

− wewnętrzny, zapewniający zgodność funkcjonalną z celami rozwojowymi 
sprężonych z nimi polityk problemowych miasta,

− zewnętrzny, wiążący polityki miejskie z politykami regionalnymi i sektorowy-
mi, co pozwala uzyskać efekty synergii funkcjonalnej oraz wysokiej efektyw-
ności podejmowanych inwestycji. 

Znaczenie systemu transportowego w programach rewitalizacyjnych można zilu-
strować wymieniając obszary, poprzez które władze miejskie mogą oddziaływać na po-
lityki transportową i infrastrukturalną. Są to33: 

− planowanie przestrzenne rozwoju miasta i transport zbiorowy,
− układ drogowy i organizacja ruchu oraz parkowanie,
− organizacja i zarządzanie oraz polityka ekonomiczno-fi nansowa i fi skalna,
− ochrona środowiska i standaryzacja,
− monitorowanie podróży, oddziaływanie na zachowania transportowe oraz ko-

munikowanie się z mieszkańcami.
Warto przytoczyć stwierdzenia zawarte w Białej Księdze34, wydanej przez Komisję 

Europejską, dotyczące transportu miejskiego: „Transport publiczny w obecnej formie 
i warunkach trudnego do oszacowania popytu nie jest w stanie zapewnić oczekiwanej 
elastyczności obsługi. Z powodu braku poczucia bezpieczeństwa osobistego odstręcza to 
potencjalnych użytkowników od korzystania z transportu publicznego na pewnych ob-
szarach i w pewnych okresach dnia. Decentralizacja mieszkalnictwa oraz innych aktyw-
ności zepchnęła na tor boczny rozwój transportu zbiorowego, jego infrastruktury i usług, 
a wobec braku zintegrowanej polityki odnośnie do rozwoju przestrzennego i transportu 
spowodowała monopolizację podróży w miastach przez samochód osobowy. Zatłocze-
nie obejmuje nie tylko centra miast, lecz także jego obszary peryferyjne.” 

W konsekwencji przeprowadzonych rozważań stwierdza się35, że „analiza stanu 
transportu w polskich aglomeracjach oraz doświadczeń i tendencji zagranicznych pro-
wadzi do następujących wniosków i prognozy zmian:

− Mało prawdopodobne jest zahamowanie i odwrócenie obecnych tendencji roz-
woju form zagospodarowania przestrzennego aglomeracji niezgodnego z za-
sadami zrównoważonego rozwoju („rozlewanie się miast”, peryferyjne centra 
handlowe etc.). Powodować to będzie wzrost przewozów aglomeracyjnych.” 
Oraz, że cytując dalej:

33 A. Rudnicki, W. Starowicz, Transport miejski,[w:] Uwarunkowania rozwoju systemu transporto-
wego Polski pod red. B. Liberadzkiego, L. Mindura, Warszawa 2006, Wyd. Instytutu Technologii 
Eksploatacji – PIB w Radomiu, s. 451.

34 White Paper: European transport policy for 2010: time to decide. European Communities, 2001; 
za cytowaną jak wyżej pracą, s. 424-425.

35 Tamże, s. 441.
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− „Przy ograniczonych środkach fi nansowych rysują się dwa scenariusze in-
westowania w transport. Pierwszy, niekorzystny dla funkcjonowania mia-
sta jako całości, to skupianie uwagi na niewielkiej liczbie spektakularnych 
inwestycji (np. nowe linie kolejowe czy tramwajowe, pojedyncze elemen-
ty układu drogowego). Drugi, bardziej racjonalny i zgodny z tendencjami 
w krajach UE, to usprawnienie całości systemu transportu przez lepsze wy-
korzystanie istniejących dróg i systemów transportu zbiorowego, w tym 
szynowego (kolej, tramwaj) przez modernizację infrastruktury, wymianę 
taboru, poprawę jakości usług i zastosowanie zaawansowanych metod 
organizacji i zarządzania.”

Jednym z kluczowych problemów wymagających rozwiązania w taki sposób, by 
możliwe było uruchomienie działań zapewniających zrównoważony rozwój transportu 
miejskiego i związanej z nim infrastruktury technicznej jest planowanie przestrzenne 
rozwoju miast. Wynikają one z przyjętego podejścia (punktu widzenia determinującego 
strategię rozwojową miast) do planowania miejscowego, polityki lokalizacyjnej i pro-
jektowania urbanistycznego. „Należą36 do nich:

− stymulowanie koncentracji miejsc pracy, usług oraz budownictwa mieszkanio-
wego o dużej intensywności w obszarach dobrze obsługiwanych transportem 
zbiorowym, zwłaszcza w bezpośredniej bliskości przystanków transportu szy-
nowego (kolej, tramwaj),

− przeciwdziałanie procesom dekoncentracji osadnictwa, wywołującym wzrost 
ruchu i pracy przewozowej, zwłaszcza realizowanej samochodem osobowym 
oraz powodującym niepożądane uzależnienie od tego środka transportu,

− preferowanie osadnictwa w tych strefach peryferyjnych i podmiejskich, któ-
re są dogodnie powiązane koleją z głównymi centrami miejsc pracy i usług 
w mieście,

− stymulowanie przemieszczania funkcji mieszkaniowych, pracy, usług, rekreacji 
w obrębie zespołów zabudowy w celu ograniczenia potrzeby podróżowania na 
większe odległości i stworzenia możliwości osiągnięcia dużej części celów po-
dróży, pieszo lub rowerem,

− dążenie do możliwie najlepszego zbilansowania oferty miejsc pracy z liczbą 
zawodowo czynnych mieszkańców poszczególnych jednostek strukturalnych 
miasta; wzmacnianie autonomii gospodarczej i usługowej obszarów peryferyj-
nych,

− tworzenie lub przekształcanie struktury zespołów mieszkaniowych i usługo-
wych w kierunku przyjaznym ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz nakiero-
wanych na dogodną obsługę komunikacją zbiorową, w tym zapewnienie do-
godnych i bezpiecznych dojść do szkół oraz przystanków,

36 Tamże, s. 451- 452.
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− wydawanie decyzji lokalizacyjnych nowych obiektów, z uwzględnieniem ist-
niejącej lub możliwej do osiągnięcia dostępności komunikacyjnej samochodem 
osobowym, a zwłaszcza transportem zbiorowym,

− wprowadzanie i egzekwowanie (przy wydawaniu pozwoleń na budowę) nor-
matywu parkingowego, ustalającego maksymalną, a we wskazanych strefach 
minimalną liczbę miejsc parkingowych, jaką można dopuścić bądź, którą musi 
zapewnić na swoim terenie inwestor (ustalone w ten sposób wskaźniki powin-
ny wynikać z przyjętej opcji polityki parkingowej),

− ustalenie i wprowadzenie do dokumentów planistycznych sparametryzowa-
nych standardów obsługi transportowej miasta, z uwzględnieniem czasu ich 
osiągania,

− tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania ze względu na uciążliwość 
transportu,

− rezerwowanie w planach miejscowych pasów terenu na trasy szynowe oraz nie-
zbędne arterie drogowe (w tym umożliwiające wyprowadzenie ruchu ciężkiego 
i tranzytu poza tereny intensywnie zabudowane) oraz terenów na parkingi prze-
siadkowe w systemie Park and Ride. Parkingi te powinny być lokalizowane 
w strefach peryferyjnych oraz na zewnątrz miasta.”

6.8. Budownictwo mieszkaniowe w operacjach rewitalizacyjnych
Problem wyboru strategii rozwoju budownictwa mieszkaniowego wiąże się z ko-

niecznością przyjęcia jednego z kilku możliwych punktów widzenia w następujących, 
fundamentalnych dla formowania mieszkaniowej polityki sektorowej, kwestiach: 

− zamożności społeczeństwa, 
− stanu i ilości lokali mieszkalnych w dyspozycji mieszkańców, 
− polityki w kwestii ochrony praw lokatorów, osłon socjalnych, pomocy samo-

rządu, 
− inwestowania w budownictwo mieszkaniowe będące alternatywą dla miesz-

kańców starych budynków, 
− modeli modernizacji istniejących zasobów i przepisów regulujących kredyto-

wanie takich działań.
Mieszkalnictwo znacząco oddziałuje na dynamikę rozwoju społeczno-gospodar-

czego, a przyjęty i zastosowany model jego rozwoju przesądza o jakości życia na te-
renach zurbanizowanych. Skuteczne zapewnienie odpowiedniego do aspiracji społe-
czeństwa standardu zamieszkiwania, mieszkalnictwo – traktowane jako istotny sektor 
funkcjonalny miasta – wymaga odpowiednich analiz koncepcyjnych oraz badań wery-
fi kujących. Wynikające z tych analiz zdatne do wdrożenia wnioski oraz kierunki prak-
tycznych rozwiązań powinny odpowiadać społecznym oczekiwaniom. Zarówno prace 
koncepcyjne, jak i projekty rozwiązań powinny wynikać z powszechnie akceptowanej, 
wzajemnie zobowiązującej strony, umowy społecznej o prawach i obowiązkach gospo-
darstw domowych, przedsiębiorstw i państwa w zakresie zapewniania podstawowych 
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warunków mieszkaniowych37. Umowa taka tworzy założenia do budowy systemów 
mieszkaniowych powiązanych celami i instrumentami z realizowaną polityką mieszka-
niową miast. 

