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Wstęp
Niniejszy tom należy do serii wydawniczej Instytutu Rozwoju Miast, zatytułowanej Rewitalizacja miast polskich. Seria przygotowywana jest sukcesywnie w miarę 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., finansowany 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 umożliwiałyby
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 przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesów rewitalizacji w Polsce.
Zadaniem działań rewitalizacyjnych powinno być zwiększenie szans rozwoju miast
i poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia fragmentów przestrzeni miejskiej z zachowaniem dziedzictwa materialnego i duchowego
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 przeciwdziałanie degradacji przestrzeni
zurbanizowanej i zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych
poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego z zachowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju.
W obrębie szeroko rozumianej rewitalizacji wyróżniamy cztery jej typy:
 rewitalizację zdegradowanych śródmieść i wielofunkcyjnych przedwojennych obszarów zabudowy miejskiej,
 rewitalizację obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych,
 rewitalizację blokowisk, w tym szczególnie blokowisk wzniesionych w technologii
wielkopłytowej,
 rewitalizację krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety miasta i systemu przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej.
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Rewitalizacja jest procesem społecznym, w którym powinni aktywnie uczestniczyć
wszyscy zainteresowani.
Podstawą udanej rewitalizacji jest zidentyfikowanie na wczesnym etapie wszystkich podmiotów i grup społecznych, których interesy mogą być związane z tym procesem, a następnie analiza ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub
współdziałania.
Skuteczna rewitalizacja jest również przedsięwzięciem komercyjnym, pozwalającym angażować środki z różnych źródeł, jest umiejętnym połączeniem wielu często
przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu.
Projekt powinien być impulsem do szerzej zakrojonych następujących badań:
 społecznych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i preferencji
aktualnych użytkowników obszaru na początku procesu rewitalizacji i po jego zakończeniu,
 prawno-instytucjonalnych – dziś jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów wiedzy,
jeśli weźmiemy pod uwagę całość procesu rewitalizacji,
 ekonomicznych, a szczególnie badania efektywności przekształceń własnościowych
i funkcjonalnych,
 technologicznych, biorąc pod uwagę zarówno różnorodność technologii rewitalizowanych obiektów, jak i bogatą ofertę dostępnych technologii,
 urbanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych przestrzeni
miejskiej obejmujących nie tylko problemy standardów architektoniczno-urbanistycznych, ale także jakość przestrzeni rewitalizowanej pod względem estetyki, klimatu społecznego, bezpieczeństwa publicznego („przestrzeń bezpieczna”),
 funkcjonalnych, dotyczących modelowania procesów rewitalizacji.
Rewitalizacja sprzyja ograniczeniu niekontrolowanego rozrastania się miast, redukując 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 Domańskiego.
Jako partner spoza Konsorcjum zostało zaproszone Forum Rewitalizacji reprezentowane przez dr. hab. arch. Krzysztofa Skalskiego, prof. UJ. Funkcje koordynacyjne
w projekcie pełni dr Wojciech Jarczewski z IRM.
Seria wydawnictw obejmuje około 12 pozycji. Pierwsze trzy tomy poświęciliśmy
analizie doświadczeń krajów zachodnich (Wielka Brytania, Niemcy i Francja) oraz
możliwościom ich wykorzystania w warunkach polskich. W kolejnych tomach przedstawiamy diagnozę dotyczącą skali problemu z rozróżnieniem poszczególnych typów
obszarów kryzysowych (tom czwarty) oraz ocenę problemów społecznych i demograficznych (tom piąty). Szósty i siódmy tom poświęcone są zagadnieniom związanym
z zarządzaniem i otoczeniem legislacyjnym a także z finansowaniem procesów rewi-
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talizacji i gospodarką nieruchomościami. Tom ósmy zamyka diagnozę, podsumowując
ten etap projektu. W kolejnych tomach przedstawione zostaną system monitoringu oraz
modelowe programy rewitalizacji. Kolejnym 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

Zygmunt Ziobrowski

Synteza
Na Zachodzie, podobnie jak w Polsce, głównym obszarem działań rewitalizacyjnych były śródmieścia miast historycznych. Tam zjawiska kryzysowe, jak i degradacja
społeczna występowały w znacznie większym nasileniu. Odmienne są także problemy
związane z rewitalizacją blokowisk. Tam obok licznych pustostanów ujawniły się bardzo silne zjawiska degradacji społecznej. W Polsce te cechy w ogóle nie występują, lub
są sporadyczne. Poprawa sytuacji społecznej jest bardzo trudna.
W Wielkiej Brytanii przez 40 lat wdrożono kilkadziesiąt typów programów ukierunkowanych na sferę społeczną i dzięki nim udało się tylko złagodzić rozmiary kryzysu
społecznego. Stąd wniosek, że patologie społeczne trzeba monitorować i w przypadku
ich pojawienia się natychmiast przeciwdziałać.
Główne przesłanie, jakie płynie z doświadczeń krajów, w których działania na
rzecz rewitalizacji są mocno zaawansowane, to świadomość konieczności interwencji
publicznej i to na wszystkich poziomach zarządzania.

Są trzy ważne, uniwersalne cele procesów rewitalizacji:

 ochrona dziedzictwa kulturowego,
 integracja społeczna mieszkańców o niskim statusie społecznym,
 aktywizacja ekonomiczna.
Osiągnięciu tych celów sprzyjać może wysoka jakość przestrzeni publicznych organizowanych na terenach zurbanizowanych oraz promocja zrównoważonego rozwoju.
Istotnym warunkiem sukcesu w dziedzinie rewitalizacji są dobrze działające instytucje rządowe, regionalne i lokalne a także prywatne agencje, które w sposób skoordynowany mogą pobudzać, zarządzać i realizować zaplanowane działania rewitalizacyjne.
Nie bez znaczenia jest stabilność i spójność prawa (szerzej o tych zagadnieniach
w rozdz. 1. pt. Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych).
W przypadku Polski, gdzie nie działa monitoring, a oficjalna sprawozdawczość jest
zbyt uboga, kluczem do sformułowania polityki rewitalizacyjnej jest określenie skali
problemu zarówno pod względem technicznym, jak i społecznym i prawnym.
Przez politykę rewitalizacyjną rozumiemy formułowanie i konkretyzowanie celów
związanych z zachowaniem dziedzictwa materialnego i duchowego, oraz poszukiwanie
środków na realizację tych celów, a także podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości życia, równoważenia rozwoju i wzrostu konkurencyjności miast. W sumie zakładamy, że jest to kompleks działań dotyczących obszarów zdegradowanych
mających na celu nadanie im nowej funkcji lub podniesienia standardów życia i funkcjonowania do społecznie akceptowanego poziomu.
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W sumie wskazano w Polsce ok. 120 tys. ha terenów wymagających rewitalizacji,
tj. ok. 22% ogółu terenów zainwestowanych (zurbanizowanych) w polskich miastach.
Największy udział mają tereny historycznych śródmieść (ok. 52%), a następnie tereny
poprzemysłowe (ok. 20%) i blokowiska (ok. 12%).
Najwyższy poziom degradacji zasobów został zanotowany w woj. dolnośląskim
i lubuskim a także w województwach Polski północnej. Jeśli chodzi o miasta to najwyższy poziom ich degradacji obserwuje się w woj. śląskim i dolnośląskim, ale także w woj.
zachodniopomorskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Największe nagromadzenie
problemów społecznych obserwujemy na obszarach śródmieść. Zarówno na obszarach
historycznych śródmieść, jak i na terenach poprzemysłowych istnieje wiele obiektów
zabytkowych, których stan techniczny i sposób wykorzystania jest daleki od pożądanego. Dotychczasowy sposób ochrony tych wartości budzi wiele zastrzeżeń zarówno
natury historycznej, jak i prawnej oraz urbanistyczno-architektonicznej.
Tak wysoka skala degradacji (22% terenów zainwestowania miejskiego) oznacza,
że gminy pomimo podejmowanych wysiłków nie poradzą sobie z tym problemem i państwo (władze krajowe i regionalne) będą musiały włączyć się w jego rozwiązywanie
(szerzej o tych problemach w rozdz. 2. pt. Skala degradacji polskich miast).
Wielokrotne próby opanowania zjawiska degradacji nie przyniosły oczekiwanych
rezultatów. Stracono szansę na skorzystanie z europejskiej inicjatywy URBAN, nie sfinalizowano żadnego z kilku opracowywanych projektów ustaw o rewitalizacji, zostawiając gminy z ogólnym systemem prawnym zawierającym wiele luk i niespójności
w zakresie rewitalizacji. Dopiero od roku 2004 rewitalizacja pojawiła się jako element
krajowej polityki wobec regionów w dokumentach operacyjnych ZPORR, a później
RPO, skierowanej głównie na techniczną poprawę zasobów. Wiele pól aktywności charakterystycznych dla procesów rewitalizacji nie zostało dotąd uruchomionych, a należą
do nich:
 bardzo słaby udział społeczeństwa,
 niewielki udział sektora prywatnego we współfinansowaniu procesów rewitalizacji,
 brak potraktowania tego ważnego społecznie problemu jako usługi publicznej, co
uniemożliwia niezbędne ograniczenie praw własności w imię wspólnego celu.
Brak krajowej polityki rewitalizacyjnej lub polityki rządu wobec miast, której rewitalizacja mogłaby być znaczącą częścią, sprawia, że obecnie koordynacja działań poszczególnych poziomów władzy jest bardzo utrudniona. Brak jest też systemu wykorzystywania instytucji niepublicznych do realizacji celów publicznych.
Z punktu widzenia rządu celami strategicznymi powinny być:
 zmniejszenie, a co najmniej zahamowanie degradacji miast pod względem technicznym, społecznym i kulturowym,
 zapewnienie zrównoważonego rozwoju, a w tym poprawy jakości środowiska mieszkaniowego i naturalnego,
 zwiększenie konkurencyjności polskiej przestrzeni zurbanizowanej.
Aby te cele osiągnąć, należy stworzyć systemowe warunki pobudzające i wspierające miasta w ich dążeniach do osiągania zrównoważonego rozwoju. Mając świa-
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domość, że nie da się w krótkim czasie osiągnąć w pełni założonych celów, zaproponowano dochodzenie do etapu perspektywicznego poprzez wprowadzenie etapu
przejściowego.

Na etapie przejściowym zakłada się:

 powołanie w ramach istniejącego, zajmującego się miastami ministerstwa, urzędu
centralnego lub agencji koordynującej politykę rewitalizacyjną,
 ustanowienie programu (planu) wykonawczego jako instrumentu ułatwiającego programowanie procesów rewitalizacji w miastach i regionach,
 stworzenie możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz usprawnienie procedur aplikacyjnych i poręczeniowych,
 umocnienie podstaw społeczeństwa obywatelskiego,
 upowszechnianie dobrych praktyk,
 wprowadzenie monitoringu stanu degradacji i skutków przeciwdziałania temu zjawisku.
Na drugim etapie trzeba będzie:
 umocnić i uzupełnić infrastrukturę instytucjonalną na wszystkich poziomach zarządzania, w tym wzmocnić rolę regionów w pobudzaniu i zwiększaniu efektywności działań rewitalizacyjnych,
 rozszerzyć zakres źródeł finansowania rewitalizacji, wprowadzając fundusze celowe,
np. Krajowy fundusz rewitalizacji miast.
Na drugim etapie powinna być wprowadzona odrębna ustawa rewitalizacyjna,
nadająca rewitalizacji rangę usługi publicznej, precyzująca zakres kompetencji władz
publicznych i jednostek prywatnych w zarządzaniu procesami rewitalizacji oraz określająca instrumenty umożliwiające efektywne realizowanie zaprogramowanych zadań.
Krajowa polityka rewitalizacyjna, szczególnie w warstwie instrumentalnej, powinna uwzględniać działania wszystkich poziomów zarządzania i programowania.
Wdrożenie krajowej polityki rewitalizacyjnej wymagać będzie wyodrębnienia na
ten cel odpowiednich środków i określenia zasad ich wykorzystywania. Jedną z tych
zasad powinien być znacznie wyższy niż dotąd udział środków prywatnych, sięgający
2/3 całkowitych kosztów operacji rewitalizacyjnej.
Wśród nowych rozwiązań powinny znaleźć się także granty celowe i poręczeniowe
oraz już istniejące, zmodernizowane rozwiązania, kredyty preferencyjne, instrumenty
fiskalne, produkty rynku finansowego, PPP, kontrakty publiczno-publiczne i inne. Ponadto proponuje się wydzielenie z budżetu państwa odrębnych środków finansowych,
z których współfinansowano by realizację programów regionalnych i lokalnych zgodnie
z zasadą pomocniczości, pod warunkiem zachowania spójności celów regionalnych i lokalnych z celami krajowymi.
Zasadą powinno być, że to władze regionalne lub lokalne aplikują do centrum i że
już w tej fazie deklarują udział własny i udział sektora prywatnego, tj. właścicieli nieruchomości i partnerów biznesowych.
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Miejscem gromadzenia centralnych środków na rewitalizację miast byłby Krajowy fundusz rewitalizacji miast (KFRM), który oprócz środków budżetowych mógłby
być zasilany z wielu innych źródeł, w tym z UE. Równoległym źródłem finansowania
mogłoby być wykorzystanie środków inicjatywy JESSICA na tworzenie regionalnych
pożyczkowo-poręczeniowych funduszy rewitalizacyjnych obsługujących programy lokalne i regionalne. Rozważyć także trzeba powrót do Krajowego Funduszu Konserwacji
Zabytków, z którego wspierano by rewitalizację obiektów zabytkowych na obszarach
kryzysowych.
Najistotniejszym działaniem w realizacji polityki rewitalizacyjnej będzie stworzenie korzystnych warunków dla wyraźnego zwiększenia udziału sektora prywatnego w finansowaniu procesów rewitalizacji. Przekroczenie udziału środków prywatnych w 2/3
całkowitej ich wysokości może spowodować, że wpływy do budżetu z rewitalizacji zaczną przekraczać ponoszone przez budżet wydatki (zob. aneks 1 do rozdz. 3).
Dokumentem służącym koordynacji działań na poziomie krajowym powinien być
plan wykonawczy „Rewitalizacja miast polskich” (zob. aneks 2 do rozdz. 3).
Współpraca między poszczególnymi poziomami administracji państwowej i samorządowej dopiero się rozwija, jeszcze bliżej początku drogi jest partnerstwo publicznoprywatne. Trzeba zatem trochę czasu i rosnącej woli politycznej, aby problemy rewitalizacji polskich miast znalazły właściwe zrozumienie i odpowiednie oprzyrządowanie.
Tymczasem degradacja miast polskich pogłębia się, a ustalone potrzeby wielokrotnie
przekraczają wyobrażalne do roku 2013 środki finansowe. Dlatego już dziś problematyka rewitalizacji powinna znaleźć więcej miejsca w dokumentach rządowych, w tym
w Krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także w polityce rządu wobec miast, której
opracowanie deklaruje Ministerstwo Infrastruktury (szerzej o tym w rozdz. 3. pt. Założenia krajowej polityki rewitalizacyjnej oraz w rozdz. 6. pt. Propozycje nowych instrumentów prawnych).
Dbając o zintegrowane planowanie i zarządzanie procesami rewitalizacji miast
spojrzano na krajową politykę rewitalizacyjną przez pryzmat działań regionalnych i lokalnych.
Problematyka rewitalizacji w poszczególnych regionach jest zróżnicowana z wielu
punktów widzenia. Porównując województwa w pięciu obszarach problemowych, tj.
stan degradacji zasobów środowiska przyrodniczego, degradację techniczną zasobów
mieszkaniowych oraz niekorzystne zjawiska społeczne i gospodarcze, można stwierdzić, że największa kumulacja obszarów problemowych występuje w województwach
łódzkim, dolnośląskim i śląskim. Tam rewitalizacja powinna stanowić istotny element
strategii rozwoju regionalnego. Nieco mniejsza kumulacja obszarów problemowych
występuje w woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. W regionach tych potrzeba
rewitalizacji jest ważną przesłanką do uznania jej za jeden ze strategicznych problemów
rozwoju województwa. W pozostałych pięciu województwach (zachodnio-pomorskim,
wielkopolskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim) potrzeba rewitalizacji dotyczy
raczej wybranych miast, a nie całych regionów.
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Ryc. 1. Polityka rewitalizacyjna w Polsce
Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione wyżej zróżnicowania prowadzą do wniosku, że w instrumentarium krajowej polityki rewitalizacyjnej trzeba będzie przewidzieć zróżnicowane formy
wsparcia, dostosowane do specyfiki obszarów problemowych w regionach.
Równocześnie w większości województw ujawniono wyraźną potrzebę formułowania
regionalnej polityki rewitalizacyjnej w ramach strategii rozwoju województwa. Ta polityka
powinna zakładać eliminowanie lub ograniczenie stanów i procesów sprzyjających powstawaniu zjawisk kryzysowych i dzięki temu tworzenie szansy na poprawę jakości życia w miastach, pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania
oraz ochronę dziedzictwa narodowego z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Ścisłe powiązanie celów polityki rewitalizacyjnej ze wskazanymi obszarami problemowymi jest jednym z warunków skuteczności tej polityki. Jednak podstawowym
warunkiem skuteczności polityki rewitalizacyjnej jest wdrożenie zintegrowanego zarządzania z zachowaniem zasady pomocniczości. Realizacja strategii rozwoju województwa wymagać będzie opracowywania średnioterminowego (3–5-letniego) programu
operacyjnego, traktowanego jako element zintegrowanego, regionalnego programu operacyjnego, corocznie aktualizowanego z dodaniem kolejnego roku.
Wdrażanie polityki rewitalizacyjnej na poziomie regionalnym wiązać się będzie
z interwencją w takie obszary zarządzania terytorialnego, jak zarządzanie finansami,
gospodarka nieruchomościami, zarządzanie zasobami ludzkimi z wykorzystaniem zarządzania informacją i promocji oraz marketingu.
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Ważnym elementem zwiększenia roli regionu w realizacji krajowej i regionalnej
polityki rewitalizacyjnej jest przyciągnięcie potencjalnych beneficjentów i wciągnięcie
ich do współdziałania w realizacji tej polityki. To współdziałanie powinno dotyczyć
między innymi tworzenia wytycznych i standardów lokalnych polityk w zakresie rozwoju regionalnego oraz komunikacji i partycypacji społecznej.
Współpraca partnerska władz regionalnych powinna wykorzystywać publiczno-publiczne, publiczno-społeczne i publiczno-prywatne modele współpracy (szerzej o tych
zagadnieniach w rozdz. 4. pt. Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacyjnej
oraz w rozdz. 6. pt. Propozycje nowych instrumentów prawnych).
Kontekst lokalny krajowej polityki rewitalizacyjnej wynikać będzie z tempa wprowadzania wdrażania zasad zintegrowanego zarządzania a także tempa zaangażowania
się władz krajowych i regionalnych w kompleksowe rozwiązywanie problemów technicznej, społecznej i kulturowej, a więc i ekonomicznej degradacji miast.
Na poziomie lokalnym krajowa polityka rewitalizacyjna będzie wdrażana i wykorzystywana stosownie do zadań, jakie ustawowo wykonują władze powiatów i gmin,
stosując podstawowe zasady subsydiarności, proporcjonalności, swobodnego dostępu
do dóbr publicznych i swobodnego dostępu do ich realizacji.
Gminy, zgodnie z ich prawnym umocowaniem, będą występować jako podmiot
(twórca i realizator) lokalnej polityki rewitalizacyjnej, ale także jako podmiot oddziaływania krajowej i regionalnej polityki rewitalizacyjnej.
Również powiaty będą spełniać dwojaką rolę:
 realizować zadania o charakterze lokalnym, ale wymagające koordynacji ponadgminnej,
 realizować zadania państwa jako najniższy szczebel administracji rządowej.
Polityka rewitalizacyjna gmin, podobnie jak polityka województw, wymaga indywidualnego podejścia. Każde miasto jako podmiot działań rewitalizacyjnych w zależności od lokalnej sytuacji będzie prowadzić odrębną politykę rewitalizacyjną. Polityka
rządu i polityki regionalne stanowić będą dla gmin ramy współdziałania z rządem i samorządem województwa.
Sytuacja powiatów jest odmienna. Wynika ona ze specyficznego zakresu kompetencji, stosunkowo niewielkich budżetów oraz realizacji wielu zadań zleconych, należących do administracji rządowej. Niemniej jednak bardzo ważne jest znaczenie powiatów
jako łącznika w koordynacji działań między gminą a regionem a także jako ważnego
partnera w rozwiązywaniu patologii społecznych.
Założenia krajowej polityki rewitalizacji oraz jej kontekst lokalny i regionalny to
próba częściowej odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać rozwojem miast, stosując rozmaite podejścia do tego zagadnienia, w tym między innymi:
 ugodę publiczną i ugodę społeczną,
 ustalanie stref władztwa administracji publicznej,
 negocjowanie zakresu publicznych usług miejskich – socjalnych i komunalnych,
 wykorzystywanie możliwości sterowania procesami, a nie tylko ich regulacji.
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W realizacji zadań wynikających z polityki rewitalizacyjnej powinno się między
innymi:
 skracać drogę podejmowania decyzji i zwiększać niezależność decyzji na poszczególnych poziomach zarządzania,
 wzmacniać zdolność mieszkańców do działania na rzecz rozwoju lokalnego (szerzej
o tym w rozdz. 5. pt. Lokalny kontekst krajowej polityki rewitalizacyjnej oraz w rozdz. 6.
pt. Propozycje nowych instrumentów prawnych).
Zwiększenie roli rządu i władz regionalnych wymagać będzie uporządkowania instrumentów prawnych i ich optymalnego przypisania poszczególnym poziomom zarządzania. Dotąd bywa tak, że dobry instrument nie działa, bo nie pasuje do kompetencji
danego organu.
Analizując rozwiązania prawne krajów o bogatszym niż Polska doświadczeniu
w zarządzaniu procesami rewitalizacji (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), dochodzimy
do następujących wniosków.
 We wszystkich przypadkach rewitalizacja miast jest częścią polityki miejskiej prowadzonej na szczeblu centralnym.
 We wszystkich trzech krajach do prowadzenia tej polityki wyodrębniono osobne jednostki na ogół w randze ministerstwa wyposażone w odpowiednie zaplecze naukowe
oraz środki finansowe.
 Jednostki te posiadają na ogół oddziały lokalne, dbające o rozwój szeroko rozumianego sektora mieszkaniowego, w tym rewitalizację terenów miejskich wymagających
odnowy w pełnym lub częściowym zakresie.
 We wszystkich krajach znaczna część zadań rewitalizacyjnych finansowana jest
z funduszy centralnych, pełniących z powodzeniem rolę dźwigni finansowej dla zaangażowania w te procesy kapitału prywatnego.
 We wszystkich krajach istnieje specjalne ustawodawstwo dotyczące specyficznych
rozwiązań prawnych związanych z rewitalizacją na ogół w ramach zagadnień mieszkalnictwa, które może przybrać postać pojedynczej ustawy jak w Niemczech, bądź szeregu
ustaw tworzących pewną funkcjonalną całość oraz zapewniających ciągłość tym procesom. Ustawy te, ujednolicając organizację, procedury, terminologię, warunki delimitacji
itp., umożliwiają tym samym dokonywanie porównań według przyjętych kryteriów, pomocne np. przy przydziale środków (grantów) na cele rewitalizacji.
Analizując rozwiązania szczegółowe do ewentualnego uwzględnienia w istniejących przepisach prawnych lub planowanej ustawie rewitalizacyjnej, stwierdzono co następuje.
 We wszystkich analizowanych przypadkach na rewitalizację składał się zespół zadań
z zakresu materialno-przestrzennego, społeczno-socjalnego oraz rozwoju gospodarczego. Oczywisty zakres materialno-przestrzenny został w ostatnim okresie obudowany
bardzo nieraz obszernym pakietem zadań o charakterze socjalno-społecznym, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, likwidujących patologie, w tym również np.
segregację społeczną.
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 Zagadnienia planowania rewitalizacji spoczywały w rękach samorządu stopnia podstawowego (choć na ogół wybór ostateczny obszarów, które poddane będą rewitalizacji,
a zwłaszcza dofinansowane, spoczywał w gestii jednostek wyższego szczebla lub wręcz
w gestii ministerstw), natomiast samym organizowaniem i zarządzaniem procesem rewitalizacji zajmowały się jednostki niezależne od władz lokalnych.
 We wszystkich przypadkach cały proces przygotowania i realizacji zadań rewitalizacyjnych odbywał się w ścisłym współdziałaniu ze społecznością lokalną. Procedury w tym zakresie były sformalizowane i odbywały się przy współudziale specjalistów
z różnych dziedzin (planiści, wykonawcy, ale również psycholodzy, socjolodzy).
 Wszędzie, choć w różnym zakresie, przewidywane są pewne ograniczenia w dysponowaniu nieruchomościami na obszarze rewitalizacji w celu ułatwienia jej przebiegu.
 Wszędzie wdrożono system kontroli i monitorowania postępu prac, służący zarazem
do rozliczania finansowania zadań stosownie do zaawansowania objętych pomocą publiczną prac.
Wyżej przedstawione kierunki rozwiązań powinny być brane pod uwagę przy budowaniu nowego instrumentarium krajowej polityki rewitalizacyjnej (szerzej w rozdz. 6.
pt. Propozycje nowych instrumentów prawnych).

Robert Guzik, Bolesław Domański

Rozdział 1. Możliwości wykorzystania doświadczeń
zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast
w Polsce
Opóźnienie Polski w stosunku do państw Europy Zachodniej w przygotowaniu
i wdrażaniu procesów rewitalizacji pozwala na obserwowanie i analizowanie zasad
oraz efektów polityki rewitalizacyjnej w krajach, które mają na tym polu bogate doświadczenia. Nie istnieje wprawdzie jeden model rewitalizacji, ale wielość rozwiązań
stosowanych w różnych krajach w ostatnich kilkudziesięciu latach stwarza możliwość
przeprowadzenia analizy porównawczej, która może ułatwić prowadzenie rewitalizacji
w krajach będących w tym zakresie na początku drogi.
Celem opracowania jest wskazanie na najważniejsze cele oraz instrumenty instytucjonalne, prawne i finansowe rewitalizacji z perspektywy możliwości wykorzystania
stosowanych rozwiązań w warunkach polskich. Praca oparta jest na wynikach dogłębnej analizy doświadczeń rewitalizacyjnych w Niemczech (Bryx, Jadach-Sepioło 2009),
Francji (Skalski 2009) i Wielkiej Brytanii (Guzik 2009), a ponadto w Australii, Azji
i USA (Kozłowski 2008a, 2008b).

1.1. Cele rewitalizacji w świetle źródeł i skali degradacji przestrzeni zurbanizowanych
Główne typy obszarów kryzysowych w miastach, które wymagają rewitalizacji,
to podobnie jak w Polsce stare, często zdegradowane, dzielnice śródmiejskie, wielkie osiedla mieszkaniowe (blokowiska) oraz tereny poprzemysłowe, w tym obszary
składowe i portowe. Zjawiska kryzysowe w miastach wynikają w znacznym stopniu
z szerszych przeobrażeń w gospodarce i życiu społecznym, na które nie tylko władze
pojedynczych miast, ale i państw mają ograniczony wpływ (deindustrializacja, delokalizacja przemysłu, suburbanizacja, migracje), a częściowo są wynikiem niewłaściwej polityki miejskiej lub wręcz jej braku. Nasilenie zjawisk kryzysowych w przestrzeni miejskiej paradoksalnie następowało szybciej w okresach ogólnej prosperity
gospodarczej i rozwoju społecznego, gdy wzrost zamożności mieszkańców i rosnące
aspiracje były impulsem procesów suburbanizacji, za czym szedł wzrost roli prywatnego transportu, powodując zatłoczenie miast, hałas, zanieczyszczenie powietrza. Dodatkowo wzmacniało to motywację do wyprowadzenia się na obrzeża miasta lub poza
jego granice. Za mieszkańcami z centrum zamieszkałego przez ludność o niskiej sile
nabywczej wyprowadzały się na obrzeża handel i usługi. Selektywne migracje i następująca w ich wyniku przebudowa składu społecznego, często również etnicznego,
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dzielnic centralnych i towarzyszące im zubożenie skutkowały postępującą degradacją
techniczną budynków oraz koncentracją problemów społecznych (przestępczość, bezrobocie, ubóstwo), jeszcze bardziej obniżając atrakcyjność mieszkaniową tych obszarów.
Mechanizm kumulowania się zjawisk kryzysowych w dzielnicach centralnych nie
osiągnął jeszcze w Polsce takich rozmiarów (poza degradacją tkanki technicznej) i tym
bardziej konieczne jest szybkie podjęcie kroków zapobiegających ich rozwojowi. Doświadczenia zagraniczne wskazują jednoznacznie, że odpływ mieszkańców i rozlewanie
się miast mogą być z jednej strony hamowane przez odpowiednie regulacje planistyczne
(np. brytyjska polityka stref ochronnych green belt wokół miast, niemiecka polityka
dogęszczania zabudowy na obszarach już zagospodarowanych i ścisłe przestrzeganie
przyjętych standardów urbanistycznych), a z drugiej przez uatrakcyjnienie dzielnic centralnych, czemu sprzyja odpowiednio prowadzona rewitalizacja.
Problem wielkich osiedli mieszkaniowych wynika zarówno z ich degradacji
technicznej, jak i niskiego na ogół statusu społecznego ich mieszkańców. Mechanizmy segregacji mieszkaniowej, zarówno rynkowe jak i będące efektem polityki
mieszkaniowej, doprowadziły do koncentracji w tych osiedlach problemów, które
wcześniej dotykały centra miast. Doświadczenia Europy Zachodniej są tutaj bezcenne i wskazują, że mimo prowadzonych przez kilkadziesiąt lat wysiłków nie udało
się skutecznie rozwiązać problemów społecznych takich dzielnic. Carley (2000) pokazuje, że w Wielkiej Brytanii przez 40 lat wprowadzono kilkadziesiąt typów programów ukierunkowanych na sferę społeczną i udało się jedynie złagodzić objawy
kryzysu społecznego, nigdy zaś go przezwyciężyć. W wielu przypadkach problem
ulegał przeniesieniu do innych części miasta, poprawiając wprawdzie sytuację w rewitalizowanym obszarze, ale pogarszając w innym. Nie powiodły się próby niwelowania nierówności wewnątrzmiejskich. Warto o tym pamiętać w Polsce, zanim
procesy degradacji i wykluczenia społecznego osiągną próg, po którego przekroczeniu ich odwrócenie czy zahamowanie okaże się – jak wskazują doświadczenia
miast brytyjskich i francuskich – skrajnie trudne lub wręcz niemożliwe. W sytuacji
generalnego niedoboru mieszkań w polskich miastach blokowiska wciąż nie są postrzegane jako nieatrakcyjne, a procesy segregacji mieszkaniowej nie są jeszcze zbyt
zaawansowane. Konieczne działania to oprócz remontów i termomodernizacji zadbanie o ogólną estetykę osiedli, infrastrukturę społeczną i usługową, dobrą dostępność komunikacyjną, bezpieczeństwo publiczne oraz nieprowadzenie polityki segregacyjnej na drodze koncentrowania mieszkań socjalnych w pewnych miejscach, co
może uruchomić procesy ich stygmatyzacji.
Rewitalizacja jest odpowiedzią władz publicznych na zjawiska kryzysowe w miastach i bywa dość różnie definiowana w zależności od kraju, typu obszaru czy okresu,
w którym definicje formułowano. Interesującą z polskiej perspektywy definicją rewitalizacji posługują się operatorzy w Wielkiej Brytanii, przyjmując że jest to szeroki proces
odwracania fizycznego, ekonomicznego i społecznego upadku (decline) na obszarach,
na których siły rynkowe nie byłyby w stanie odwrócić ich losu bez zewnętrznej inter-
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wencji (HM Treasury 2007). W praktyce niemieckiej ściśle zdefiniowane są cele, jakim
winny służyć przedsięwzięcia, aby w świetle ustawowo przyjętego Kodeksu budowlanego mogły uchodzić za rewitalizację. Krótko rzecz ujmując, są to działania podejmowane
w interesie społecznym, w wyniku których obszar o złym stanie urbanistycznym zostanie istotnie poprawiony i przekształcony. Ustawodawca zawarł w Kodeksie listę cech,
na których winna opierać się analiza stanu urbanistycznego, co wydaje się rozwiązaniem
wartym przeniesienia do polskiej praktyki.
Podstawowym wnioskiem, jaki wypływa z doświadczeń krajów Europy Zachodniej
a także innych państw wysokorozwiniętych, jest więc uświadomienie sobie potrzeby interwencji publicznej, której kraje o ugruntowanej gospodarce rynkowej się nie obawiają.
Szczególnie przekonujący powinien być tu przykład Wielkiej Brytanii, kraju uważanego
za reprezentanta najbardziej neoliberalnego podejścia do gospodarki w Europie. Wynika to z przeświadczenia, że mechanizmy rynkowe nie rozwiążą w satysfakcjonującym
czasie problemu obszarów kryzysowych w miastach. Co więcej, im szybciej podjęte
zostaną działania rewitalizacyjne, tym będą one tańsze i skuteczniejsze, gdyż jak uczą
doświadczenia zagraniczne, jeśli wiele negatywnych procesów społecznych osiągnie
pewien próg, nie da się ich już odwrócić.
Rewitalizacja w krajach Europy Zachodniej ukierunkowana jest na rozwiązywanie
problemów obszarów kryzysowych w miastach i dostosowana z jednej strony do typu
problemów, a z drugiej do nastawienia rządu do polityki miejskiej. Widoczne jest to
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie wraz ze zmianą rządów konserwatystów na laburzystowskie i odwrotnie następowało przesunięcie akcentów między celami społecznymi
i ekonomicznymi oraz zmiana roli podmiotów prywatnych i rządowych korporacji rozwojowych. Tym co jest wspólne we współczesnym ujęciu rewitalizacji we wszystkich
krajach, jest to, że obejmuje ona równocześnie cele techniczne, przestrzenne, społeczne,
kulturowe, gospodarcze i ekologiczne. Wszędzie zwraca się uwagę na:
 wzmocnienie/przywrócenie roli dzielnic śródmiejskich,
 ochronę dziedzictwa kulturowego,
 zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznych,
 integrację społeczną dzielnic i mieszkańców o niskim statusie społecznym,
 organizację i promocję wydajnego systemu transportu publicznego,
 promocję zrównoważonego rozwoju (wpisują się w to działania termomodernizacyjne, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, promocja transportu publicznego
itd.).
W Wielkiej Brytanii szczególnie ważnym celem rewitalizacji jest aktywizacja ekonomiczna rewitalizowanego obszaru i tworzenie miejsc pracy. W Niemczech natomiast,
a mniejszym stopniu także w Wielkiej Brytanii, mocno akcentowanym elementem programów rewitalizacji jest wspomaganie i regulowanie rynku nieruchomości poprzez
planowe wyburzenia (likwidacja pustostanów), a tam gdzie brakuje mieszkań, lub są
zbyt za drogie, poprzez wspieranie budowy mieszkań dostępnych.
Za wymienionymi wyżej celami stoi wizja kreowania miast jako przyjaznych, estetycznych przestrzeni o wysokim poziomie życia i dużej atrakcyjności mieszkaniowej,
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w sferze gospodarczej miasta widziane są jako bieguny wzrostu gospodarczego. Wizja
ta uzupełniona jest koniecznością poszanowania i zachowania dziedzictwa materialnego
i duchowego jako elementów krajobrazu wspomagających tożsamość miejsca. Wpisuje
się to dobrze w nurt amerykańskiego nowego urbanizmu czy brytyjskiego renesansu
miast. Ma to być odpowiedź na zjawiska kryzysowe w miastach, problem rozlewania się
miast i wyzwania zrównoważonego rozwoju. We wszystkich analizowanych państwach
polityka rewitalizacyjna stanowi integralną część krajowej polityki miejskiej, jest także
powiązana z polityką mieszkaniową państwa, polityką ochrony dziedzictwa narodowego i polityką ekologiczną.

1.2. Wybrane instrumenty rewitalizacji możliwe do wykorzystania w Polsce
W analizowanych krajach polityka miejska i rewitalizacja mają odpowiednią rangę
i są realizowane na wszystkich szczeblach, od krajowego poprzez regionalny, na miastach kończąc. We Francji istnieje Ministerstwo ds. Miast, powołane w 1992 r., w innych
państwach za rewitalizację odpowiedzialne są również urzędy na poziomie centralnym
(w Anglii Ministerstwo ds. Społeczności i Władz Lokalnych oraz Ministerstwo Gospodarki, zaś w Niemczech Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast).
W Wielkiej Brytanii i Francji polityka rewitalizacji jest o wiele bardziej scentralizowana
niż w Niemczech, co nawiązuje do modelu rządzenia w tych krajach, dlatego rewitalizacja jest tam realizowana przez wyspecjalizowane agencje rządowe i ich regionalne
przedstawicielstwa. Najważniejszą agencją rewitalizacyjną w Anglii są English Partnerships (Narodowa Agencja Rewitalizacji) oraz Housing Corporations (Narodowa Agencja
Mieszkalnictwa), wspomagane przez Agencje Rozwoju Regionalnego odpowiedzialne
w regionach za rewitalizację ekonomiczną miast1. We Francji najważniejsza jest Narodowa Agencja Odnowy Miast odpowiedzialna za realizację Narodowego Programu
Odnowy Miasta. Oprócz tego na poziomie centralnym istnieją rady konsultacyjne, np.
Międzyresortowa Delegatura ds. Miast we Francji, oraz instytucje badawcze i monitorujące procesy rewitalizacji, np. w Niemczech Instytut Badań Miejskich i Polityki Strukturalnej oraz Niemiecki Instytut Urbanistyki. Odpowiednio rozbudowane zaplecze instytucjonalne i badawcze stanowi fundament działań rewitalizacyjnych wspomnianych
krajów a zarazem czynnik ich sukcesu i może być wzorem dla Polski. Wsparcie dla
procesów rewitalizacji i monitoringu ich efektów stanowi system statystyki publicznej
oraz obserwatoriów lokalnych, będący źródłem szczegółowych danych także w skali
wewnątrzmiejskiej.
Warte rozważenia w polskiej praktyce rewitalizacyjnej jest wykorzystanie jako
operatora wyspecjalizowanych firm, które realizują rewitalizację dla miasta i w imie1