Można przyjąć, że system mieszkaniowy38 to „wzajemne relacje podmiotów pry-
watnych i publicznych włączonych w proces planowania, organizowania, fi nansowa-
nia, produkcji, redystrybucji, konsumpcji i wymiany zasobów mieszkaniowych wraz ze 
zbiorem zasad, ustanowionych przez instytucje regulujące w sposób trwały powyższe 
relacje”. W zależności od sytuacji fi nansowej gospodarstw domowych i wyrażanych 
przez nie preferencji mieszkaniowych oraz średniookresowego tempa wzrostu gospodar-
czego, a także osiągniętego poziomu rozwoju państwa, można okresowo ustalać, jakie 
systemy mieszkaniowe i o jakim potencjale rozwojowym będą tworzyć sektor budow-
nictwa mieszkaniowego. Jednocześnie, uwzględniająca różnorodne przesłanki, strategia 
rozwoju sektora budownictwa mieszkaniowego dostosowana do polityki rozwojowej 
miasta – limituje parametry składowych systemów mieszkaniowych, co łącznie przesą-
dza o pożądanym i dostępnym zarazem przedziale ilościowej, jakościowej i rodzajowej 
równowagi popytu i podaży na rynku mieszkaniowym. 

Zatem, do formowania strategii rozwoju sektora budownictwa mieszkaniowego 
niezbędne są przesłanki wynikające z analizy modelowych połączeń istniejących lub 
projektowanych systemów mieszkaniowych o określonych parametrach ich aktywno-
ści oraz z modelu uzyskania równowagi popytowo-podażowej w ramach spójnej śred-
niookresowej polityki mieszkaniowej miasta. Określenie rzeczywistego i potencjalnego 
udziału aktualnie funkcjonujących w kraju systemów mieszkaniowych w utrzymaniu 
lub podwyższeniu równowagi popytowo-podażowej na rynku mieszkaniowym (pier-
wotnym i wtórnym) staje się głównym warunkiem rozwoju sektora budownictwa miesz-
kaniowego. 

Proponowany tok rozumowania łączący badanie możliwości systemów mieszka-
niowych z modelowaniem strategii rozwojowej mieszkalnictwa i w konsekwencji wy-
borem i instrumentalizacją polityki mieszkaniowej wskazuje na potrzebę przeprowa-
dzenia dwóch rodzajów analiz: efektywności pojedynczych systemów mieszkaniowych 
oraz możliwości podnoszenia poziomu równowagi popytowo-podażowej przy pomocy 
dostępnych instrumentów fi nansowych i organizacyjnych. 

W związku z powyższym proces rewitalizacji wymaga dokonywania okresowych 
analiz różnych aspektów funkcjonowania poszczególnych systemów mieszkaniowych 
oraz ich wpływu na kształtowanie się rynku mieszkaniowego. W efekcie takiego po-
dejścia, pozwalającego na wybór najkorzystniejszych modeli współdziałania różnych 
systemów mieszkaniowych, możliwe staje się sformułowanie zbioru przesłanek do pla-
nowania rozwoju mieszkalnictwa w wybranym obszarze miasta. Przyjęcie, w oparciu 

37 Szerzej np. w: A. Andrzejewski: Polityka mieszkaniowa, Wydanie trzecie zmienione, PWN, War-
szawa 1987, s. 492.

38 Cyt. za P. Lis: Koncepcje polityki mieszkaniowej, Raporty, Opracowania, Referaty, Akademia Eko-
nomiczna w Poznaniu, Poznań 2005 r., Zeszyt 31, s. 23.
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o te przesłanki, zasad i tempa rozwinięcia procesu rewitalizacji pozwoliłoby określać 
parametry realizacyjne przyjmowanych projektów rewitalizacyjnych.

Wymaga to analizy i szerszego uzasadnienia relacji pomiędzy obszarami działa-
nia, mieszczących się w następujących pojęciach: mieszkalnictwo, rynek mieszkanio-
wy, strategia i polityka mieszkaniowa, system mieszkaniowy oraz poziom równowagi 
popytowo-podażowej. W szczególności dotyczy to przeprowadzenia badań w dwóch 
kierunkach:

• Analizy wpływu funkcjonujących systemów mieszkaniowych na ogólnomiej-
ską i dzielnicową równowagę popytowo-podażową uwzględniającą: rodzaje 
i wielkość wykorzystanych źródeł fi nansowania, kierunki adresowania oferty 
mieszkaniowej, stabilność funkcjonowania, podwyższanie standardu mieszka-
niowego oraz podnoszenie poziomu życia w zespołach zurbanizowanych.

• Analizy modelowej udziału funkcjonujących systemów mieszkaniowych 
w kształtowaniu się rynku mieszkaniowego: miejskiego, dzielnicowego i wy-
branych zespołów urbanistycznych. Określenie na tym tle aktualnych i po-
żądanych oddziaływań administracji samorządowej na rzecz utrzymania lub 
podwyższania poziomu równowagi popytowo-podażowej budownictwa miesz-
kaniowego; poziomu mierzonego w ilości i jakości oferty mieszkaniowej oraz 
warunków użytkowania istniejącego i nowego zasobu mieszkaniowego. 

Badanie wpływu funkcjonowania rynku mieszkaniowego na możliwości rozwo-
jowe miast oraz pojawiających się wyzwań wynikających z przynależności Polski do 
UE wymaga sformułowania wniosków dotyczących generalnych tendencji, a także swo-
istych zmian koniunkturalnych w skali miast i ich wybranych części. Na tym tle wydaje 
się nieodzowne przeprowadzenie analizy charakterystycznych, modelowych cech syste-
mu mieszkaniowego, jego zgodności z obserwowanymi preferencjami społecznymi oraz 
przede wszystkim zdolności aktualnie stosowanego „wzorca” systemu mieszkaniowego 
do sprostania potrzebom rewitalizacji istniejącego zasobu mieszkaniowego i wywołania 
znaczącego wzrostu budowy nowych mieszkań przy utrzymaniu zasady zrównoważo-
nego rozwoju.

6.9. Etapowanie i koordynacja procesu rewitalizacji
Spełnienie podanych warunków racjonalizacji funkcji użytkowych obszarów zur-

banizowanych prowadzi do nieuniknionej specyfi kacji cech określających takie zamie-
rzenia inwestycyjne. Można wyróżnić kilka etapów w realizacji projektów rewitaliza-
cyjnych. Pierwszym i najtrudniejszym jest etap przygotowania takiego przedsięwzięcia. 
Składają się na to prace koncepcyjne określające m.in. zasięg i charakterystykę użytkową 
branego pod uwagę obszaru, co wymaga odpowiednich prac studialnych oraz przygoto-
wania i przeprowadzenia procesu konsultacji społecznej określającej stopień akceptacji 
dla zamierzonej odnowy. Kolejnym, poważnym wyzwaniem jest określenie listy inwe-
storów prywatnych i publicznych wraz z zaakceptowanym przez lokalną społeczność 
sposobem partycypacji właścicieli i użytkowników terenów i nieruchomości objętych 
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operacją. Wieńczy ten etap powołanie fi rmy, która w imieniu inwestorów prywatnych 
i publicznych oraz w konsultacji z przedstawicielami lokalnej społeczności przygotu-
je plany odnowy urbanistycznej. Taki zaakceptowany plan limituje generalne projekty 
problemowe (zmian struktury i funkcji obszaru), co pozwala na przygotowanie bardziej 
szczegółowych projektów wykonawczych, przesądzających o strukturze i funkcjach 
użytkowych zabudowy, terenów rekreacyjnych, układów drogowych, ulic, transportu 
publicznego, ścieżek rowerowych i dla ruchu pieszego oraz dostępu do usług i miejsc 
pracy. W tej fazie przygotowań nadaje się ostateczny wyraz efektom rzeczowym zamie-
rzonej odnowy. Całościowa weryfi kacja i ostateczna akceptacja prac przygotowawczych 
projektu rewitalizacji przez inwestorów prywatnych i publicznych oraz zainteresowa-
nych mieszkańców zamyka ten etap.

Kolejny blok działań, to etap realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, rów-
nież składający się z kilku faz wykonywanych jednocześnie lub jedna po drugiej. Etap 
ten wymaga odpowiedniej działalności koordynacyjnej, wiążącej prace nad szczegóło-
wymi rozwiązaniami projektowymi wyprzedzającymi wykonywanie inwestycji kubatu-
rowych, liniowych infrastrukturalnych i drogowych, często wymagających wyburzeń, 
oraz złożonego nadzoru nad działalnością wielu wykonawców. Realizacja tego etapu 
wymaga także działań związanych z nabywaniem, wymianą i scalaniem gruntów, uzbro-
jeniem terenu, a także uruchomienia i nadzorowania procedur przejmowania i włączania 
terenów i nieruchomości do prac objętych inwestycją, a po ich zakończeniu przekazania 
właścicielom lub użytkownikom. Również ten etap wymaga szczególnie uważnej anali-
zy postulatów zgłaszanych przez mieszkańców, choćby z uwagi na wiążące się z podej-
mowanymi pracami utrudnieniami. 

Przygotowanie i wdrożenie do realizacji projektu rewitalizacyjnego jest ściśle po-
wiązane z planowanymi i przyjętymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego 
miasta. Podejmowanie takich operacji pozwala samorządowi miasta na zainicjowanie 
odnowy i przyspieszenie rozwoju miasta jednocześnie. Zapoczątkowanie procesu odno-
wy dużych obszarów miasta może przyjmować różne formy organizacyjne, polegające 
przykładowo na:

• Kształtowaniu projektu rewitalizacyjnego w oparciu o procedurę werbunku. Sa-
morząd akceptuje każdą działalność usługową i gospodarczą, zlokalizowaną na 
określonym obszarze miasta, w celu przyciągnięcia wszystkich potencjalnych 
inwestorów. Stosując system zachęt dla przedsiębiorców tworzy przyjazną sfe-
rę współpracy samorządu z fi rmami zamierzającymi uczestniczyć w rozwoju 
miasta i jego otoczenia. 

• Formowaniu projektu rewitalizacyjnego w związku ze zdeterminowanymi (np. 
zasileniami fi nansowymi) oddziaływaniami zewnętrznymi, uwzględniającymi 
konkurencyjne projekty innych miast i regionów oraz koniecznością sprostania 
wymogom regulacji krajowych i unijnych, np. w zakresie standardów zamiesz-
kania, podwyższenia dostępności komunikacyjnej pomiędzy dzielnicami lub 
reagowania na zagrożenia pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Takie 
podejście wiąże politykę działań wyprzedzających z wykorzystaniem szans 
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rozwojowych miasta, co wymaga sprawnego systemu zarządzania reagującego 
na zmiany zachodzące w otoczeniu.

Każde z podejść do planowania projektów rewitalizacyjnych wymaga spełnienia 
kilku warunków zapewniających minimalne prawdopodobieństwo ich powodzenia. Ge-
neralnie polegają one na analizach i opracowaniach koncepcyjnych poprzedzających 
planowanie operacji odnowy, które z oczywistych względów powinny zapewniać roz-
wój miasta: 

− bazujący na rewaloryzacji zasobów miejscowych,
− dokonywany we wspólnym interesie lokalnej społeczności,
− przebiegający w demokratycznym procesie przygotowania i realizacji projek-

tów rewitalizacyjnych, 
− oparty na działaniach partnerskich samorządu, inwestorów i mieszkańców na 

uzgodnionym poziomie korzyści każdej ze stron, 
− wielowymiarowy, obejmujący tworzenie nowych miejsc pracy, racjonalizują-

cy problemy socjalne (przede wszystkim ograniczający sytuacje patologiczne), 
budowę i modernizację infrastruktury społecznej (dostęp do miejsc upowszech-
niania kultury, nauki na różnych poziomach, rekreacji) drogowej, technicznej 
oraz ochronę środowiska naturalnego w powiązaniu z rozwojem osobistym 
mieszkańców,

− skutecznie kontrolowany przy zastosowaniu monitoringu osiągania zamierzo-
nych celów rozwoju,

− stosujący w praktyce odpowiednie procedury kontroli i ewaluacji sposobów 
fi nansowania operacji,

− oparty głównie na przedsiębiorczości lokalnej społeczności i lokalnych zaso-
bach, lecz pozwalający także na racjonalne wykorzystanie środków krajowych 
i unijnych do interwencji w obszarach restrukturyzowanych i zaniedbanych.

6.9.1. Modelowanie projektów rewitalizacyjnych

W literaturze przedmiotu39 oraz w praktycznych realizacjach można wyróżnić kil-
ka rodzajów rozwiązań organizacji i fi nansowania przedsięwzięć inwestycyjnych zmie-
niających strukturę urbanistyczną i funkcjonalną w skali stwarzającej oblicze miast. 
Wydaje się, że rozwiązania organizacyjne i fi nansowe powinny wynikać z wiodącego 
celu rewitalizacji, jakim jest otwieranie nowych kierunków rozwoju obszarów objętych 
programem rewitalizacji. Można w tym zakresie wyróżnić następujące modele: 

• Inicjatywa sektora prywatnego ze wsparciem sektora publicznego; możliwy do 
zastosowania, gdzie istnieją rozwinięte kapitałowo i organizacyjnie fi rmy pry-
watne zdolne do przygotowania i koordynacji takich złożonych przedsięwzięć. 
Firma prywatna (operator) ponosi główną odpowiedzialność za przygotowanie, 

39 Np. A. Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce fi rmy, PWN, Warszawa – Kraków 
2000; M. Lisiński: Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004; R.A. Webber: Za-
sady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
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uzgodnienie i wykonanie programu rewitalizacji przy akceptacji samorządu 
miasta oraz ewentualnym wsparciu sektora publicznego; wymagana jest zbież-
ność inicjatywy z celami rozwojowymi miasta, korzyści wynikają z operatyw-
nego stosowania mechanizmów rynkowych i zasad konkurencji. 

• Przedsięwzięcie bazuje na inicjatywie publicznej, dotyczy przede wszystkim 
inwestycji związanych z rewitalizacją chronionych części miast czy budową 
nowoczesnej infrastruktury technicznej. Wyłączne zaangażowanie sektora pu-
blicznego w przedsięwzięcie było prawie całkowite, zmierzało do przywróce-
nia atrakcyjności miasta i zachowania jego walorów historycznych. Rozwiąza-
nie stosowane w krajach UE, które nie dysponowały odpowiednim potencjałem 
w sektorze prywatnym lub na specjalnych warunkach angażowały się w moder-
nizację miast ujętą w programy państwowe, np. Niemcy w odbudowej dawnej 
NRD. Doświadczenia wskazują, że jednostka efektu jest bardzo droga. 

• Przedsięwzięcie prywatno-polityczne polegające na inicjatywie grupy prywat-
nej, często z udziałem lokalnej społeczności, przygotowującej projekt i rozpo-
czynającej jego realizację. Tworzy to stan rzeczy pozwalający na przekształce-
nie grupy inicjatywnej w grupę politycznego nacisku, która stara się wymusić 
na sektorze publicznym poparcie inwestycji. Poprzez odpowiedni marketing 
wywołuje się wrażenie, że projekt jest bardzo ważny społecznie. Mechanizm 
przekształcania inicjatywy prywatnej w publiczną oceniany jest krytycznie 
i podważa intencje stosowania lobbingu w innych sytuacjach.

• Powołanie spółki (konsorcjum) z inicjatywy sektora prywatnego w momencie, 
gdy samorząd planuje program rewitalizacji na większą skalę, a przedsiębior-
stwa prywatne chcą uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Wiąże się to z po-
szukiwaniem szans bardziej efektywnego ekonomicznie wykorzystania poten-
cjału projektowego i wykonawczego przedsiębiorstw budowlanych. Trudności 
występują przy uzgadnianiu interesu publicznego z interesem i możliwościami 
realizacyjnymi przedsiębiorstw inicjujących operację urbanistyczną, powstają 
jednakże nowe formy współpracy sektora publicznego z prywatnym oraz szan-
se na intensyfi kację prac rozwojowych. 

• Powołanie spółki (konsorcjum) z inicjatywy sektora publicznego, w przypadku 
przedsięwzięć tzw. interesu publicznego, do wykonania inwestycji o niskiej 
rentowności, lecz ważnych społecznie oraz wówczas, gdy sektor prywatny nie 
jest aktywny. Wymaga to utworzenia w administracji samorządowej jednostki 
organizacyjnej inicjującej i koordynującej operacyjne współdziałanie z sekto-
rem prywatnym lub samodzielnej organizacji publiczno-prywatnej realizującej 
zadania publiczne jako korporacja czy też agencja rozwoju miasta.

6.9.2. Formowanie funduszy na rewitalizację obszarów zurbanizowanych

Zalety i wady tradycyjnych źródeł tworzenia funduszy inwestycyjnych:
1.  Finansowanie rozwoju z podatków uzasadnione jest w sytuacji, gdy admini-

stracyjne koszty ściągania podatków są mniejsze od administracyjnych kosz-
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tów pobierania opłat od odbiorców. Jest to korzystne wtedy, gdy z danej usługi 
korzystają wszyscy.

2.  Długoterminowe kredyty i pożyczki – forma powszechnie stosowana przez sa-
morządy; 
zalety: – umożliwia wykonanie inwestycji przy spłatach rozłożonych na wiele 

lat, 
–  pozwala to przesunąć okres spłaty do czasu, kiedy inwestycja zacznie 

przynosić dochody,
–  zaciąganie kredytów pozwala złagodzić skutki chwilowego braku 

płynności fi nansowej,
wady: – obciążamy przyszłe budżety, 

–  lokalni dostawcy usług infrastrukturalnych i wiele gmin nie posiadają 
zdolności kredytowej, trzeba starać się o poręczenia lub gwarancje.

3.  Przesunięcia wydatków pomiędzy budżetami szczegółowymi cechującymi się 
ograniczoną możliwością ich skutecznego wykorzystania; zagrożeniem może 
być podatność takich pozycji budżetu na redukcje wynikające z defi cytu budże-
towego.

4. Opłaty użytkowników inwestycji i odbiorców mediów zwykle charakteryzujące 
się skutecznością zastosowania; wymaga to stabilizacji gospodarczej oraz traf-
nego określenia ceny za usługi lub dostawy mediów oraz powszechnego z nich 
korzystania. Stosowanie tej formy fi nansowania inwestycji ograniczają: liczba 
usługobiorców oraz możliwe problemy ze ściąganiem opłat.

Sektor prywatny może uczestniczyć w tworzeniu funduszy inwestycyjnych prze-
znaczonych na projekty rewitalizacyjne na zasadzie: 

• Umowy typu BOT (Build-Operate-Transfer) polegającej na tym, że fi rma pry-
watna, zwykle konsorcjum fi nansowo-budowlane, zobowiązuje się zapewnić 
środki fi nansowe, przebudować lub zbudować oraz prowadzić obiekt przez 
określony czas, w tym okresie samorząd terytorialny pełni funkcję nadzorczą. 
Rozliczenie inwestycji prowadzi fi rma prywatna, pokrywając poniesione kosz-
ty, w perspektywie odpowiednio długiego czasu, przychodami z użytkowania 
inwestycji; zwykle niezbędne są odpowiednie gwarancje Skarbu Państwa.

• Udzielonej koncesji na budowę i użytkowanie inwestycji pomiędzy prywatną 
fi rmą a samorządem, na określony czas, w którym fi rma prywatna ponosi ryzy-
ko handlowe, wnosi opłatę koncesyjną i ponosi wszelkie nakłady inwestycyjne. 
Korzyści fi rmy wynikają ze stałych opłat eksploatacyjnych lub płatności za 
usługi i dostawy mediów. Okres koncesjonowania wynika z rachunku zwrotu 
poniesionych przez fi rmę nakładów na inwestycję i kosztów jej utrzymania.