Jest to specyfika brytyjskiej rewitalizacji, która w mniejszym stopniu niż w innych krajach Europy
skupia się na mieszkalnictwie, za to dużą wagę przywiązuje do projektów związanych z pobudzaniem gospodarki lokalnej i tworzeniem miejsc pracy, dlatego istotną rolę odgrywają Agencje
Rozwoju Regionalnego.
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niu miasta, czego przykładem jest niemiecki wzorzec powiernictwa lub anglosaski
model przedsiębiorstw rewitalizacji. Oddzielenie tych podmiotów od urzędu miasta
zapewnia skupienie ich aktywności na problemie rewitalizacji, częściowe uniezależnienie od bieżącej sytuacji politycznej oraz możliwość włączenia jako udziałowców
innych instytucji publicznych, np. samorządu wojewódzkiego, narodowej agencji
rewitalizacji. Ważne jest, aby nie popełnić przy tym brytyjskich błędów z lat 80.
ub. wieku, kiedy to korporacje rozwoju miast, kontrolowane przez rząd a nie przez
władze miasta lub regionu, nie działały w formule partnerskiej, stając się wielkimi
firmami deweloperskimi, oderwanymi od problemów społecznych rewitalizowanych
obszarów, np. szeroko opisywany casus London Docklands Development Corporation (Pacione 2001).
Ważnym przesłaniem płynącym z zagranicznych doświadczeń jest konieczność zapewnienia stabilności prawa i rozwiązań instytucjonalnych jako warunku skuteczności
rewitalizacji i czynnika warunkującego sukces w pozyskiwaniu i angażowaniu partnerów z sektora prywatnego. Jest to jedna z silnych stron niemieckiego modelu rewitalizacji, a zarazem słabość w systemie brytyjskim, gdzie częstotliwość zmian i wielość rozwiązań jest trudna do ogarnięcia nawet dla instytucji publicznych. Celem dyskusji nad
instytucjonalnym i prawnym umocowaniem rewitalizacji w Polsce powinno być dążenie
do wypracowania modelu rewitalizacji odpornego na zmiany polityczne, podobnie jak
stało się to w Niemczech i we Francji.
We wszystkich analizowanych krajach, a zwłaszcza w Niemczech i Wielkiej Brytanii, system regulacji prawnych odnoszących się do rewitalizacji odznacza się dużą elastycznością, tj. umożliwia wybór różnych rozwiązań instytucjonalnych, np. partnerstwo
rozmaitych podmiotów i operatorów, oraz wielu ścieżek rewitalizacji dostosowanych
do problemów konkretnych rewitalizowanych obszarów i preferencji zaangażowanych
partnerów.
Rozważanie możliwości wykorzystania w Polsce szczegółowych instrumentów
prawnych właściwych dla rewitalizacji w poszczególnych krajach wykracza poza ramy
artykułu i zawarte zostało we wspomnianych wyżej opracowaniach K. Skalskiego
(2009), M. Bryxa, A. Jadach-Sepioło i zespołu (2009) oraz R. Guzika z zespołem (2009).
W tym miejscu warto podkreślić potencjalną przydatność rozwiązań wzorowanych na
urbanistycznym przedsięwzięciu rozwojowym w Niemczech lub strefie zagospodarowania uzgodnionego we Francji, jako instrumentów dających operatorom rozszerzone prawo wykupu nieruchomości w objętych rewitalizacją obszarach kryzysowych, w sytuacji
gdy prywatni właściciele nie chcą przystąpić do takich działań.
W zakresie regulacji z zakresu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczących bezpośrednio rewitalizacji, ale mających dla jej przebiegu i skuteczności duże
znaczenie zwrócić trzeba uwagę na rozwiązania mające na celu hamowanie rozlewania się przestrzeni zurbanizowanych na tereny niezainwestowane (greenfield).
Znajdujemy je we wszystkich krajach, w tym w „liberalnej” Wielkiej Brytanii, gdzie
absolutnym priorytetem jest wykorzystanie terenów uprzednio zainwestowanych
(brownfield).
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Również na poziomie miast lub obszarów metropolitalnych programy rewitalizacji
nie stanowią niezależnych przedsięwzięć, wyizolowanych z lokalnej lub regionalnej polityki mieszkaniowej, społecznej czy transportowej.
W większości krajów obserwujemy finansowanie rewitalizacji za pomocą środków uzyskiwanych z wielu źródeł, podstawowe znaczenie dla uruchomienia procesów
rewitalizacji mają jednak środki publiczne. W krajach, w których skala procesów rewitalizacji jest największa, większość środków publicznych pochodzi z budżetu państwa
(Wielka Brytania, Francja) lub regionów/landów (Belgia, Niemcy). Środki te są uzupełniane funduszami europejskimi, grantami oraz środkami własnymi miast i biorących
udział w rewitalizacji partnerów prywatnych. Wydaje się, że kluczowe znaczenie dla
pozyskania podmiotów sektora prywatnego mają właśnie środki budżetowe, które są
przewidywalne i w przypadku starania się przez partnera prywatnego lub operatora rewitalizacji (np. miasto) o kredyt bankowy zapewniają przedsięwzięciu wiarygodność
i gwarantują jego ukończenie.
Skala zaangażowania pieniędzy publicznych w rewitalizację jest ogromna. Przykładowo roczny budżet narodowej agencji rewitalizacji w Anglii – English Partnerships wynosi 700 mln GBP, zaś w Niemczech roczne wydatki na rewitalizację pochodzące tylko z budżetu federalnego przekraczają 500 mln euro (razem z wydatkami
landów i miast daje to sumę 1,5 mld euro rocznie). Największym budżetem dysponuje
francuska Narodowa Agencja Odnowy Miast – około 5 mld euro rocznie (Skalski
2009).
W Unii Europejskiej toczy się obecnie dyskusja o potrzebie większego zaangażowania jej funduszy strukturalnych w realizację polityki miejskiej i rewitalizacji miast.
Argumentuje się, że miasta są kluczowe dla realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej.
Ponadto regiony miejskie, szczególnie stołeczne, były dotąd pokrzywdzone przy alokacji funduszy strukturalnych opartej na ułomnym mierniku, jakim jest PKB, który jest
zawyżony w miastach (usługi finansowe, przypisywanie przychodów firm siedzibom
zarządów, dojazdy do pracy spoza regionu itd.) i nie uwzględnia ogromnych zróżnicowań wewnątrzregionalnych i wewnątrzmiejskich, przekraczających nieraz różnice międzyregionalne.
Z drugiej strony często podnoszony jest problem, że finansowanie rewitalizacji
przez agencje publiczne, gdy beneficjentem są osoby i firmy prywatne, może być niezgodne z zasadami i limitami pomocy publicznej obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej, gdyż może naruszać zasady konkurencji. Rząd Wielkiej Brytanii toczy nieustający spór z Komisją Europejską na tym polu, czego efektem jest to, że fundusze UE
były dotąd w niewielkim stopniu wykorzystywane w finansowaniu rewitalizacji w tym
kraju (Couch i in. 2003).
Jednym z mierników sukcesu rewitalizacji jest skala zaangażowanych środków
sektora prywatnego w relacji do środków publicznych. W przypadku Niemiec na 1
euro wydane przez sektor publiczny przypada średnio blisko 3,5 euro nakładów sektora prywatnego w procesie rewitalizacji. W Wielkiej Brytanii proporcja ta wynosi
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w różnych przedsięwzięciach zazwyczaj 1:2 lub 1:32. Rozdział i kontrolę środków budżetu centralnego ułatwia istnienie narodowych agencji rewitalizacji (Francja, Wielka
Brytania).
We wszystkich krajach zaawansowanych w realizacji rewitalizacji dominuje
obecnie partnerskie podejście do rewitalizacji. Oznacza ono, że zawiązywane jest
(często w postaci formalnej umowy) partnerstwo budowane wokół operatora rewitalizacji (np. władze miasta lub działający w ich imieniu powiernik w Niemczech lub
przedsiębiorstwo rewitalizacji w Wielkiej Brytanii), skupiające wszystkie podmioty
związane z danym projektem rewitalizacyjnym (firmy, mieszkańcy, organizacje społeczne, często rządowa agencja rewitalizacji). Nie należy tego typu partnerstwa mylić
z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP), które jest szczególną formą finansowania
przedsięwzięć. Zawieranie szerokich partnerstw (w Wielkiej Brytanii obowiązkowe)
zwiększa szanse powodzenia programów rewitalizacji, angażując wiele podmiotów
i osób, przyczynia się do wymiany wiedzy i doświadczeń, popularyzacji programów,
umożliwia wykorzystanie zasobów ludzkich i rzeczowych partnerów. Należy podkreślić, że partnerstwo zawierane jest dla programu rewitalizacji, a nie jak to obecnie ma
najczęściej miejsce w Polsce w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji, w których miasta angażują różnych partnerów dopiero na poziomie konkretnych zadań inwestycyjnych.
Nie sposób nie zauważyć w tym miejscu, że niezbędnym elementem skutecznej
rewitalizacji są konsultacje społeczne i zapewnienie partycypacji społecznej w trakcie
realizacji projektów rewitalizacyjnych, a następnie ich oceny. Wzorcowe rozwiązania
w tym zakresie znaleźć można w Niemczech, gdzie projekty są bardzo szeroko konsultowane, koszt takich konsultacji oscyluje wokół 5% budżetów przeznaczonych na
rewitalizację (Bryx, Jadach-Sepioło 2009), a to co zostało ustalone i zaakceptowane jest
potem z całą stanowczością realizowane bez możliwości sprzeciwu pojedynczych osób
czy firm. Szerokie konsultacje i partycypacja społeczna służą mobilizacji oraz współdziałaniu społeczności lokalnej z podmiotami prowadzącymi rewitalizację i są szczególnie istotne w projektach ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych
rewitalizowanych obszarów.

1.3. Monitoring procesów degradacji i efektów rewitalizacji
Istotnym elementem procesów rewitalizacji jest monitoring i ewaluacja efektów.
Działania te służą przede wszystkim podmiotom zarządzającym rewitalizacją, funkcja
kontrolna dla oceny zewnętrznej ma drugorzędne znaczenie. Efekty monitoringu winny
być publicznie dostępne, jeśli poważnie traktuje się kwestię partycypacji społecznej.

2

Wskaźnik bezpośrednich inwestycji publicznych w rewitalizację do całości indukowanych przez
nie inwestycji prywatnych na obszarach objętych rewitalizacją wynosi w Niemczech 1:7, a w Wielkiej Brytanii sięga nierzadko nawet 1:8 (leverage ratio).
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Trzeba przyznać, że żaden z modeli monitoringu nie jest pełny ani doskonały.
W zależności od typu i celu projektów najczęściej monitorowane są: ilość mieszkań, budynków, metrów kwadratowych powierzchni obiektów wyburzonych, wybudowanych, odnowionych; liczba osób zamieszkująca odnowione/wybudowane
mieszkania; liczba obiektów lub powierzchnia handlowa, usługowa, produkcyjna
zrealizowana na rewitalizowanym obszarze; liczba nowo powstałych miejsc pracy, liczba nowych firm itd. Ważnymi wskaźnikami są parametry finansowe, w tym
stosunek zaangażowanego kapitału prywatnego do wydanych środków publicznych
oraz inne wskaźniki efektywności wydatkowania publicznych pieniędzy, np. koszt
utworzenia jednego miejsca pracy czy koszt przypadający na jednostkę powierzchni
rewitalizowanego obszaru.
W większości finansowanych przez rząd brytyjskich programów rewitalizacji
operator zmuszony jest w ramach ewaluacji do wyliczenia i zaprezentowania efektów
ubocznych, a nie tylko sukcesów rewitalizacji. Należą do nich efekty przeniesienia (displacement effects, tj. od liczby utworzonych miejsc pracy lub mieszkańców, którzy napłynęli na dany obszar, należy odjąć liczbę zlikwidowanych miejsc pracy lub osób, które
odpłynęły), efekt biegu jałowego (pewna liczba miejsc pracy i mieszkań itd. i tak by powstała bez względu na interwencję rewitalizacyjną), efekt substytucji (miejsce pracy lub
mieszkanie zajęte przez osobę, która skorzystała z pomocy w ramach programu rewitalizacji i tak byłoby zajęte przez inną osobę). Ewaluacja winna także zawierać analizę
„miękkich” wskaźników, np. wykorzenienie dotychczasowych mieszkańców w wyniku
rewitalizacji, erozja tożsamości lokalnej itp.
Rewitalizacji ukierunkowanej na problemy społeczne towarzyszy monitoring wielu wskaźników poziomu życia, demograficznych, zdrowotnych, edukacyjnych, rynku
pracy, przestępczości itd. Na tym ostatnim polu istnieje duża różnica w stosunku do
sytuacji w Polsce, w której statystyka publiczna nie oferuje danych na poziomie bardziej szczegółowym niż miasto jako całość. Stan ten poważnie utrudnia, jeśli nie uniemożliwia, prowadzenie monitoringu i rzetelną ocenę efektów rewitalizacji. W Wielkiej
Brytanii władze lokalne i rząd poprzez swoje agendy i obserwatoria rozwoju, zakładane
często w formie partnerstwa z władzami lokalnymi, monitorują na bieżąco sytuację społeczną i gospodarczą wewnątrz miast. Umożliwia to corocznie wskazanie, na drodze
analizy wielokrotnej deprywacji, 400 najbardziej upośledzonych jednostek sąsiedzkich
(osiedli), które automatycznie (bez konkursu) mogą ubiegać się o środki na rewitalizację
ukierunkowaną społecznie, oczywiście pod warunkiem, że miasto zawiąże partnerstwo
i przedstawi program rewitalizacji.

1.4. Rekomendacje dla polskich miast
Pomimo odmienności ścieżek ewolucji rewitalizacji miast w poszczególnych krajach, kilkadziesiąt lat ich doświadczeń w rozwiązywaniu problemów obszarów kryzysowych w miastach i podejmowaniu działań rewitalizacyjnych pozwala wskazać elementy
wspólne sukcesu a także niepowodzeń na tym polu. Istnieją więc możliwe do wykorzy-
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stania doświadczenia, potrzebna jest jedynie wola ze strony podmiotów odpowiedzialnych za politykę miejską i rewitalizację, aby z nich skorzystać.
Jako najważniejsze rekomendacje płynące z przeanalizowanych doświadczeń zagranicznych można wskazać:
1) upowszechnianie w świadomości społecznej i politycznej konieczności prowadzenia
w warunkach gospodarki rynkowej interwencji publicznej w obszarach kryzysowych
w miastach,
2) osadzenie rewitalizacji w kontekście zintegrowanej krajowej polityki miejskiej, która jak
dotąd w Polsce nie istnieje, oraz jej powiązanie z polityką mieszkaniową państwa, polityką ochrony dziedzictwa narodowego oraz polityką ekologiczną,
3) celowość utworzenia narodowej agencji (urzędu) rewitalizacji lub powierzenie zadań
krajowej polityki rewitalizacyjnej ministerstwu odpowiedzialnemu za politykę miejską,
4) wykorzystanie w praktyce rewitalizacyjnej wyspecjalizowanych firm jako operatorów rewitalizacji działających na rzecz miasta,
5) rozwój statystyki publicznej oraz obserwatoriów lokalnych w celu zbierania i udostępniania zdezagregowanych danych w skali wewnątrzmiejskiej,
6) konieczność finansowego wspierania rewitalizacji z budżetu państwa jako jeden
z fundamentalnych warunków wiarygodności przedsięwzięć rewitalizacyjnych i zaangażowania prywatnych podmiotów gospodarczych,
7) stworzenie stabilnych ram prawnych regulujących rewitalizację w sposób ogólny
i elastyczny, umożliwiający wybór różnych rozwiązań instytucjonalnych i ścieżek rewitalizacji ukierunkowanych na rozwiązanie problemów konkretnych rewitalizowanych
obszarów,
8) dopracowanie i wdrożenie podstaw formalnoprawnych dla szerszego włączenia podmiotów prywatnych w rewitalizację stanowiącą interwencję publiczną, w tym wykorzystania partnerstwa prywatno-publicznego,
9) stworzenie barier dla rozlewania się przestrzeni zurbanizowanych przy jednoczesnym
tworzeniu zachęt i ułatwień dla inwestycji na terenach wcześniej zagospodarowanych,
10) wprowadzenie rozwiązań wzorowanych na urbanistycznym przedsięwzięciu rozwojowym w Niemczech lub strefie zagospodarowania uzgodnionego we Francji, obejmujących rozszerzone prawo wykupu nieruchomości na obszarach kryzysowych objętych
rewitalizacją,
11) konieczność integrowania programów rewitalizacji z polityką społeczną, mieszkaniową i transportową na poziomie miast lub obszarów metropolitalnych,
12) niezbędność realnej a nie pozorowanej partycypacji społecznej, której celem jest
osiągniecie współdziałania społeczności lokalnej z podmiotami prowadzącymi rewitalizację,
13) przeciwdziałanie rozwojowi procesów degradacji społecznej i wykluczenia społecznego w obszarach zagrożonych, zanim osiągną one próg, poza którym ich odwrócenie
czy zahamowanie będzie niemożliwe,
14) rozwój systemu monitorowania, który powinien dotyczyć wszystkich sfer związanych z rewitalizacją, tj. mieszkaniowej i infrastrukturalnej, dostępności, ekonomicznej,
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społecznej, ekologicznej itd., oraz obejmować zarówno wskaźniki obiektywne, jak i subiektywne (zadowolenie mieszkańców),
15) propagowanie dobrych praktyk rewitalizacyjnych zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Wojciech Jarczewski

Rozdział 2. Degradacja techniczna i społeczna miast
W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano3 w polskich miastach
120,2 tys. ha obszarów wymagających rewitalizacji (tab. 1), co stanowi nieco ponad
21% sumy obszarów zainwestowanych i zurbanizowanych. Największy obszarowo
a także najpowszechniej występujący problem dotyczy starych dzielnic śródmiejskich.
Blokowiska, które zdaniem wielu władz miejskich znajdują się w kryzysie, zajmują
znacznie mniejszą powierzchnię – 14 tys. ha, ale liczba osób tam mieszkających jest
zbliżona do liczby mieszkańców starych dzielnic śródmiejskich i wynosi po ok. 2,1 mln
osób (tab. 2). Z przeprowadzonych badań wynika, że na obszarach zdegradowanych
i wymagających rewitalizacji żyje obecnie ok. 4,3 mln osób.
Tabela 1. Obszary zdegradowane wymagające rewitalizacji w polskich miastach
Typ obszaru zdegradowanego

Stare dzielnice śródmiejskie
Blokowiska
Tereny poprzemysłowe
Tereny powojskowe
Tereny pokolejowe
Suma

Powierzchnia
terenów
zdegradowanych
[ha]
62 337,3
14 883,4
24 034,0
4 000,0
15 000,0
120 254,7

Odsetek terenów
zdegradowanych
[%]
51,8
12,4
20,0
3,3
12,5
100,0

Odsetek terenów
zainwestowanych
i zurbanizowanych
w miastach
[%]
11,0
2,6
4,2
0,7
2,6
21,2

Źródło: Jarczewski 2009, s 292.

Z dokładnych badań wynika jednak, że sytuacja społeczna i gospodarcza ludności mieszkającej w blokowiskach jest dosyć dobra, często nawet lepsza niż średnia dla
miasta. Szczególne natężenie problemów społecznych: ubóstwo, starzenie, bezrobocie,
przestępczość itd. szczególnie dotyczy natomiast starych dzielnic przedwojennych,
głównie śródmiejskich Postrzeganie blokowisk jako obszarów zdegradowanych, wymagających kompleksowej rewitalizacji często wynika ze złego wizerunku tych dzielnic,
a nie ze stanu faktycznego.
3

Szczegółowa analiza na temat skali degradacji technicznej, społecznej i funkcjonalnej polskich
miast została zaprezentowana w t. 4. pt. Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe i 8. pt. Rewitalizacja miast polskich –
diagnoza, które zostały w 2009 r. opublikowane w serii wydawniczej Instytutu Rozwoju Miast pt.
Rewitalizacja miast polskich.
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W ramach badań ankietowych stwierdzono także istnienie 24 tys. ha terenów poprzemysłowych. Z innych szacunków, przedstawionych przez M. Huculaka (2009) wynika, że tych obszarów może być nawet dwa razy więcej – 40 tys. ha, ale z uwagi na ich
zamknięty charakter i ograniczoną dostępność władze miast nie zawsze mają świadomość ich istnienia.
Tabela 2. Liczba mieszkańców żyjących na terenach zdegradowanych
Typ obszaru zdegradowanego
Stare dzielnice śródmiejskie (a)
Blokowiska (a)
Suma

Liczba ludności
zamieszkująca tereny
zdegradowane
2 198 264
2 118 175
4 316 439

Odsetek mieszkańców
miast
[%]
12,7
12,2
24,9

Źródło: Jarczewski 2009, s 293.

Na podstawie szacunków PKP można zakładać, że około 15 tys. ha terenów kolejowych już dzisiaj mogłoby podlegać rewitalizacji i powtórnemu wykorzystaniu, w tym
szczególnie istotne dla rozwoju miast 100 dworców multimodalnych.
W 140 polskich miastach wykazano także istnienie 11,8 tys. ha terenów powojskowych, z których większość została już zagospodarowana. Szczególnych działań wymaga
jeszcze ok. 4 tys. ha. Spośród istniejących w miastach 3455 budynków powojskowych
zaadaptowano już na różne funkcje 2144 obiekty.
Zaniedbania w zakresie remontów budynków mieszkalnych, jak wynika z badań
IRM opublikowanych przez J. Korniłowicza (2009) są bardzo poważne i dotyczą większości budynków starszych niż 40 lat. Według szacunków z 2006 r. te zaległości oceniano na 30 mld zł. Działania zmierzające do zahamowania dalszej rujnacji starych budynków w polskich miastach są co najmniej tak samo ważne, jak budowa nowych.
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Rozdział 3. Założenia krajowej polityki rewitalizacji

3.1. Przesłanki podjęcia działań rewitalizacyjnych
W XXI wieku miasta stały się źródłem bogactwa dla społeczności lokalnych
i dla całego kraju, ale także pauperyzacji i marginalizacji części tych społeczności. Przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom społecznym i ekonomicznym wymaga przede
wszystkim wysiłku ze strony władz lokalnych. Jednak skala problemów, zwłaszcza
w aspekcie wydatkowania nakładów finansowych na realizację takich przedsięwzięć,
przekracza możliwości poszczególnych władz lokalnych. Oznacza to, że jeśli mają one
działać skutecznie, muszą uzyskać wsparcie finansowe dla podejmowanych przedsięwzięć od właścicieli środków niepublicznych i z budżetów władz wyższych szczebli.
Nic bowiem nie zwalnia władz regionalnych i krajowych z obowiązku prowadzenia
skutecznej polityki wspierania miast w tym zakresie. Lokalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie osiągną w pełni swoich celów, albo w ogóle nie będą podjęte, jeśli nie będą
wspierane przez działania podejmowane na szczeblu centralnym. Chodzi tu o poparcie
aktywności miast zarówno środkami ekonomicznym, jak i działaniami politycznymi,
prawnymi czy organizacyjnymi.
Podstawowe związane z tym pytanie brzmi: czy istnieje potrzeba i celowość sformułowania polityki rewitalizacyjnej na szczeblu centralnym, skoro wszystkie działania
związane z tymi przedsięwzięciami odbywają się na szczeblu lokalnym?
Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Przemawiają za tym co najmniej trzy
następujące powody.
Społeczny. Misją rządu są działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, bardziej społecznego niż ekonomicznego, bo ten zapewnia sprywatyzowana strefa
gospodarcza. Biorąc pod uwagę, że w Polsce ponad 62% ludności mieszka w miastach
i liczba ta będzie rosła (w „starej” Unii średnio 80% ludności mieszka w miastach), problemy społeczne w miastach ujawniają się najbardziej jaskrawo, celem działania rządu
powinno stać się ich rozwiązanie.
Ekonomiczny. Rozwój gospodarczy i wzrost PKB oraz wpływów budżetowych jest
celem ekonomicznym każdego rządu. Jeśli w dzisiejszych czasach miasta stały się źródłem bogactwa, a w rezultacie wzrosła zamożność ludności miejskiej i jej zadowolenie
z rosnących standardów życia, ale pojawiły się w nich także enklawy biedy w postaci
obszarów zdegradowanych, to celem państwa powinno być przeciwdziałanie powstawaniu takich stref, a jeśli się utworzyły, dążenie do ich rewitalizacji, a przez to stwarzanie
równych szans rozwoju społeczno-ekonomicznego całej przestrzeni miejskiej i całej zamieszkującej ją ludności.
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Polityczny. Każdy uzyskany efekt ekonomiczny i społeczny przekłada się na ocenę
polityczną i niesie skutki polityczne.
Pozytywne efekty rewitalizacji, będącej rezultatem prowadzonej na szczeblu krajowym polityki rewitalizacyjnej, mogą być efektami dużej skali. Rewitalizacja daje pozytywny impuls lokalny, ale przez fakt, że lokalne przedsięwzięcia są częścią programów
krajowych, staje się też impulsem społecznym, gospodarczym i politycznym w skali
kraju.
Dodatkowy, czwarty powód ma swoje źródło w podpisanych przez Polskę zobowiązaniach międzynarodowych. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął bowiem międzynarodowe zobowiązanie polityczne, podpisując Kartę Lipską, w której oświadczył,
że będzie prowadził krajową politykę miejską zmierzającą do społecznego, kulturalnego
i gospodarczego ożywienia centrów miast poprzez działania wspierające:
 partycypację społeczną w planowaniu rozwoju miast,
 uczciwą równowagę między interesami biznesu i interesami publicznymi,
 lepszą koordynację publicznych i prywatnych inwestycji dla miast i w miastach,
 uwzględnianie długookresowych konsekwencji działań dotyczących rozwoju miast.
Zgodnie z Kartą Lipską, dla osiągnięcia powyższych celów kraje członkowskie UE
powinny:
 Zaakceptować rozwój miast jako cel publiczny. Do realizacji tego celu musi być
włączony sektor publiczny i prywatny.
 Uznać planowanie zintegrowanego rozwoju miast za kluczowy instrument, uwzględniający wszystkie istotne interesy równocześnie i sprawiedliwie.
 Uczynić więcej niż dotąd dla wzmocnienia jakości przestrzeni publicznej, dróg
i skwerów.
 Podjąć działania na rzecz modernizacji sieci infrastrukturalnych.
 Podjąć działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
 Uznać aktywną politykę edukacyjną – szczególnie na obszarach zdegradowanych, za
kluczową dla pozytywnego rozwoju w przyszłości.
 Zgodzić się, że fizyczne środowisko miejskie musi być udoskonalone w odniesieniu
do kulturowego uwarunkowania z przeszłości.
Najważniejsze elementy polityki miejskiej, konieczne do uwzględnienia w polityce rewitalizacyjnej, odwołujące się głównie do obszarów zdegradowanych i kryzysowych to:
 rozwój miast jako cel publiczny,
 zintegrowany rozwój miast,
 uwzględnianie długookresowych konsekwencji działań dotyczących rozwoju miast,
 lepsza koordynacja publicznych i prywatnych inwestycji dla miast i w miastach,
 przyciąganie ludzi, aktywności i inwestycji z powrotem do centrów miast,
 wzmacnianie jakości przestrzeni publicznej, w tym uwypuklanie wartości kulturowych obiektów dziedzictwa duchowego i materialnego,
 modernizacja sieci infrastrukturalnych,
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 partycypacja społeczna w planowaniu rozwoju miast,
 zapewnienie uczciwej równowagi między interesami biznesu i interesami publicznymi,
 zwiększanie efektywności energetycznej miasta,
 aktywna polityka edukacyjna,
 udoskonalanie fizycznego środowiska miejskiego.
Jak wynika z powyższej listy cech, zdefiniowane pryncypia rozwoju miast i polityki miejskiej są tożsame z pryncypiami polityki rewitalizacyjnej. Różnica polega tylko
na tym, że polityka miejska dotyczy całych miast, a polityka rewitalizacyjna – wybranej,
zdegradowanej ich części.
Niniejszy projekt, zamawiany przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie
dotyczy polityki miejskiej w ogóle, ani nie ma na celu określania jej celów czy pryncypiów, lecz obejmuje tylko jej część – politykę rewitalizacji zdegradowanych części miast
i to głównie z punktu widzenia możliwości zachowania dziedzictwa narodowego i zrównoważonego rozwoju. Tworząc zręby polityki rewitalizacji, nie można jednak abstrahować od polityki miejskiej, ani postulować rozwiązań z nią sprzecznych. Dlatego nakreślona w niniejszym projekcie badawczym polityka rewitalizacji miast nie wykracza poza
ramy antycypowanej polityki miejskiej, co pozwoli w przyszłości łatwo zintegrować
obie polityki, traktując rządową politykę rewitalizacji jako część polityki miejskiej.
Jak wspomniano wyżej, polityka rewitalizacyjna jest częścią polityki miejskiej –
dotyczy ograniczonego (zdegradowanego) obszaru miasta. Tak więc rząd RP podpisując
Kartę Lipską, podpisał tym samym także i zobowiązanie do podjęcia i rozwiązania problematyki rewitalizacji miast, opartej na zasadach i metodach, które ewoluowały przez
lata, a obecnie są akceptowane przez wszystkich sygnatariuszy Karty Lipskiej, czyli 27
państw Unii Europejskiej.
Definicja przyjęta przez Komitet Naukowy Projektu w lutym 2008 r., określająca
rewitalizację jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju
i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom
kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, dobrze opisuje powszechnie
akceptowany w Unii Europejskiej paradygmat rewitalizacji oraz prowadzoną obecnie
politykę rewitalizacji w krajach europejskich i USA.
Tak szerokie rozumienie procesów rewitalizacji, akcentujące rozwój gospodarczy,
społeczny i kulturowy oraz aktywność wszystkich uczestników tych procesów, egzekwowaną przez wymóg współpartnerstwa w podejmowaniu decyzji i ich realizacji,
jest stosunkowo świeżej daty. Poprzedziło je kilkadziesiąt lat debat naukowych i politycznych, postępująca ewolucja programów fizycznej i społeczno-gospodarczej sanacji
funkcjonowania miast (obszarów zurbanizowanych), ściśle związana z ewolucją zasad
funkcjonowania państwa (dekoncentracja i decentralizacja uprawnień decyzyjnych)
i kształtowaniem się społeczeństwa obywatelskiego. Zmieniające się uwarunkowania
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społeczno-gospodarcze wymusiły przejście od dyskusji nad środkami realizacji celów,
indywidualnie formułowanymi przez poszczególne społeczności lokalne i kraje, do
zmiany samych celów i nadania im także wymiaru jakościowego, a nie tylko ilościowego, co oznacza, że ich realizacja wymaga znacznie szerszego instrumentarium.
Polska, tak jak i inne kraje postkomunistyczne, nie przechodziła przez te kolejne etapy ewolucji, nie uczestniczyła też w toczącej się debacie na temat celów, metod
i potrzeby uruchamiania procesów rewitalizacji. Nie ma więc wieloletnich doświadczeń
w tym przedmiocie ani też rozwiązań prawnych i instytucjonalnych zbliżonych do tych,
które wypracowano przez lata w krajach Europy Zachodniej. W Polsce występują jednak zidentyfikowane, znaczne potrzeby rewitalizacyjne, którym w najbliższym czasie
trzeba będzie sprostać.
Znajdujemy się na początkowym etapie uruchamiania przedsięwzięć i procesów
rewitalizacji, na tyle wczesnym, że w zasadzie bardziej adekwatnym określeniem byłby
jego opis w wymiarze jednostkowych, lokalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a nie
procesów.
Należy w tym miejscu podkreślić, że planowane działania rewitalizacji obszarów
miejskich powinny mieć charakter programów, odnoszących się do obszarów zdegradowanych w miastach i określających cele rewitalizacji, środki finansowe, metody, uczestników, beneficjentów i wiele innych informacji, które dookreślają problem pomagając
go lepiej zrozumieć. Program rewitalizacji stworzony przez konkretne miasto jest sprecyzowaniem jego woli podjęcia działań. Z chwilą przejścia do ich faktycznej realizacji
program może być podzielony na przedsięwzięcia, stanowiące zamkniętą organizacyjnie
całość. Oznacza to, że przedsięwzięcie ma ściśle określone cele, parametry wykonania
itd., które muszą być zgodne z programem, gdyż przedsięwzięcie jest jego częścią składową4.
W krajach o dojrzałej polityce rewitalizacyjnej zasady i metody rewitalizacji kształtowały się w wyniku ewolucji, na którą składały się zmiany w czterech dziedzinach:
 przedmiotu rewitalizacji,
 celów rewitalizacji,
 sposobu organizacji procesów rewitalizacji,
 metod i instrumentów finansowania przedsięwzięć i procesów rewitalizacyjnych.
Ich aktualny stan, określany często mianem europejskiego paradygmatu rewitalizacji, przedstawiono w tabeli 3.1.