• Bilansu wpływów z inwestycji towarzyszących, ujętego w odpowiednim mon-
tażu fi nansowym odnoszącym się do kosztów jej realizacji. Montaż dość po-
wszechnie stosowany w krajach OECD, zwykle jako odpowiednie rozwinięcie 
umowy typu BOT. Przykładowo: prywatny inwestor realizujący przedsięwzię-
cie infrastrukturalne upoważniony jest do realizacji mniejszych komercyjnych 
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przedsięwzięć towarzyszących, z których korzyści uzasadniają ryzyko realiza-
cji inwestycji głównej.

• Inne możliwości, to np. inicjatywy lokalne fundacji, stowarzyszeń itp. wspo-
magane środkami publicznymi; w tym także obligacje komunalne oraz kredyty 
publicznych instytucji tworzące fundusze inwestycyjne przeznaczone do per-
manentnego fi nansowania odnowy miast. 

Programy rewitalizacyjne powinny odpowiadać wymogom gospodarki rynkowej 
zapewniającym skuteczną realizację takich złożonych przedsięwzięć. Koncepcje i zało-
żenia dla takich projektów powinny być oparte na odpowiednich podstawach teoretycz-
nych podwyższających prawdopodobieństwo płynności fi nansowej ich realizacji oraz 
zwrot poniesionych nakładów na inwestycje wraz z możliwością ich bezpiecznego użyt-
kowania. Należy rozpatrzyć w tym kontekście następujące, przykładowe teorie wzrostu 
lokalnego potencjału gospodarczego: 

• Koncepcja rozpoznania i wzmocnienia bazy ekonomicznej, w której lokalny 
i regionalny rozwój jest stymulowany zewnętrznym, trwałym popytem na do-
bra i usługi wytwarzane przez lokalną społeczność. Poprzez stosowanie zasady 
pomocniczości władz publicznych można zintensyfi kować rozwój gospodar-
czy, który zapewni odpowiednie środki pieniężne na niezbędne przekształcenia 
urbanistyczne i funkcjonalne miasta.

• Koncepcja wykorzystania lokalizacji jako skutecznego stymulatora działalno-
ści usługowej i gospodarczej. Taka szansa wynika z naturalnego, korzystnego 
położenia miasta i dotyczy, między innymi, dostępności odpowiednio kwali-
fi kowanych zasobów ludzkich i ich mobilności ekonomicznej i zawodowej, 
dostępności komunikacyjnej, wielkości istniejącego rynku zbytu oraz poten-
cjału jego wzrostu. Rankingi atrakcyjności lokalizacyjnej są opracowywane dla 
inwestorów. Im lepsze warunki oferuje dana gmina inwestorom, tym wyższa 
pozycja w rankingu.

• Koncepcja kumulacji czynników wzrostu stwierdzająca, że miejsca raz wy-
promowane, w które już raz zainwestowano, mają większą szansę na rozwój. 
Kapitał i siła robocza w sposób naturalny przypływają do miejsc o najkorzyst-
niejszych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Według tej teo-
rii zachodzą równocześnie dwa procesy o przeciwnych kierunkach, dotyczące 
koncentracji ludności w określonych miejscach: 
− proces rozlewania się aktywności z centrum na zewnątrz (słaba dynamika), 

rozprzestrzenianie się aktywności gospodarczej, ludzi i dobrobytu,
− proces wymywania zasobów z miejsc słabo rozwiniętych do rozwiniętych 

dobrze (ten proces najłatwiej zatrzymać, gdy na słabym obszarze zlokalizu-
je się dużą inwestycję).

• Koncepcja polaryzacji, zakładająca wykorzystanie istniejących jednostek wio-
dących w swojej branży lub wysoko wyspecjalizowanych w prowadzonej dzia-
łalności. W oparciu o wykonywane funkcje lub zgromadzony potencjał takich 
podmiotów można określić charakter i siłę tak rozumianych biegunów wzrostu 
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(polaryzacji potencjału rozwojowego). Zakłada się, że jeśli w jakimś miejscu 
zgromadzona jest dostateczna ilość kapitału do prowadzenia dużych inwesty-
cji, znaczącej rozbudowy infrastruktury usługowej, produkcyjnej i społecznej, 
to takie miasto może sfi nansować programy rewitalizacji i ponadto jest w stanie 
przekształcić powiązania strukturalne całego miasta i wpłynąć na jego rozwój. 

• Koncepcja modelowych rozwiązań zakłada, że aktywna postawa władz lokal-
nych i ułatwienia rozwojowe są bardzo ważne. Polegać mogą na wdrożeniu 
stabilnych mechanizmów fi nansowych, przyjaznego inwestorom i konsumen-
tom środowiska pracy i zamieszkania oraz zapewnienia wymaganego poziomu 
usług i wypoczynku. Łącznie tworzy to warunki sprzyjające napływowi kapita-
łu, a co za tym idzie – rozwoju miast. Atrakcyjność zastosowanych rozwiązań 
czy zastosowane modele przyciągania inwestorów mogą obejmować np. kwe-
stie podatkowe, tworzenie stref ekonomicznych, tworzenie „obszarów strate-
gicznych”, porozumień międzygminnych i regionalnych, budowy atrakcyjnych 
modeli rozwoju społecznego i gospodarczego. 

6.9.3. Ochrona potrzeb mieszkańców w programach rewitalizacji

Realizacja programów rewitalizacji wymaga przygotowania, a następnie kon-
sekwentnego stosowania procedur uzyskiwania kompromisu pomiędzy interesami 
uczestników poszczególnych projektów i przyszłych użytkowników materializujących 
się w postaci uzgodnionych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wiąże się to z uczest-
nictwem lokalnej społeczności w procesie przygotowania i podejmowania decyzji bu-
dowlanych, a więc z istnieniem organizacji społecznych będących rzecznikami opinii 
publicznej, zdolnych do konsultowania zamierzonych przedsięwzięć i kontroli ich 
przebiegu. 

Doświadczenia francuskie wskazują na konieczność uzgadniania priorytetów w za-
kresie zagospodarowania przestrzennego oraz wyznaczania pola swobody w metodach 
ich realizacji. W efekcie konieczne są publiczne debaty dotyczące celów odnowy oraz 
możliwych alternatywnych rozwiązań. Koncepcja lub zaawansowany projekt rewitali-
zacji wraz z kosztorysem powinien być przedstawiony opinii publicznej (przez lokal-
ne środki przekazu, jak prasa, radio i telewizja). Należy również uruchomić procedurę 
udzielania wyjaśnień, przyjmowania zażaleń oraz udostępniania stosownych analiz. 

Programy rewitalizacji wymagają również przeprowadzenia odpowiednich prac 
studialnych określających ekonomiczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje pla-
nowanych zmian. Ta część prac przygotowawczych także powinna być udostępniona 
opinii publicznej. 

Dla ochrony swoich interesów mieszkańcy tworzą stowarzyszenia posiadające 
mandat ich reprezentacji oraz uczestnictwa w procesie projektowania i wyboru warian-
tów realizacji planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Brak takich stowarzyszeń 
lub ignorowanie ich opinii prowadzi najczęściej do zablokowania programu rewitaliza-
cji i w konsekwencji, poza stratami fi nansowymi, ograniczeniem w przyszłości działań 
na rzecz odnowy strukturalnej i funkcjonalnej miasta. Powstaje i utrwala się zagrożenie 
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długotrwałego funkcjonowania dzielnic wyłączonych z procesów rozwojowych, a na-
stępnie generujących różnorodne patologie społeczne.

6.10. Podstawowe instrumenty w przygotowaniu i realizacji projektów 
rewitalizacyjnych

Będące w dyspozycji władz publicznych instrumenty zarządzania funkcjonowaniem 
i rozwojem miast determinują zarówno planowanie celów, tempo ich wykonywania, jak 
i przesądzają o osiągniętym poziomie ich realizacji. Ukształtowany po transformacji 
ustrojowej model procesu osiągania celów społecznych, gospodarczych, ekologicznych 
i gospodarowania przestrzenią przez władze publiczne wyraźnie oddziela sferę regula-
cyjną od sfery realnej – tę ostatnią pozostawiając mechanizmom rynkowym40. Pozwa-
la to wykorzystywać procesy samoregulacyjne rynku do optymalizacji zaangażowania 
środków i zasobów przeznaczanych przez władze publiczne na realizację przyjętych 
celów. Odpowiednie, a więc efektywne ekonomicznie i skuteczne realizacyjnie, wyko-
rzystanie mechanizmów rynkowych wymaga umiejętnego z tym rynkiem współdziała-
nia oraz znajomości zagrożeń wynikających z takich zjawisk rynkowych jak zawodność 
i nieefektywność.

6.10.1. Instrumenty organizacyjne

Jedną z powszechnie stosowanych i wyjątkowo efektywnych metod modernizacji 
terenów zainwestowania miejskiego, ułatwiających przełamanie barier własnościowych, 
społecznych, prawnych i fi nansowych, w planowaniu i realizacji przedsięwzięć publicz-
nych i prywatnych, jest tworzenie wydzielonych obszarów polityki rozwojowej w mia-
stach, zarządzanych przez powoływane w tym celu, na określony czas, zarządy publicz-
no-prywatne41. Ich zadaniem jest z zasady modernizacja lub rehabilitacja wydzielonych 
obszarów miast oraz tworzenie warunków dla wspólnego inwestowania władz publicz-
nych i kapitału prywatnego, również zagranicznego. Strefy takie pozwalają łączyć w ra-
cjonalne procedury i zarazem porządkować stosunki prawne i własnościowe, a wraz 
z planowaniem przestrzennym kreować efektywne organizacyjnie i fi nansowo strefy 
aktywizacji rozwojowej miast. Ważnym rozwiązaniem pozwalającym na prowadzenie 
proinwestycyjnej polityki państwa są również specjalne strefy ekonomiczne. Stanowią 
one istotny, pomimo pewnych ograniczeń, instrument pobudzania rozwoju gospodarcze-
go w miastach i regionach zagrożonych marginalizacją.