4

Szerzej o tym patrz rozdz. 6: M. Węglowski, Propozycje nowych instrumentów prawnych.
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Tabela 3.1. Współczesny europejski paradygmat rewitalizacji
Przedmiot
− wyraźne wyodrębnienie obszarów kryzysowych w strukturze miast (symptomy kryzysu w sferze przestrzennej,
społecznej, ekonomicznej,
kulturalnej i środowiskowej),
− zmiana podejścia do problemów
mieszkaniowych
(stopniowe wypieranie podejścia ilościowego przez
jakościowe),
− zmiany podejścia do zagadnień społecznych (objęcie
programami
rewitalizacji
społeczności lokalnych jako
podmiotu – odejście od
przedmiotowego traktowania
społeczności, jako prostego
„składnika” obszaru),
− zmiana podejścia do polityki
miejskiej (z rządzenia miastem do wielopoziomowego
partnerskiego zarządzania
procesami rozwoju miasta).

Cele

Organizacja

Metody i instrumenty finansowe

− stopniowe odchodzenie od pro- − decentralizacja praw i obo- − stopniowe zwiększanie wydatwiązków w zakresie forków (publicznych i prywatnych)
stej rekonstrukcji wartości użytkona rewitalizację,
mułowania i prowadzenia
wej nieruchomości mieszkalnych
programów i procesów − sukcesywne rozszerzanie zana rzecz rewitalizacji jako kreacji
rewitalizacji; tej ewolucji
kresu stosowania grantów celowielu rożnych funkcji nieruchopodlegały zarówno relacje
wych,
mości (użytkowe, komercyjne,
między władzą centralną − stopniowe rozszerzanie źródeł
społeczne, kulturowe) i miasta
finansowania i przemieszczanie
jako takiego,
a samorządami terytorialnymi, jak i pozycja partnedecyzji finansowych na szcze− sukcesywne zastępowanie sebel lokalny,
rów prywatnych w relacjach
kwencji działań realizującej jedz władzą publiczną jako − coraz szersze wykorzystywanie
nostkowe projekty (remonty, wytaką,
komercyjnych instytucji finanburzenia, nowe nieruchomości)
środków
sowych na rzecz współfinansoprogramami rewitalizacji ulic, − dekoncentracja
publicznych przeznaczawania procesów i przedsięwzięć
kwartałów, osiedli, uzupełnionymi
nych na cele rewitalizacji,
rewitalizacji ,
celami społecznymi i ekonomicz− sukcesywnie rosnący udział − przekształcanie dotacji w odnanymi,
wialne instrumenty finansowania
− przechodzenie od projektów
podmiotów niepublicznych
(inicjatywa JESSICA).
bezpośrednio uczestnicząodtworzeniowych do programów
cych w przedsięwzięciach
uruchamiających endogeniczne
rewitalizacyjnych a także
czynniki rozwoju lokalnego,
w formułowaniu, progra− integracja grup społecznych womowaniu oraz opiniowakół uruchamianych projektów
niu projektów i programów
i programów rewitalizacyjnych
rewitalizacji.
oraz kreowanie podmiotowości i współodpowiedzialności
poszczególnych
grup
podmiotów biorących udział w tych
przedsięwzięciach,
− odchodzenie od celów formułowanych przede wszystkim w wymiarze wskaźników ekonomicznych na rzecz realizacji programów wzrostu zrównoważonego
w dłuższym okresie i opisujących
także cele społeczne, kulturowe,
polityczne, ochrony środowiska.

Źródło: opracowanie własne.

Tendencje te ujawniły się jako odbicie ewolucji sposobu funkcjonowania państwa
i gospodarki, decentralizacji władzy publicznej oraz przechodzenia od demokracji cedującej uprawnienia i obowiązki na wybranych przez siebie reprezentantów i rozliczającej ich z tego raz na jakiś czas, do demokracji uczestniczącej, w której obywatele są
upodmiotowieni w całym okresie funkcjonowania wybranych reprezentantów, przejmujących na siebie zarówno część uprawnień, jak i obowiązków. Są one także odbiciem
ewolucji doktryny gospodarczej, coraz silniej postulującej ograniczenie poziomu fiskalizmu, którego rezultatem jest także brak środków budżetowych umożliwiających zaspokojenie rosnących oczekiwań społecznych nie tylko w dziedzinie rewitalizacji miast.
Na tle doświadczeń zagranicznych, polskie wydają się skromne. Przełom roku 1989
i będąca jego efektem transformacja ustrojowa nie przyniosła żadnej istotnej zmiany podejścia do odnowy dzielnic śródmiejskich, natomiast spowodowała zasadniczy wzrost
potrzeb rewitalizacyjnych, w związku z upadkiem wielu dziedzin przemysłu, które okazały się nieefektywne w rynkowych warunkach gospodarowania.
Co prawda niektórzy pierwotni właściciele zaczęli odzyskiwać swoje nieruchomości, jednak w stanie wymagającym dla ich prawidłowego funkcjonowania znacznych nakładów finansowych. Utrzymywane nadal, przez wiele lat transformacji, niskie czynsze
za wynajem mieszkania, a w rezultacie niskie dochody uzyskiwane od lokatorów a także
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nadmierna ochrona lokatorów, uniemożliwiały w większości przypadków wykonanie
remontów budynków mieszkalnych. W rezultacie w okresie transformacji pogorszył się
stan techniczny wielu budynków, a co więcej pogorszyła się sytuacja społeczno-ekonomiczna wielu miast w związku z likwidacją przedsiębiorstw państwowych, masowymi
zwolnieniami i narastającymi potrzebami remontowymi infrastruktury technicznej, społecznej oraz budynków mieszkalnych.
Luka remontowa, będącą pozostałością po zaniedbaniach z okresu PRL, ulegała
więc systematycznemu zwiększeniu, a dodatkowo nałożyły się na nią nieznane wcześniej w takiej skali problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Stopniowo, zwłaszcza w miastach o znacznej skali degradacji obszarów śródmiejskich, coraz bardziej były widoczne także procesy suburbanizacji, których efekty dodatkowo osłabiały społeczne i ekonomiczne znaczenie terenów centralnych w miastach.
Pomimo znacznej skali degradacji i coraz bardziej widocznych problemów społeczno-ekonomicznych niewiele miast zdecydowało się na rozpoczęcie działań rewitalizacyjnych na początku okresu transformacji. Wynikało to po części z braku wiedzy
o tego typu działaniach, a po części z nieznajomości potrzeb rewitalizacyjnych i braku
umiejętności w zakresie ich oceny i kwantyfikacji a także, a może przede wszystkim –
z braku możliwości finansowania tego typu działań.
Nieznaczny zakres zebranych doświadczeń i brak podmiotu odpowiedzialnego
za prowadzenie w skali kraju polityki miejskiej i rewitalizacyjnej spowodowały, że nie
wypracowano ogólnokrajowego modelu rewitalizacji. Powstały jedynie rozwiązania
jednostkowe, stosowane najczęściej tylko w miastach, które same je przygotowały.
Brak było także odpowiedniej informacji o dokonaniach i upowszechniania dobrych
praktyk.
Pojawiła się natomiast inna możliwość zainicjowania debaty publicznej dotyczącej
zagadnień odnowy obszarów zdegradowanych – inicjatywa URBAN. Niestety zaprzepaszczona, gdyż Polska nie zgłosiła do niej udziału. Z perspektywy efektów, jakie przyniosła ona dla rozwoju polityki rewitalizacyjnej w krajach w niej uczestniczących, jest
jasne, że była to dla Polski ogromna strata. W sytuacji, gdy kraje europejskie uczyły się
zintegrowanego podejścia do zagadnień odnowy przestrzeni miejskiej, Polska pozostała
obok tego sposobu myślenia o miastach i działania na rzecz ich rozwoju.
Istniejący w latach 1995-2003 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast podejmował kilkakrotnie inicjatywę uchwalenia ustawy o rewitalizacji miast polskich, ostatnio
w 2003 r. Niestety nigdy nie doczekały się one nie tylko uchwalenia, ale nawet debaty publicznej, gdyż były zawsze torpedowane przez ministra finansów, który obawiał
się konieczności zwiększania wydatków publicznych, gdyby ustawa weszła w życie.
W rezultacie, do chwili, kiedy tworzono podstawy prawne polityki regionalnej Polski,
żaden z projektów ustawy rewitalizacyjnej nie został uchwalony. Brak takiej ustawy, czy
chociażby zrozumienia tej problematyki na szczeblu centralnym, nie tylko nie sprzyjał wypracowaniu ogólnokrajowego modelu polityki rewitalizacji miast w Polsce, ale
doprowadził do zaszeregowania rewitalizacji miast jako jednego z działań w ramach
priorytetu „Rozwój lokalny” w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Re-
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gionalnego, co nie odzwierciedla faktycznego znaczenia rewitalizacji miast dla społeczeństwa i gospodarki5. Skoro na poziomie krajowym nie potraktowano kwestii miejskich jako priorytetowych, zostały one w sposób naturalny włączone do zintegrowanych
działań wspierających rozwój regionalny. Konsekwencją tego stało się zastosowanie
w stosunku do rewitalizacji regulacji obowiązujących wobec innych dziedzin polityki
rozwoju regionalnego oraz procedur z nich wynikających.
Rewitalizacja zaczęła więc być regulowana w sposób systemowy, ale nie została potraktowana jako przedmiot osobnej polityki prowadzonej przez władzę publiczną
na wszystkich szczeblach administracji, lecz jako element polityki rozwoju lokalnego
prowadzonej przez samorządy. Stworzono więc pozory ogólnokrajowej polityki rewitalizacyjnej, jednak wiele kwestii pozostawiono do indywidualnej interpretacji władz
miejskich, podobnie jak w okresie 1990-2003.
Podobnie w latach 2004-2008, w których polityka rewitalizacyjna nie została wyodrębniona jako autonomiczna. Była natomiast realizowana pośrednio w latach 2004-2006
jako część krajowej polityki wobec regionów (ZPORR), a obecnie jako część polityki
regionów (RPO). Dodatkowo, niespójność w traktowaniu rewitalizacji (w wytycznych
do lokalnych programów rewitalizacji jako wieloaspektowego procesu zmian technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, a w dokumentach operacyjnych
ZPORR i RPO jako działań inwestycyjno-budowlanych) przyczyniła się do tego, że
miasta starały się raczej sprostać formalnym wytycznym umożliwiającym ubieganie się
o środki finansowe, niż zaprojektować realne zintegrowane procesy odnowy obszarów
zdegradowanych.
Ogólne ramy instytucjonalne i prawne, w jakich rewitalizacja została umieszczona,
ukształtowały jednak wstępny schemat organizacji działań rewitalizacyjnych, którego
dobrą cechą są wypróbowane już, ale jeszcze nie w pełni wykorzystywane, instytucjonalne oprzyrządowanie oraz względnie spójny system finansowania publicznego, przy
czym jest to spójność procedur, a nie źródeł finansowania. Polityka rozwoju, jako aktywność w sferze publicznej, nie mająca wpływu na kreowanie uniwersalnych norm, nie
była jednak w stanie zapewnić wykształcenia postaw społecznych (w tym partycypacyjnych) niezbędnych do szerszego uruchomienia działań rewitalizacyjnych.
Wnioski z analizy istniejących w polskim prawie oraz dokumentach strategicznych, systemowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji miast są następujące.
1. Regulacje prawne, stanowiące obecnie podstawę prowadzenia działań rewitalizacyjnych, nie obejmują problemów specyficznych dla rewitalizacji miast, m.in. realizacji interesu publicznego, ograniczania praw własności dla wspólnego celu, koniecznej
partycypacji i konsultacji społecznych. Stwarzają natomiast system powiązań publiczno-publicznych w zakresie prowadzenia polityki rozwoju, który odpowiada potrzebom
kształtowania polityki rewitalizacji i jest już w tym celu w pewnym stopniu wykorzystywany.