Przyspieszenie rozwoju miast wiąże się także z wyznaczeniem i systemowym 
przygotowaniem obszarów strategicznych, nastawionych na stworzenie ofert dla wyspe-
cjalizowanego kapitału oraz międzynarodowych wielkich organizacji gospodarczych. 
Z doświadczeń wielkich miast, a przede wszystkim metropolii i to nie tylko europejskich 

40 Znajduje to swój wyraz w zakazie bezpośredniego prowadzenia działalności gospodarczej przez 
zarządy miast.

41 Ich klasycznym przykładem są angielskie „Development Boards”.
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wynika, że jest to najszybsza droga do wzrostu lokalnego PKB, zwiększenia zatrudnie-
nia i rozwinięcia wysoko wyspecjalizowanych usług i produkcji. 

Zarówno tworzenie specjalnych stref jak i obszarów strategicznych wymaga umie-
jętnego posługiwania się jednym z najważniejszych instrumentów, jakim jest polityka 
obrotu gruntami i mobilizacji gruntów dla potrzeb inwestycji. Ustalenie czytelnych za-
sad prowadzenia tej polityki przesądzi o szansach na szybki wzrost polskich miast. Jest 
to jeden z potencjalnych obszarów aktywnej polityki miejskiej rządu, ponieważ instru-
menty aktywizacji gospodarczej miast dotyczą zarówno lokalnej polityki gruntowej, jak 
i ogólnokrajowych regulacji własnościowych i podatkowych. Polityka miejska ma tu 
do spełnienia znaczącą rolę w określaniu porządku instytucjonalnego, który zapewniłby 
ład na terenach zurbanizowanych i niezurbanizowanych oraz usprawniłby procesy re-
witalizacji istniejącej tkanki miejskiej w powiązaniu z układami komunikacyjnymi oraz 
dużymi projektami rozwojowymi. 

Działania tego typu wymagają powoływania instytucji o charakterze publiczno
-prywatnym, odpowiedzialnych za rozwój określonych terenów miejskich, wyposażo-
nych w odpowiednie do swych zadań kompetencje, działających jawnie i pod kontrolą 
społeczną. Ich zadaniem powinno być rozwiązywanie konkretnych problemów w ramach 
wynegocjowanych, również z administracją rządową, programów rewitalizacyjnych na 
prawnie wyznaczonych terenach. Mogłoby odbywać się to drogą przygotowania kon-
kretnych pilotażowych projektów rewitalizacyjnych, prowadzącą zarazem do selektyw-
nego doboru właściwych instrumentów fi nansowych oraz do organizacyjnego aktywizo-
wania rozwoju wybranych części miast. Takie ukierunkowanie polityki rewitalizacyjnej 
pozwoliłoby na niezbędną koncentrację działań na problemach, których rozwiązywanie 
przekracza możliwości poszczególnych miast. W szczególności działania takie dotyczyć 
powinny zagospodarowania terenów poprzemysłowych, rewitalizacji historycznych ze-
społów miejskich oraz rehabilitacji zdegradowanych społecznie i technicznie osiedli 
wznoszonych metodami uprzemysłowionymi, które mogą stać się miejscem narastania 
konfl iktów społecznych i terenem zagrożeń technicznych. 

Inna grupa przedsięwzięć, wymagająca instytucjonalnych usprawnień, to tworze-
nie w miastach nowych stref inwestowania dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego 
i usługowego. Rozwój budownictwa deweloperskiego wymaga koordynacji w planach 
zagospodarowania przestrzennego, uzgodnień fi nansowych i rzeczowych dla budowy 
infrastruktury technicznej, w tym drogowej i komunikacyjnej oraz nowych form współ-
pracy z samorządami miast. Chodzi tu o wypracowanie organizacyjnych ram planowania 
i kompleksowej realizacji większych przedsięwzięć oraz ich racjonalności. Obserwujemy 
tu bowiem dwie groźne tendencje, budowę wielkich i już dziś substandardowych zespo-
łów mieszkaniowych, których realizatorzy mają za cel wyłącznie zysk lub też wznoszenie 
zamkniętych, niekiedy wielotysięcznych osiedli-enklaw, wyalienowanych ze struktury 
miasta. Konsekwencje społeczne i przestrzenne tego modelu urbanizacji będą z pewnością 
niekorzystne, strategia rozwojowa miast powinna te problemy uwzględnić. 

Ważnym, bo często ograniczającym możliwości przełamania barier rozwojowych 
stał się problem kontraktowania przez miasta dużych inwestycji prywatnych: komuni-
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kacyjnych, centrów gospodarczych oraz pakietowych inwestycji infrastrukturalnych 
związanych z przebudową znacznych obszarów metropolii i dużych miast. Dotyczy 
to węzłów komunikacji ponadlokalnej i regionalnej oraz strukturalnych przekształceń 
transportu i zasileń energetycznych oraz związanych z ochroną środowiska naturalnego. 
Wraz z rozwojem prywatnego sektora gospodarki wolumen tych inwestycji i ich zna-
czenie dla miast będzie wzrastało, dlatego programy rewitalizacyjne powinny stać się 
polem wielopoziomowych uzgodnień formalno-prawnych, fi nansowych i kompetencyj-
nych przygotowania projektów rewitalizacyjnych, jak też zasad funkcjonowania obsza-
rów zrewitalizowanych po zrealizowaniu planów rewitalizacji. 

6.10.2. Instrumenty fi nansowe

Instrumenty fi nansowe defi niują mechanizmy gospodarowania publicznymi środ-
kami pieniężnymi i umożliwiają ich dysponentom pełnienie funkcji aktywizującej dzia-
łalność inwestycyjną miast oraz prowadzenie interwencji państwa, mając na uwadze 
wyrównywanie szans rozwojowych.

Podstawowe grupy instrumentów fi nansowych obejmują:
− fi nansowanie bezzwrotne (dotacje),
− fi nansowanie zwrotne (kredyty preferencyjne, fundusze poręczeń),
− fi nansowanie pośrednie (gwarancje, ulgi podatkowe),
− fi nansowanie ze źródeł publiczno-prywatnych.
Najbardziej przejrzystym instrumentem pomocy publicznej jest dotacja pozwala-

jąca na bezpośrednie wsparcie, dostosowane do konkretnej sytuacji. Jednocześnie jest 
wygodna w stosowaniu ze względu na możliwość bezpośredniego weryfi kowania in-
tencji, kontroli kwot, ustalania zasad jej udzielania i ustalania spodziewanych skutków. 
Ta forma interwencji sfery publicznej sprzyja i zachęca do montażu fi nansowego środ-
ków pochodzących z różnych źródeł, partnerstwu publiczno-prywatnemu oraz lokalnej 
koncentracji nakładów inwestycyjnych na projekty rewitalizacyjne w ramach strategii 
realizacji miejskiego programu rewitalizacji. 

6.10.3. Instrumenty prawne

Programy rewitalizacji powinny znaleźć mocne oparcie w stabilnym, spójnym i eg-
zekwowalnym ładzie prawnym. Konieczne jest wypełnienie luk prawnych umożliwiają-
cych naginanie interpretacyjne prawa przez różne grupy interesów, rodzących konfl ikty 
społeczne i gospodarcze, utrudniających działania na rzecz dobra wspólnego. 

Potrzebne jest skonkretyzowanie instrumentów fi nansowania i realizacji dotyczą-
cych rewitalizacji, w regulacjach wynikających z ustaw o: zagospodarowaniu przestrzen-
nym, fi nansach publicznych, katastrze nieruchomości, gospodarce nieruchomościami 
(zwłaszcza w zakresie scaleń), ochronie środowiska, drogach publicznych, odpowied-
nich regulacjach przeciwdziałających rozpraszaniu zabudowy, jak też w ewentualnej, 
wciąż przygotowywanej kompleksowej ustawie o rewitalizacji. Otwierałoby to przej-
rzyste pole dla wspólnych inicjatyw rządowo-samorządowych, w ramach programów 
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zadań rządowych dotyczących wybranych zagadnień miejskich oraz inwestycji publicz-
nych samorządów również w obszarach metropolitalnych.

Potrzebne jest stworzenie legislacji, która uporządkuje cały obszar planowania roz-
woju, w oparciu o logiczny i racjonalny model takiego planowania. Bez uporządkowa-
nia tego obszaru działań władz publicznych, działania rewitalizacyjne w wymaganej 
skali nie nabiorą realnych kształtów.

Warty rozważenia jest problem skutecznego wspierania obszarów metropolitalnych. 
Podstawową drogą uruchamiania inwestycji infrastrukturalnych na ich rzecz są kontrakty 
regionalne, a decyzje w tym zakresie należą do samorządu województwa, bowiem to on jest 
stroną kontraktu regionalnego. Władzę planistyczną na terenie obszarów metropolitalnych 
sprawują na swoim terenie gminy, samorząd województwa w zakresie planowania regio-
nalnego, a w planach krajowych administracja rządowa. W szerszym zakresie można wyko-
rzystać również taki instrument planistyczny, jakim jest możliwość planowania inwestycji 
w skali obszarów metropolitalnych (w ramach krajowych i wojewódzkich planów zagospo-
darowania przestrzennego). Prowadziłoby to w konsekwencji do podwyższenia spójności 
prowadzonych polityk przestrzennych: miejskich, metropolitalnych i regionalnych. 

Interesującym instrumentem, w naszych warunkach, jest fundusz poręczeń, szczegól-
nie interesujący dla miast i miasteczek dysponujących niewystarczającymi dla banku zabez-
pieczeniami. Poprzez opłaty poręczeniowe może być w określonym stopniu odnawiany. 

Ważnym stymulatorem inwestycji prywatnych wspomagających ważne projekty 
publiczne są ulgi podatkowe. W Polsce dobrze przysłużyły się do zatrzymania regresu 
w budownictwie mieszkaniowym i remontach w połowie lat 90. i ustabilizowały, choć 
na niskim poziomie, inwestycje w tej dziedzinie na przełomie wieków.

Uchwalona przez Sejm w dniu 28 lipca 2005 roku ustawa o partnerstwie publiczno-
prywatnym wprowadza do krajowego systemu prawnego instytucję kojarzenia, zwykle 
znacznych, środków inwestorów prywatnych ze środkami publicznymi i przeznaczania ich 
na inwestycje o charakterze publicznym. Wobec permanentnego braku środków publicz-
nych jest to istotny instrument fi nansowania koniecznych inwestycji miejskich – spraw-
dzony już w licznych krajach UE, niestety niewykorzystywany praktycznie w Polsce.

Instytucje
Kompetencje organów administracji publicznej (podział zadań, organizacja, ko-

ordynacja) oparte są na założeniu subsydiarności, oznaczającej w przypadku polityki 
rewitalizacyjnej, że rolą rządu jest jedynie reagowanie na te elementy systemu, które 
nie mogą racjonalnie funkcjonować bez takiego wsparcia. Dotyczy to tych przypadków, 
kiedy same mechanizmy rynkowe nie wystarczą dla optymalizacji zachowań osób i pod-
miotów gospodarczych42.

42 Pouczająca jest dla zainteresowanych tym tematem lektura najnowszej publikacji wybitnego eko-
nomisty, noblisty Stiglitza. Każdy, kto sceptycznie odnosi się do interwencji środkami publicz-
nymi, a dotyczy to bezpośrednio zarządzania rewitalizacją, powinien się z nią zapoznać. Joseph 
E. Stiglitz: Ekonomia Sektora Publicznego. PWN, Warszawa 2004.
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Rolą administracji rządowej staje się wówczas: wspieranie samorządów przez ini-
cjatywy legislacyjne; formułowanie zaleceń dotyczących zasad polityki rewitalizacyjnej 
(w tych wszystkich zakresach, gdzie na bezpośrednią interwencję rządu nie zezwala 
obowiązujący system oprawny); formułowanie obowiązujących wytycznych niezbęd-
nych dla skutecznego wdrażania zweryfi kowanych w praktyce projektów rewitalizacyj-
nych (po uzyskaniu właściwych sankcji organów ustawodawczych); pomoc techniczna, 
w tym promowanie innowacyjnych rozwiązań, fi nansowanie prac badawczych i rozwo-
jowych oraz w wybranych przypadkach, wspieranie fi nansowe miast w ramach istnieją-
cych mechanizmów (funduszy unijnych, kontraktów wojewódzkich itp.).

Monitorowanie
Monitorowanie wdrażania programów rewitalizacji polegać powinno na okreso-

wych analizach stopnia osiągania celów, formułowaniu zaleceń dotyczących jej korekt 
oraz na sporządzaniu raportów dla lokalnych samorządów.

Racjonalne i skuteczne zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi wymaga wpro-
wadzenia zobiektywizowanych i stabilnych miar osiągania celów oraz procedur oceny 
zgodności zachodzących procesów, w szczególności inwestycyjnych, z uchwalonymi 
programami rewitalizacyjnymi przez samorządy. Do tego celu powinien jednak zostać 
opracowany system wskaźników osiągnięcia celów43 rewitalizacji, który pozwoli ocenić 
równo postęp we wdrażaniu założonych rozwiązań, jak i kierunki zachodzących zmian.

Instytucjonalizacji wymaga również procedura monitorowania i oceny wdrażania 
programu rewitalizacji wraz z procedurami okresowego aktualizowania oraz wprowa-
dzania zmian w projektach rewitalizacji oraz, w miarę potrzeby, w planistycznych doku-
mentach innych władz publicznych.

Marketing
Wymagane powinno być opracowanie narządzi promowania programów rewitali-

zacji na dwóch różnych polach:
− wewnętrznym – którego celem powinno być, ogólnie mówiąc, pozyskanie part-

nerów, których aktywna współpraca niezbędna będzie przy wdrażaniu poszcze-
gólnych zadań warunkujących osiągnięcia celów założonych w projektach re-
witalizacyjnych. Będą to partnerzy reprezentujący zarówno szczebel samorzą-
dów lokalnych, jak też inne podmioty gospodarcze i społeczne uczestniczące 
w rozwoju i funkcjonowaniu miast

− zewnętrznym – gdzie powinny być podjęte działania promocyjne na forum róż-
nych agend UE oraz innych organizacji międzypaństwowych w celu włączenia 
podejmowanych w kraju działań w szerszy kontekst europejski (współpraca, 
kooperacja itp), a także w celu negocjacji wsparcia fi nansowego (środki UE) 
dla proponowanych rozwiązań.

43 Podobne systemy wskaźników funkcjonują np. w procedurach oceny realizacji zadań w ramach 
ZPORR.
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Zwykle realizacja przyjętej polityki rozwoju miasta kojarzy dobrze doprecyzowa-
ne polityki szczegółowe, takie jak: transportowa i infrastrukturalna, w których można 
wyróżnić, podobnie jak przy formowaniu lokalnego programu rewitalizacji, podejście 
defensywne i ofensywne. W pierwszym z nich uwaga koncentruje się na działaniach 
zabezpieczających i utrzymaniu istniejącej równowagi funkcjonalnej na całym obszarze 
miasta lub też w wydzielonych jego częściach. Takie podejście może być dominujące 
ze względu na brak środków fi nansowych na inwestycje rozwojowe lub oddziaływania 
zewnętrzne wynikające z ustaleń na ponadmiejskich poziomach administracyjnych: eu-
ropejskim, narodowym, regionalnym oraz integrujących polityki sektorowe i między-
sektorowe. 

Podejście ofensywne, również sprzężone z ustaleniami uzgodnionymi na różnych 
poziomach administracyjnych, wynika z prac studialnych i analiz opracowanych dla 
konkretnego miasta. Powinno uwzględniać dwa wymiary równoważenia polityki trans-
portowej i infrastrukturalnej, również w ramach programu rewitalizacji:

− wewnętrzny, zapewniający zgodność funkcjonalną z celami rozwojowymi 
sprzężonych z nimi polityk problemowych miasta,

− zewnętrzny, wiążący polityki miejskie z politykami regionalnymi i sektorowy-
mi, co pozwala uzyskać efekty synergii funkcjonalnej oraz wysokiej efektyw-
ności podejmowanych inwestycji. 

Wagę systemu transportowego na obszarach objętych programem rewitalizacji 
można zilustrować wymieniając dziedziny, poprzez które władze miejskie mogą oddzia-
ływać na polityki transportową i infrastrukturalną. Są to44: 

− planowanie przestrzenne rozwoju miasta i transport zbiorowy,
− układ drogowy i organizacja ruchu oraz parkowanie,
− organizacja i zarządzanie oraz polityka ekonomiczno-fi nansowa i fi skalna,
− ochrona środowiska i standaryzacja,
− monitorowanie podróży, oddziaływanie na zachowania transportowe oraz ko-

munikowanie się z mieszkańcami.
Dostępne instrumenty w każdym z wymienionych obszarów pozwalają formu-

łować kierunki pożądanych zmian, a na ich podstawie opracować przebieg procesów 
i tempo osiągania zaplanowanego stanu po rewitalizacji. Przykładowo w planowaniu 
miejscowym będą to działania na rzecz koncentracji miejsc pracy, usług oraz inten-
sywnej zabudowy mieszkaniowej powiązane z lokalizacją np. transportu szynowego. 
Również skuteczne przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy miejskiej może wynikać 
z dogodnego powiązania takim transportem miejsc pracy, usług, rekreacji i miejsc za-
mieszkania w obrębie wielofunkcyjnych zespołów urbanistycznych. Dodatkowo prze-
kształcanie części miast w funkcjonalne zespoły urbanistyczne sprzyja ruchowi pieszemu 
i rowerowemu, jednocześnie koncentrując na wyższym poziomie obsługę komunikacją 

44 A. Rudnicki, W. Starowicz, Transport miejski [w:] Uwarunkowania rozwoju systemu transporto-
wego Polski pod red. B. Liberadzkiego, L. Mindura, Warszawa 2006, Wyd. Instytutu Technologii 
Eksploatacji – PIB w Radomiu, s. 451.
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zbiorową. Wyraża się to w działaniach na rzecz integracji przestrzennej transportu zbio-
rowego z innymi systemami poprzez planowanie i budowę ciągów ulic zwiększających 
dostępność stacji kolejowych i lotniska oraz parkingów przesiadkowych dla samocho-
dów. Otwiera także możliwości racjonalnego równoważenia celów społecznych, gospo-
darczych i ekologicznych polityki rozwoju miast, nie ograniczając, a wręcz wzmacnia-
jąc tempo integracji polskich miast ze standardami unijnymi. 