5

Odwrotnie niż w krajach Europy Zachodniej (por. Węglowski, op. cit.).
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2. Brak polityki rządu wobec miast lub programu operacyjnego dedykowanego
rewitalizacji utrudnia wertykalną koordynację działań przeciwdziałających degradacji
przestrzeni miejskiej. Lokalne programy rewitalizacji, mogłyby – podobnie jak w Niemczech – złożyć się na taki program krajowy, brakuje jednak:
 spójności zakresu pojęcia rewitalizacja przyjętego na potrzeby LPR (wieloaspektowe
działania techniczne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe) i zakresu pojęcia rewitalizacja w regionalnych (RPO) i krajowych (ZPORR) programach operacyjnych (wąskie,
techniczne ujęcie ze wskazaniem do uzupełnienia w ramach innych działań w programach operacyjnych);
 a także spójnych celów, metod działania i systemowego finansowania.
3. Podporządkowanie instytucjonalnego oprzyrządowania działań rewitalizacyjnych kwestiom finansowania i alokacji środków unijnych nie sprzyja włączaniu niepublicznych podmiotów do działań rewitalizacyjnych, mimo że rewitalizacja jako usługa
dotycząca w dużej mierze prywatnych właścicieli nieruchomości powinna być z założenia finansowana w jak największym stopniu ze środków prywatnych i jedynie wspierana
ze środków publicznych.
4. Polskie miasta uczą się nowego podejścia systemowego, zmotywowane często
możliwością uzyskania środków unijnych na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb w zakresie odnowy miast, dlatego wśród inwestycji realizowanych w latach 20042008 dominowały projekty proste. W niewielkim stopniu integrowano działania techniczne ze społecznymi i gospodarczymi, co nie wynika z braku potrzeb w tym zakresie,
ale ze stosunkowo krótkiego czasu, w jakim władze miast musiały opanować wymogi
formalne nowych rozwiązań systemowych.
5. Procesowi zdobywania know how w polskich miastach sprzyjałoby gromadzenie
na poziomie regionalnym (ze względu na umieszczenie rewitalizacji w RPO) dobrych
praktyk i pośredniczenie władzy publicznej na tym szczeblu w wymianie wiedzy i umiejętności praktycznych.
6. Należy podkreślić, że doświadczenia krajów „starej” Unii, prowadzących dojrzałą politykę rewitalizacji, zawierają możliwości przekazywania zarządzania przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi podmiotowi zewnętrznemu (operatorowi) z zachowaniem
publicznej kontroli nad jego pracą. W Polsce, mimo istnienia takiej możliwości w postaci prywatnej instytucji wdrożeniowej, tego typu próby nie są podejmowane. Trudno
jednocześnie ocenić, czy jest to wynik zbyt krótkiego funkcjonowania regulacji prawnej,
czy potrzebny jest osobny przepis, doprecyzowujący charakter relacji strony publicznej
i prywatnej. Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie wymaga czasu, zwłaszcza ze względu
na wprowadzenie nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, której stosowania
miasta również muszą się nauczyć.
Wnioski te prowadzą do konstatacji, że rewitalizacja obszarów zdegradowanych
w polskich miastach wymaga znacznie większego zaangażowania szczebla krajowego
w rozwiązywanie tych lokalnych problemów. Potrzebna jest centralnie koordynowana
polityka rewitalizacji, bazująca na ukształtowanym przez lata doświadczeń europejskim
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paradygmacie rewitalizacji miast. Można wręcz stwierdzić, że bez krajowej polityki rewitalizacji i realizujących jej założenia programów działania na wszystkich szczeblach
nie zdynamizujemy procesów rewitalizacyjnych w Polsce. Jest też wątpliwe, aby bez
takiej polityki można było opracować rozwiązania systemowe zapewniające podmiotom realizującym jednostkowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne łatwiejszy dostęp do
niezbędnego dla nich kapitału.

3.2. Założenia systemowe warunkujące sprawną realizację polityki rewitalizacji
3.2.1. Rewitalizacja jako usługa publiczna
Brak środków publicznych na finansowanie społecznie niezbędnych przedsięwzięć
rozwojowych jest cechą tych krajów, których rządy przekazały lub pozostawiły procesy
rozwoju w gestii prywatnych przedsiębiorstw, zapominając o tym, że państwo jest także
odpowiedzialne za realizowanie tego typu działań. Mniej w odniesieniu do procesów
gospodarczych, czym zajmuje się sprywatyzowany w większości sektor gospodarczy,
a przede wszystkim w odniesieniu do poprawy jakości życia społeczeństwa, która zależy
od wielu innych czynników i wymaga nakładów publicznych na rozwój.
W związku z tym, że sektor prywatny inwestuje tylko w dziedziny, w których może
osiągnąć co najmniej przeciętne zyski, cały problem rozwoju społecznego pozostaje nadal w zakresie działalności sfery budżetowej, stanowiąc dla niej istotne obciążenie finansowe oraz wyzwanie o charakterze organizacyjno-zarządczym.
Kraje europejskie nigdy nie zawierzyły tak dalece „niewidzialnej ręce”, jak kraje postsocjalistyczne. Potwierdza to historia ich powojennej odbudowy, następnie
rozbudowy, a w końcu rewitalizacji miast. W krajach tych działalność państwa na
rzecz poprawy jakości życia obywateli jest wpisana w codzienną politykę ich rządów,
a konieczne wydatki budżetowe znajdują odzwierciedlenie w pozycjach budżetu centralnego, w budżetach regionalnych i lokalnych. Kiedy więc pojawiła się potrzeba
interwencji władz lokalnych na obszarach zdegradowanych w miastach, interwencja
ta została podjęta i wsparta przez działania rządów krajowych i władz regionalnych,
aby po latach stać się trwałym i niezbędnym elementem polityki krajowej, tak jak
regionalnej i lokalnej.
Interwencja państwa korygująca skutki działania (lub braku działań) przedsiębiorstw rynkowych zainteresowanych wyłącznie zyskiem może mieć charakter trwały, gdy dotyczy potrzeb uznanych za podstawowe, których zaspokojenie nie może być
uzależnione od możliwości finansowych członków społeczności (np. bezpieczeństwo
publiczne, ochrona środowiska). Może także służyć wyrównywaniu szans obywateli,
kiedy finansuje szkolnictwo, służbę zdrowia, mieszkalnictwo, gospodarkę komunalną,
planowanie przestrzenne, infrastrukturę transportową i komunikacyjną, rekreację i sport,
naukę, kulturę, zapewniając dostęp do wymienionych usług tym obywatelom, których
nie stać na nie ze względu na niski poziom osiąganych dochodów.
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Rewitalizację obszarów zdegradowanych w miastach należy zaliczyć do tych potrzeb, których obywatele nie mogą zrealizować samodzielnie ze względu na jej grupowe,
a nie jednostkowe cele, wysokie koszty oraz skomplikowane procedury i organizację.
Co więcej, usługa taka nie jest świadczona przez prywatny biznes, który nie widzi w tym
własnych korzyści. Ze względu na brak rynkowego charakteru rewitalizacji, w procesach
tych konieczna jest stała obecność władzy publicznej, zarówno w zakresie finansowym
jak i koordynującym cele, zadania, metody działań, jak również sposób uczestnictwa
podmiotów prywatnych i publicznych.
We wszystkich krajach UE działania rewitalizacyjne od wielu lat uznano – bardziej lub mniej formalnie – za obowiązek władzy publicznej i finansowano w znacznym
stopniu ze środków publicznych w ramach świadomej polityki państwa formułowanej
i koordynowanej na wszystkich szczeblach administracji. Niestety obecnie w Polsce
rewitalizacja nie jest prawnie uznana za domenę odpowiedzialności władzy publicznej.
Powszechna zgoda na europejską wykładnię treści i roli rewitalizacji w życiu społeczeństw oznacza formalne nadanie jej cechy usługi publicznej, a więc przypisanie władzy publicznej niezbywalnej (niezależnie od zmieniających się zapisów bieżącej polityki) odpowiedzialności za przebieg i skutki przebiegu procesów rewitalizacji miast, a nie
tylko za ich finansowanie.
3.2.2. Programowanie rewitalizacji
Tworzenie programów rewitalizacji miast, a następnie uruchomianie procesów rewitalizacji oznacza występowanie potrzeby formułowania, a następnie realizacji długookresowej, krajowej polityki rewitalizacyjnej, nadającej wspólny kierunek niezależnym,
wieloletnim, zintegrowanym działaniom poszczególnych miast poprzez wyznaczanie
celów i metod ich osiągania. Chodzi tu o prawne i organizacyjne ramy działania, wzorce
postępowania, sposoby zarządzania, źródła finansowania w ich całej złożoności. Można sobie wyobrazić, że program, proces, a zwłaszcza przedsięwzięcie rewitalizacyjne,
realizowane są przez miasta całkowicie autonomicznie, w zupełnym oderwaniu od polityki krajowej. Sytuacja taka wystąpiłaby wtedy, gdy:
 państwo nie prowadzi polityki krajowej w zakresie rewitalizacji,
 cele lokalne są odmienne niż cele krajowe.
Istnieje też możliwość częściowego wpisywania programów lokalnych w regionalne
lub krajowe, a tym samym częściowego wsparcia finansowego z wyższych szczebli tylko
w odniesieniu do celów, na których zależy tym poziomom władzy publicznej i które z tego
powodu zostały wpisane do krajowej bądź regionalnej polityki rewitalizacyjnej.
Ukonkretnieniem krajowej (regionalnej) polityki rewitalizacyjnej stają się programy rewitalizacji opracowywane zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.
Pozostaną one jednak jedynie dokumentem, jeśli na szczeblu lokalnym, na podstawie
programów lokalnych, nie uruchomi się procesów i konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w całości lub częściowe w te programy.
Stopień szczegółowości programów krajowych i regionalnych – celów, sposobów
organizacji i zarządzania, a także dostępności do środków finansowych (źródła, instytu-
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cje, narzędzia,) zależy od stopnia decentralizacji państwa, ustroju prawnego, dojrzałości
rynku finansowego, umiejętności samoorganizacji i współdziałania, stopnia zamożności
społeczeństwa. Sposób realizacji przedsięwzięć, dobór ich uczestników oraz metod finansowania są w dużej mierze wypadkową rozwiązań przyjętych w programach krajowych i lokalnych oraz umiejętności społeczności lokalnych.
Jak wynika z doświadczeń krajów prowadzących dojrzałą politykę rewitalizacyjną,
programowanie powinno opierać się na trzech filarach:
 krajowej polityce rewitalizacji – długookresowej, formułowanej na szczeblu centralnym w zgodzie z zobowiązaniami międzynarodowymi i w dialogu społecznym, wyznaczającej ogólne cele działania (przywrócenie lub/i animacja ekonomicznych, społecznych i kulturowych funkcji na terenach zdegradowanych) i przesądzającej metody ich
realizacji, a zwłaszcza określenie wielkości wsparcia publicznego i pożądanego udziału
środków publicznych w ogólnych nakładach;
powinna ona także zawierać opis możliwych do zastosowania sposobów organizowania
procesu finansowania i wariantów stosowanych instrumentów finansowych a także potencjalnych struktur zarządzania i nadzoru, określenie pożądanej struktury uczestnictwa
społecznego i prywatnego;
ogólnie rzecz ujmując, ma ona charakter zaleceń i prezentuje oczekiwania władzy centralnej co do celów rewitalizacji, na które jest ona skłonna pod sprecyzowanymi warunkami i w określony sposób wydatkować środki publiczne;
 programach rewitalizacji – uchwalanych (w dialogu społecznym) na trzech szczeblach:
 krajowym: jako średniookresowy plan działań regulacyjno-finansowych, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków realizacji programów lokalnych i regionalnych;
 regionalnym: jako średniookresowy plan koordynujący programy lokalne
i wspierający je finansowo, przede wszystkim w celu kreowania gotowości do zmian
dostosowujących programy lokalne do potrzeb całego regionu;
 lokalnym: jako średniookresowy plan działań rewitalizacyjnych na wyznaczonych obszarach; może on dzielić się na poszczególne zintegrowane działania, które
w przypadku jego uruchomienia staną się przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi; program lokalny jest najbardziej szczegółowy z tych trzech programów, gdyż odnosi się
do konkretnych potrzeb i celów lokalnych; musi harmonizować możliwości realizacji, w tym finansowe, określać zadania poszczególnych podmiotów, uczestników
i beneficjentów przedsięwzięcia, natomiast szczegółowe działania co do metod i harmonogramów realizacyjnych są dookreślane po zatwierdzeniu programu, a przed
uruchomieniem wynikających z niego przedsięwzięć;
 przedsięwzięciach rewitalizacyjnych – zintegrowanych działaniach zmierzających do rewitalizacji społecznej, ekonomicznej, kulturowej, technicznej, urbanistycznej wyodrębnionych obszarów zdegradowanych, animowanych przez władze miejskie, najlepiej na podstawie posiadanego programu rewitalizacji, a realizowanych przez władze miejskie lub specjalistyczne podmioty pod ich nadzorem.
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3.2.3. Odrębne regulacje prawne