W obszarze obejmującym układy drogowe główne instrumenty dotyczą poprawy reżi-
mów budowy i utrzymania obiektów inżynierskich, w konsekwencji hamujących degrada-
cję istniejącej infrastruktury drogowej. Istnieje konieczność ograniczania ruchu pojazdów 
o dużej ładowności w obszarach centralnych i zabudowy mieszkaniowej z jednoczesnym 
przekierowaniem tego ruchu na trasy obwodowe. Istotnym instrumentem poprawy orga-
nizacji ruchu jest budowa układów wiążących sieci transportowe z centrami przeładunku 
dla formowania przewozów kombinowanych. Mieści się w tym również strefowanie do-
stępności samochodów przez odpowiednie rozszerzanie stref ruchu o różnym natężeniu, 
a także przebudowa stref konfl iktowych. Problemy związane z parkowaniem dotyczą in-
strumentów stosowanych w planowaniu zabudowy lub przebudowy istniejących zespołów 
urbanistycznych oraz utrzymania równowagi pomiędzy dostępnością obszarów transpor-
tem zbiorowym a pojemnością układu ulic i podażą miejsc parkingowych. 

Ważnym obszarem wymagającym stosowania odpowiednich instrumentów jest do-
stosowanie funkcji zarządczych i koordynacyjnych nakierowanych na korzyści wynika-
jące z równowagi pomiędzy planowanym poziomem aktywizacji obszaru a rzeczywiście 
osiąganym tempem dostosowania funkcji wykonawczych w transporcie i utrzymaniu ulic. 
Instrumenty ochrony środowiska wynikają z formułowania scenariuszy rozwoju systemu 
transportowego, szczególnie ze względu na poziom emisji zanieczyszczeń, poziom hałasu 
oraz bezpieczeństwo mieszkańców, co w konsekwencji łącznie decyduje o jakości ich ży-
cia i atrakcyjności miasta. Wiążą się z tą oceną instrumenty standaryzacji obsługi transpor-
towej, głównie dążenie do stosowania najlepszych wzorców w tym zakresie. 

Zrównoważony rozwój wymaga ciągłego dostosowania transportu do wydzielo-
nych stref miasta odpowiednio do intensywności urbanizacji. Instrumentarium w tym 
zakresie obejmuje odpowiednie procedury komunikacji z lokalnymi społecznościami, 
a także efektywny system monitorowania zachowań komunikacyjnych ludności, pa-
rametry ruchu drogowego i przewozów, a także skuteczność różnych form informacji 
o korzystnych dla miasta i środowiska formach transportu zbiorowego. Takie podejście 
jest coraz silniej akcentowane w politykach miejskich państw UE. 

6.11. Procedury zawierania kontraktów na wykonanie projektów 
rewitalizacyjnych

Wdrażane w rozwiniętych państwach UE przedsięwzięcia rewitalizacyjne o znacz-
nej skali, a takie z powodu zapóźnień rozwojowych są wskazane dla polskich miast, 
wykorzystują formułę organizacji powierniczo-operatoratorskiej dla określonego przed-
miotowo i fi nansowo przedsięwzięcia urbanistycznego. Firma powierniczo-operatorska, 
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podejmująca się przeprowadzenia procesu rewitalizacji wydzielonej strefy miasta, działa 
jednocześnie we własnym imieniu i na rzecz miasta. Obowiązują w tym przypadku ści-
słe zasady określające sposób funkcjonowania fi rmy powierniczo-operatorskiej. Będąc 
powiernikiem samorządu działa, reprezentując interes powierzającego majątek. Majątek 
powierniczy służy wyłącznie pokryciu kosztów rewitalizacji i z założenia niedopusz-
czalne jest wykorzystanie go do innych celów. Majątek powierniczy jest zarządzany 
oddzielnie od pozostałego majątku fi rmy powierniczo-operatorskiej. W przypadku nie-
wypłacalności fi rmy podejmujacej się rewitalizacji wydzielonej części miasta majątek 
powierniczy jest odpowiednio zabezpieczony i podlega szczególnej ochronie. Nie nale-
ży on do masy upadłościowej, lecz zostaje bez ubytku przekazany miastu.

Zgodne współdziałanie samorządu i fi rmy operatorsko-powierniczej wymaga ja-
snego określenia korzyści z podejmowanej współpracy. Wysiłek miasta wniesiony 
w wybór i określenie kompetencji fi rmy, zorganizowanie przedsięwzięcia rewitalizacji 
zespołu urbanistycznego i fi nansowe współdziałanie wraz z powierzeniem zasobów do 
przebudowy powinny kompensować następujące korzyści:

• możliwość kontrolowanej rozbudowy zasobu mieszkaniowego (a więc o okre-
ślonych preferencjach dotyczących np. systemów zasilania w media, ochrony 
środowiska, zagospodarowania przestrzennego), a z czasem przebudowy struk-
tury urbanistycznej miasta,

• szansa na stopniową, możliwą do przeprowadzenia modernizację infrastruk-
tury technicznej w związku z przekazywaniem do użytku nowych zespołów 
mieszkaniowych,

• szansa na planowy rozwój infrastruktury społecznej dostosowanej do potrzeb 
rozwojowych miasta, możliwy dzięki korzyściom z ogólnej aktywizacji inwe-
stycji publicznych i prywatnych,

• podniesienie atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestycji w przemysł 
i usługi na jej terenie, co w konsekwencji zmniejsza bezrobocie, a z nim obcią-
żenia miasta z tego tytułu,

• zacieśnienie więzi środowiskowych i potwierdzenie wspólnoty instytucji przed-
stawicielskich miasta z mieszkańcami,

• możliwość podejmowania kolejnych trudnych (lecz często niezbędnych) inwe-
stycji komunalnych dzięki zebraniu doświadczeń i wiedzy przy wypracowaniu 
sprawnego modelu organizacji i fi nansowania działalności poprzez jednostki 
organizacyjne powoływane przez miasto.

Szersze wykorzystanie instrumentu średniookresowego planowania inwestycji po-
prawiających stan mieszkalnictwa w miastach wymagałoby współpracy z administracją 
państwową dla wypracowania rozszerzonej formuły udzielania pomocy fi nansowej pań-
stwa, opartej na:

• prawie podmiotów dysponujących środkami publicznymi do zwrotu kosztów 
(większej ich części lub nawet w całości) poniesionych na prace związane 
z przygotowaniem terenów wraz odpowiednią infrastrukturą techniczną pod 
budowę mieszkań,
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• ochronie budownictwa mieszkaniowego wspieranego środkami publicznymi 
przed nieuzasadnionym fi skalizmem państwa, szczególnie dotyczącym formo-
wania i obsługi funduszy inwestycyjnych oraz fi nansowania inwestycji przez 
podmioty reprezentujące samorządy lokalne,

• długookresowych wytycznych interwencjonizmu państwa, jasno określających 
cel, zakres i warunki ubiegania się o pomoc z budżetu centralnego i zapewnia-
jących stabilne warunki przygotowania i realizacji podejmowanych inwestycji; 
w konsekwencji oznacza to popieranie inwestycyjnych funduszy rehabilitacyj-
nych działających w obiegu zamkniętym, a więc możliwość stopniowego wy-
cofywania się państwa z działalności pomocowej w miarę fi nansowego „usa-
modzielniania się” takich lokalnych inicjatyw.

Kompetencje organów administracji publicznej (podział zadań, organizacja, ko-
ordynacja) oparte są na założeniu subsydiarności, oznaczającej w przypadku 
programów rewitalizacji, że rolą rządu jest jedynie reagowanie na te elementy 
systemu, które nie mogą racjonalnie funkcjonować bez takiego wsparcia. Do-
tyczy to tych przypadków, kiedy same mechanizmy rynkowe nie wystarczą dla 
optymalizacji zachowań osób i podmiotów gospodarczych.

Zadania administracji rządowej w takim ujęciu, to: 
• wspieranie samorządów przez inicjatywy legislacyjne; 
• formułowanie zaleceń dotyczących założeń i zasad wdrażania polityki rewi-

talizacyjnej (w tych wszystkich zakresach, gdzie na bezpośrednią interwencję 
rządu nie zezwala obowiązujący system prawny); 

• formułowanie obowiązujących wytycznych współdziałania organów admini-
stracji rządowej i samorządowej niezbędnych dla skutecznego wdrażania przy-
jętych programów rewitalizacji, szczególnie dla metropolii i dużych miast (po 
uzyskaniu właściwych sankcji organów ustawodawczych);

• pomoc techniczna, w tym promowanie innowacyjnych rozwiązań, fi nansowa-
nie prac badawczych i rozwojowych oraz, w wybranych przypadkach, wspiera-
nie fi nansowe miast w ramach istniejących mechanizmów (funduszy unijnych, 
kontraktów wojewódzkich itp.).

Wymogi Unii Europejskiej nakazują samorządom terytorialnym organizowanie 
przetargów zapewniających kontrolę społeczną wydatkowania środków publicznych. 
Warunek ten prowadzi do takiej relacji pomiędzy samorządem a wykonawcami pro-
jektu rewitalizacji, że przekazanie zadań gminy przedsiębiorstwu prywatnemu nigdy 
nie może być całkowite. Gmina może uniknąć pewnych ograniczeń administracyj-
nych, wprowadzonych dla sektora publicznego, przekazując pewne zadania wyspe-
cjalizowanym przedsiębiorstwom prywatnym i wiążąc z tym przeniesienie części 
kosztów inwestycji na sektor prywatny. Najczęściej stosowaną formą współuczest-
nictwa sektora prywatnego w programach rewitalizacji, w krajach UE, które mają 
duże doświadczenie w tym zakresie, jest kontrakt oparty na ryzyku ponoszonym 
przez inwestora. 

Stosowane są dwie formy kontraktu:
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− Koncesja, na podstawie której przedsiębiorstwo zapewnia budowę odpowied-
niej infrastruktury, a koszty przedsięwzięcia ponosi benefi cjent przyszłych 
usług. Kosztorys robót jest ustalany w porozumieniu z samorządem, często 
uczestniczącym w realizacji inwestycji. Zwykle kontrakt koncesyjny jest pod-
stawą przejęcia infrastruktury na własność przez samorząd gminy. Takie roz-
wiązanie w krajach UE było stosowane do inwestycji drogowych, w tym do 
budowy autostrad. 

− Oddanie w zarządzanie, pozwalające na użytkowanie obiektów, zrealizowa-
nych w ramach wspólnej inwestycji gminy i sektora prywatnego, przez konce-
sjonowanego usługodawcę.

W praktyce krajów zachodniej Europy stosowano często oba rodzaje kontraktów 
równoczesne, co polegało na połączeniu koncesji z oddaniem w użytkowanie z warun-
kiem uzupełnienia przedsięwzięcia prywatnymi inwestycjami zapewniającymi pełny 
wachlarz usług oraz podwyższenie rentowności operacji urbanistycznej. 

Podstawowym zadaniem skutecznej i akceptowanej przez mieszkańców rewita-
lizacji zabudowy miejskiej, formowanej na postulacie zrównoważonego rozwoju, jest 
permanentna poprawa jakości wszystkich funkcji publicznych w zaspokajaniu potrzeb 
i aspiracji mieszkańców. Takie podejście do rewitalizacji staje się wyzwaniem wobec 
części planistycznej procesu rewitalizacji oraz przebiegu jego realizacji, aż do uzyskania 
zamierzonych efektów rzeczowych i społecznych. Jest to także podstawowe kryterium 
oceny skuteczności, racjonalności i efektywności ekonomicznej zarządzania procesami 
rewitalizacji. 

Postulat wysokiej jakości prac planistycznych oraz realizacji procesu rewitaliza-
cji wprost nawiązuje do problematyki zarządzania rewitalizacją zespołów miejskich. 
Szczególnie wrażliwa na przyjmowane metody i modele zarządzania jest część procesu 
rewitalizacji, której zadaniem głównym jest jakość wykonywania funkcji publicznych 
przez administrację, jak i jakość relacji mieszkańcy – samorząd. Efektywny system za-
rządzania procesem rewitalizacji zarówno w fazie planistycznej, jak i realizacyjnej wią-
że skuteczność fi nansową przedsięwzięć z powszechnie postulowaną poprawą jakości 
przestrzeni miejskiej, wymagającą zwykle istotnych ingerencji w strukturę przestrzeni 
zurbanizowanej. 

Proces rewitalizacji dotyczy ważnego problemu poprawy standardu zamieszkania, 
co wiąże się ze stanem podstaw ekonomicznych bytowania i prognozami rozwoju go-
spodarczego miasta. Problem wyboru strategii zaspakajania potrzeb mieszkaniowych 
zróżnicowanych ekonomicznie grup społecznych bezpośrednio wpływa na zakres i sku-
teczność projektów rewitalizacyjnych. Istotne znaczenie dla tych projektów mają także 
przyjmowane modele systemu transportowego, na co zwraca uwagę Biała Księga doty-
cząca transportu miejskiego wydana przez Komisję Europejską w 2000 r. 

Przygotowanie planistyczne i kontrolne odpowiednich „pól realizacyjnych” dla za-
mierzonych przedsięwzięć wymaga rozbudowy i podnoszenia kompetencji planistów 
i decydentów wspomagających proces rewitalizacji. Proces ten nie może być organi-
zacyjnie i personalnie rozwijany bez ograniczeń, zatem konieczne staje się umiejętne 



Organizacja zarządzania procesami rewitalizacji 193

wykorzystywanie mechanizmów rynkowych oraz doświadczeń rozwiniętych krajów 
UE do uproszczenia procedur planistyczno-decyzyjnych i przyspieszenia realizacji kon-
kretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wyzwaniem dla stosowanego modelu zarzą-
dzania procesami rewitalizacji staje się wybór możliwie bezkonfl iktowych sposobów 
rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i ekologicznych z jednocze-
snym wprowadzaniem tak pożądanego ładu przestrzennego. Dotyczy to również decyzji 
o wyborze pomiędzy koordynowaniem rewitalizacji pojedynczych obiektów a projek-
tami obejmującymi rewitalizację harmonizującą funkcjonalnie i strukturalnie większe 
obszary zurbanizowane. W konsekwencji realizacji każdego z tych podejść podstawą do 
oceny zarządzania procesami rewitalizacji staje się osiągany poziom kolejnych etapów 
rozwoju strukturalnego i społeczno-gospodarczego miast.

Abstract

Effi cient and economically effective urban regeneration process management re-
quires preparation and acceptance of a possible compromise in relation to the scope 
and scale of the planned and implemented activities. What is a special challenge for the 
methods of urban regeneration process management is the acceleration of the qualitative 
changes in urban functions required under the EU community standards. That is related 
to the effective use of the fi nancial resources which can be obtained for the purpose of 
life standard improvement, sustainable development and natural environment protec-
tion. The intended results can be attained by comprehensive treatment of the tasks that 
result from the approved sector policies (such as housing, transportation, infrastructural 
and other policies) under the urban regeneration projects that are organizationally uni-
form and fi nancially viable. Such projects should also include sector policy guidelines 
that are essential for the regeneration strategy. 





Władysław Rydzik

Zakończenie

Prezentowane w pracy zagadnienia odnoszą się generalnie do fazy wyboru koncep-
cji rewitalizacji obszarów zagrożonych i planowania wybranego do jej realizacji scena-
riusza. Istotnymi czynnikami wpływającymi na tok przygotowania lokalnego programu 
rewitalizacji są wyobrażenia stanu rzeczy po przeprowadzeniu zamierzonych działań 
nie tylko w sferze rzeczowej, lecz, a może przede wszystkim, w sferze niematerial-
nej bezpośrednio powiązanej z charakterem miasta. Ten aspekt rewitalizacji przybliżył 
rozdział pierwszy wprowadzając w problematykę idei rewitalizacji nawiązujących bądź 
do usytuowania geografi cznego miast, bądź też do ich dziedzictwa kulturowego lub cy-
wilizacyjnego. Rozważanie te zostały wsparte konkretnymi przykładami rewitalizacji 
w polskich miastach z jednoczesnym wskazaniem sposobów wykorzystania funduszy 
unijnych.

Zbiór innych czynników stanowią regulacje prawne, przede wszystkim ustawowe, 
określające ten rodzaj uwarunkowań wpływających na formowanie i realizację lokalnych 
programów rewitalizacji. W dwóch kolejnych rozdziałach omówiono złożoną strukturę 
odniesień do licznych zagadnień problemowych związanych z funkcjonowaniem miast. 
Są to związki z prowadzoną polityką społeczną, socjalną, rozwoju gospodarczego, go-
spodarowania przestrzenią oraz podstawowymi kwestiami w sferze kompetencji i kom-
plementarności instytucji, które mogą lub powinny uczestniczyć w kolejnych fazach 
procesu rewitalizacji. Z przeprowadzonej analizy wynika silny wpływ obowiązujących 
regulacji na tok formowania lokalnego programu rewitalizacji oraz na możliwości jego 
skutecznej i efektywnej inwestycyjnie i ekonomocznie realizacji. Wyłania się także pil-
na potrzeba opracowania modelowych rozwiązań procesu rewitalizacji i opracowania, 
dostosowanych do konkretnych propozycji formowania lokalnego programu rewitaliza-
cji, jak najlepszych procedur wsparcia właściwymi regulacjami w sferze prawa i admi-
nistracji państwa.

W następnym rozdziale przedstawiono możliwości włączenia lokalnych progra-
mów rewitalizacji w ramy programów rozwoju regionalnego. Omówione zostały pod-
stawowe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Eropejskiej mające od-
niesienia do problematyki rewitalizacyjnej. Wskazano aktywne programy operacyjne, 
w których można upatrywać wsparcia fi nansowego dla lokalnych programów rewitali-
zacji. Ponadto wyszczególniono działania w programach operacyjnych dla poszczegól-
nych województw odpowiadające problematyce rewitalizacji. 

Kolejny rozdział zwraca uwagę i naświetla złożoną problematykę zarządzania war-
tością nieruchomości w procesie rewitalizacji. Wnosi znaczący wkład w rozpoznanie tej 
problematyki w różnych przekrojach – od wyceny wartości nieruchomości przez relacje 
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pomiędzy wartością unikatowych zasobów a szeroko rozumianą strategią rewitalizacji 
po metody badania potencjału miasta podejmującego wyzwania związane z rewitaliza-
cją zagrożonych obszarów. Ponadto wskazując na organizacyjne aspekty zarzadzania 
wartością, w tym monitoringu w procesie rewitalizacji, zwraca uwagę na kwestię świa-
domego utrzymania równowagi dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego z wymoga-
mi nowoczesności i zrównoważonego rozwoju miast.

Ważnym aspektem przygotowania i wdrożenia lokalnego programu rewitalizacji 
są prace przygotowawcze identyfi kujące etap rozwoju cywilizacyjnego miasta, a szcze-
gólnie powiązanie stabilizacji ekonomicznych podstaw rozwoju z instytucjonalizacją 
działań sprzyjających wykorzystaniu potencjału innowacyjnego miasta i efektów pro-
wadzonych badań rozwojowych. Temu zagadnieniu służą wieloczynnikowe sprzęże-
nia w procedurach koordynacyjnych odpowiednio do aktywności obywateli, przedsta-
wianych potrzeb, potencjału gospodarczego, standardów ekologicznych oraz potrzeby 
budowy i utrzymania ładu przestrzennego. Wymaga to uruchomienia właściwego in-
strumentarium organizacji i zarządzania procesem rewitalizacji. Przedstawione punkty 
widzenia na organizacyjne wymagania procesu rewitalizacji zarówno w fazie formo-
wania koncepcji i prac planistycznych, jak i w fazie realizacyjnej dają obraz złożoności 
przedsięwzięcia.
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