Wieloaspektowość projektów rewitalizacyjnych związana z różnorodnością celów, jakie przed nimi się stawia, udział wielu podmiotów w projekcie, konieczność
wsparcia finansowego z zewnątrz, w tym ze środków publicznych, powodują, że istniejące obecnie w Polsce regulacje, skierowane na poszczególne działania wiążące się
z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nie gwarantują skutecznego i efektywnego działania.
Ze względu na swoje znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz
specyfikę, rewitalizacja wymaga stworzenia odrębnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych pozwalających na wprowadzenie adekwatnych do niej rozwiązań, a także
pewnych odstępstw od rozwiązań regulujących różne sfery działalności społeczno-gospodarczej. Chodzi tu przede wszystkim o inny podział praw i obowiązków ciążących
na uczestnikach działań rewitalizacyjnych niż stosowany w normalnej działalności
gospodarczej.
Rewitalizacja pozostaje w dokumentach unijnych domeną rozwiązań krajowych,
tak jak mieszkalnictwo czy planowanie przestrzenne i wszystkie „stare” kraje UE, które
prowadzą świadomą politykę w tym zakresie, uruchomiły własne, specjalne, odmienne
od uniwersalnych, szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące rewitalizacji.W zależności od ustroju prawnego przyjmują one postać odrębnej, kompleksowej ustawy regulującej całość problemu – od prawa własności, poprzez obowiązki inwestycyjne do
prawa korzystania z pomocy publicznej i organizacji działań rewitalizacyjnych (Niemcy
– obecnie wydzielona część prawa budowlanego), bądź ustaw uruchamianych równolegle (np. Wielka Brytania, Francja, Holandia).
3.2.4. Struktury organizacyjno-instytucjonalne
Wieloaspektowość celów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wielość podmiotów biorących w nich udział, konieczność korzystania z odrębnych regulacji prawnych i wsparcia finansowego ze środków publicznych oraz potrzeba nadania im kształtu zgodnego
co do celów i metod realizacji z założeniami programów rewitalizacyjnych (lokalnych,
regionalnych, krajowych) a także koordynacja działań jednostkowych i nadzór nad ich
przebiegiem (w tym również wydatkowaniem środków publicznych) wymaga wykwalifikowanych, profesjonalnych umiejętności. Wymaga też wyspecjalizowanych służb
koncentrujących swoją działalność wyłącznie na problematyce rewitalizacji. W wielu
krajach UE ich wyodrębnianie następowało sukcesywnie, ale i konsekwentnie z chwilą sformułowania krajowej polityki rewitalizacyjnej stymulującej potrzebę włączania
pojedynczych, lokalnych działań rewitalizacyjnych w bardziej kompleksowe działania
krajowe i regionalne.
O kształcie struktury organizującej działania rewitalizacyjne w skali kraju oraz
w skali poszczególnych przedsięwzięć decydują:
 sposób funkcjonowania państwa (podział kompetencji między władze publiczne –
poziom decentralizacji decyzji);
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 ustrój finansów publicznych (prawa do przychodów podatkowych i skarbowych, zakres swobody podejmowania decyzji w zakresie wyboru metod finansowania);
 zapisy celów i metod ich osiągania sformułowane w krajowej polityce rewitalizacji;
 stopień zinstytucjonalizowania publicznej pomocy finansowej;
 rozwiązania prawne umożliwiające skuteczną i efektywną partycypację w projektach uczestników reprezentujących kapitał prywatny i organizacje społeczne (uzyskanie
zezwolenia społecznego i partycypacji kapitałowej, pobudzanie aktywności społecznej,
integracja społeczności lokalnych wokół realizowanych projektów);
 poziom kapitału społecznego, w dużej mierze warunkujący urzeczywistnienie idei
subsydiarności.
Nie istnieje idealny wzorzec takiej struktury – każdy kraj ma inne uwarunkowania
prawno-instytucjonalne, polityczne, historyczne, kulturowe, inną jakość i potencjał kapitału ludzkiego i społecznego. Dlatego proponowane założenia wykorzystują doświadczenia innych krajów, ale kreują rozwiązania uwzględniające istniejącą sytuację, a przez
to są możliwe do wprowadzenia w Polsce w najbliższym czasie.
3.2.5. Znaczenie środków publicznych w finansowaniu rewitalizacji
Jak kilkakrotnie stwierdzano, wsparcie finansowe ze środków publicznych przedsięwzięć lub programów rewitalizacyjnych jest zasadniczym warunkiem możliwości
ich rozpoczęcia i realizacji w zgodzie z celami, które były przyczyną ich uruchomienia.
Zgodnie z ewolucją działań rewitalizacyjnych przed przedsięwzięciami i programami
stawia się cele wieloletnie, mające uruchomić długookresowe procesy zrównoważonego rozwoju miast, w tym poprawę jakości życia ludności. Ich zadaniem jest nie tylko
przywrócenie wartości materialnej nieruchomości, zachowanie wartości kulturowych,
ale i pobudzanie nowych funkcji, nowoczesnego, często bardzo różnego od dotychczasowego, przyjaznego miasta.
Nie są to problemy, którym mogą podołać podmioty funkcjonujące w warunkach
rynkowych. Cele podmiotów rynkowych są bowiem odmienne – nastawione na osiąganie zysku lub wzrost wartości. Kieruje nimi inna racjonalność, działają w odmiennej,
krótszej perspektywie czasowej, w zasadzie rocznej, pomiędzy jednym a drugim zwyczajnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Właśnie z tych powodów rewitalizacja wliczana jest w krajach UE do zbioru obowiązków władzy publicznej, która nie działa dla
osiągania zysku, lecz dla poprawy różnorodnych przejawów jakości życia w miastach
dążąc do ich zrównoważonego rozwoju. Rodzajem wsparcia w tym zakresie jest pomoc
finansowa kierowana na całościowe rozwiązywanie tych problemów, oferowana w formie programów rewitalizacji.
Brak krajowej polityki rewitalizacyjnej wyrażającej się w programach na rzecz
rewitalizacji miast tłumaczy również brak finansowej pomocy publicznej skierowanej na całościowe rozwiązywanie tych problemów. Finansowe wspieranie poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Polsce jest zjawiskiem pozytywnym, ale odnosi się do ograniczonej skali działań. W ich obrębie stwarza co prawda
możliwość kreowania rewitalizacyjnych zachowań ekonomicznych i społecznych,
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umożliwia też kreowanie działań kompleksowych i odpowiedniej struktury organizacyjnej, animację nowych funkcji ekonomicznych czy rzeczywiste uspołecznienie procesu realizacji, ale zawsze w odniesieniu do wycinka istniejących potrzeb.
Jednak umiejętności takiej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jeśli nawet
występują, nie są upowszechniane, gdyż odnoszą się do problematyki jednostkowej.
Potrzebne są zatem rozwiązania systemowe, tworzące ramy koordynacji poszczególnych zamierzeń w ramach kompleksowych programów. Odnosi się to do wszystkich aspektów prowadzenia działań rewitalizacyjnych, ale w szczególny sposób do
ich finansowania.
Instrumentarium finansowania programów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wykorzystuje istniejące rozwiązania, zarówno odnoszące się do środków publicznych
jak i komercyjnych. Główną rolą środków publicznych jest umożliwienie rozpoczęcia
działań rewitalizacyjnych i zachęcenie prywatnego kapitału do udziału w tych działaniach.
Inaczej mówiąc, funkcją lokalnych środków publicznych jest finansowanie wydatków inicjujących działania rewitalizacyjne na terenie danego miasta, a następnie współfinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Natomiast funkcją środków publicznych
regionalnych i krajowych powinno być zachęcanie miast i innych podmiotów inicjujących działania rewitalizacyjne do uwzględniania w programach rewitalizacyjnych celów regionalnych i krajowych oraz dofinansowywanie ich realizacji. Środki publiczne,
pochodzące z różnych źródeł, muszą jednak być wsparte kapitałem prywatnym, obowiązkowo właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze podlegającym rewitalizacji, ale również innych zainteresowanych podmiotów (inwestorów), gdyż pełne
finansowanie procesów rewitalizacyjnych w miastach ze środków publicznych jest nie
tylko niemożliwe, ale i nieracjonalne.

3.3. Cele krajowej polityki rewitalizacji
Celem krajowej polityki rewitalizacji miast powinno być stworzenie systemu pobudzania i wspierania miast w ich dążeniach do osiągania zrównoważonego rozwoju,
a przez to poprawy jakości życia mieszkańców. Oznacza to przede wszystkim:
 określenie w polityce krajowej takich celów, które będą mogły być akceptowane
i wpisywane w cele programów regionalnych oraz przedsięwzięć lokalnych; inaczej
mówiąc, powinny umożliwiać osiągnięcie zgodności celów różnych szczebli,
 stworzenie modelu (lub modeli) przebiegu procesów rewitalizacji miast, umożliwiających zintegrowanie zarządzania tymi procesami na różnych poziomach z zachowaniem zasady samodzielności decydowania poszczególnych szczebli.
Wieloaspektowość rozwoju zrównoważonego miast, a tym bardziej obszarów rewitalizowanych (ze względu na ich upośledzenie techniczne, społeczne czy gospodarcze) wymaga zintegrowanych działań rozwojowych, dotyczących wielu aspektów życia
miasta, w tym m.in. sfer:

Rozdział 3. Założenia krajowej polityki rewitalizacji

47

 społecznej – edukacja, równoważenie szans rozwoju zwłaszcza ludzi młodych, likwidacja (zmniejszanie) bezrobocia,
 kulturowej – ochrona, ekspozycja i nowe sposoby wykorzystywania obiektów dziedzictwa narodowego,
 ekonomicznej – możliwość rozwoju aktywności biznesowej,
 technicznej – remontowanie i przebudowa istniejących obiektów,
 urbanistycznej – rozwój przestrzeni publicznych,
 przyrodniczej – rozwój przestrzeni zielonych i ochrona form istniejących, w tym
krajobrazu.
Konkretne cele operacyjne, „zadane” poszczególnym przedsięwzięciom rewitalizacyjnym, mogą być ustalone precyzyjnie jedynie na poziomie wykonawczym, przez tych,
którzy planują, a następnie wdrażają działania rewitalizacyjne na konkretnych obszarach
miejskich. Opierać się muszą na analizie danego obszaru zdegradowanego i dookreślać
sposób, w jaki dane miasto (władza i społeczność lokalna) zamierza poprawić jakość
życia na danym obszarze, czyli dążyć do zrównoważonego rozwoju.
Cytowana definicja rewitalizacji zawiera określenie celu strategicznego rewitalizacji polskich miast6. Wyszczególnione cele krajowej polityki rewitalizacyjnej wynikają
nie tylko z istniejących potrzeb społeczności lokalnych i ich aspiracji, ale także z zobowiązań międzynarodowych, jakie Polska podjęła wraz z wejściem do UE, a dotyczących
wyrównywania poziomu życia w naszym kraju do poziomu osiągniętego przez kraje
Unii Europejskiej.
Jako najszerszy z wymienionych w definicji celów należy uznać zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast, co zgodnie z zapisami Karty Lipskiej oznacza:
 poprawę jakości środowiska mieszkaniowego i naturalnego,
 wzmocnienie gospodarki lokalnej oraz polityki lokalnego rynku pracy,
 uaktywnienie polityki edukacyjnej szkoleń zarówno dla dzieci i ludzi młodych, jak
i dla ludzi w wieku poprodukcyjnym,
 promowanie dostępnego, efektywnego transportu publicznego.
Jeśli państwo prowadzi lub zamierza prowadzić politykę miejską lub politykę
rewitalizacyjną, musi określić cele tej polityki na szczeblu centralnym i regionalnym
i dysponować środkami umożliwiającymi realizację tej polityki. Przez te ostatnie należy
rozumieć środki prawne, organizacyjne (struktury) i ekonomiczne, ujęte w postaci specjalnych programów, kierowanych do ośrodków miejskich pośrednio poprzez regiony
(województwa).

6

Definicja przyjęta przez Komitet Naukowy Projektu w lutym 2008 r.
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3.4. Działania i instrumenty oddziaływania krajowej polityki rewitalizacji
3.4.1. Zakres proponowanych rozwiązań
W większości polityki definiowane są jako sposoby (metody) i powiązane z nimi
narzędzia oddziaływania skierowane na skłanianie określonych podmiotów do zachowań (realizacji działań) zmierzających do osiągania celów pożądanych przez władzę
publiczną, na ogół na poziomie krajowym. Zestaw stosowanych narzędzi może być bardzo różnorodny, nie ulega jednak wątpliwości, że w warunkach demokracji częściej stosowany jest system zachęt, a nie nakazów.
Można sformułować cztery zasady wprowadzania każdej nowej polityki, mianowicie:
 spójność – każda nowo wprowadzana polityka rozwijająca cele społeczno-ekonomiczne państwa musi być spójna z aktualną polityką i jej narzędziami;
 efektywność – powinna być relatywnie tania w realizacji, czyli kierować strumienie
wydatków przede wszystkim na realizację celów polityki, nie zaś struktur ją realizujących; wprowadzenie każdej polityki wymaga co prawda struktur odpowiedzialnych za
jej realizację, ale struktura ma do wyboru różne instrumenty realizacji polityki; rzecz
w tym, aby wprowadzano relatywnie tanie i zrozumiałe;
 transparentność – powinna być przejrzysta w zakresie wszystkich procedur (informacyjnych, decyzyjnych, finansowych);
 przyswajalność – powinna być relatywnie prosta, aby mogła być przyswojona i wprowadzona przez wszystkich, do których jest kierowana.
Takie same zasady muszą obowiązywać w odniesieniu do proponowanej nowej
polityki rewitalizacji miast. Kreowanie rozwiązań, zgodnych z powyższymi zasadami,
w ramach polityki rewitalizacyjnej wymaga osiągnięcia kompromisu pomiędzy:
 z jednej strony, potrzebami rewitalizacyjnymi wynikającymi zarówno ze stopnia
degradacji obszaru lokalnego, jak i z aspiracji społeczeństw lokalnych rozbudzonych
wzorcem, jakim jest idea miasta europejskiego, którego wizja określona została w Karcie Lipskiej, a praktyczne przykłady jej realizacji można obserwować w wielu miastach
„starej” Unii Europejskiej;
 z drugiej strony, umiejętnościami i chęciami państwa (rządu) w tworzeniu tej polityki,
które ograniczane są barierami wiedzy, umiejętności i mentalności, będących atrybutami
nie tylko władz lokalnych, ale i centralnych, jak również faktycznymi możliwościami
jej realizacji przez organa państwowe (wynikającymi z uwarunkowań ekonomicznych,
politycznych, społecznych, prawnych, organizacyjnych).
Warto dodać, że prowadzenie nowego rodzaju polityki bazuje nie tylko na aktualnych możliwościach państwa, ale również na antycypowanych zmianach, które wywoła
realizacja nowej polityki.
Krajowa polityka rewitalizacyjna musi wykreować spójne rozwiązania (instrumenty), które mają pobudzać i wspierać jednostki regionalne i lokalne w podejmowaniu
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działań rewitalizacyjnych. Działania te mają charakter polityczny, wymagają rozwiązań
prawno-organizacyjnych i rodzą skutki ekonomiczne oraz społeczne.
Można powiedzieć, że każda działalność polityczna wywołuje takie skutki, rzecz
w tym, aby budując założenia krajowej polityki rewitalizacji, przewidzieć te skutki,
ocenić wzajemne powiązania i oddziaływania proponowanych instrumentów, dążąc do
osiągnięcia spójności proponowanych instrumentów, zarówno w ich układzie horyzontalnym (międzysektorowym), jak i pionowym (od krajowego po lokalny).
Prowadzenie polityki rewitalizacyjnej jest utrudnione bez sprecyzowania polityki
miejskiej. Rewitalizacja dotyczy bowiem tylko zdegradowanej części miast. Jednak jej
cele powinny być spójne z wizją i celami rozwoju miasta jako całości, tak jak krajowa
polityka rewitalizacyjna powinna być zgodna z krajową polityką miejską.
W celu osiągnięcia tej spójności działania w zakresie rozwoju miasta powinny
opierać się na zdefiniowanej wizji jego rozwoju, zawierającej także potrzeby rewitalizacyjne na obszarach zdegradowanych, ale również oczekiwania co do rozwoju i aspiracje
mieszkańców w odniesieniu do miasta jako spójnego organizmu. Poszczególne wizje
rozwoju miast nie występują na szczeblu centralnym, na którym jednak powinien istnieć
zbiór założeń określających ramy postaw oraz zachowań społecznych i ekonomicznych
prowadzących do rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Taki zbiór założeń (przepisów i zasad), który ma doprowadzić do pożądanych zachowań na niższych szczeblach, to polityka krajowa, która umożliwi realizację konkretnych wizji i planów rozwoju miast.
Oznacza to, że miasta są inicjatorami działań rewitalizacyjnych i ich władze ponoszą za
realizację tych działań pełną odpowiedzialność, w tym także polityczną. Działania tych
władz powinny jednak mieścić się w nakreślonej polityce rewitalizacji, co pozwalałoby
im także korzystać z pomocy publicznej na szczeblu regionalnym i centralnym, oferowanej na rzecz przedsięwzięć rewitalizacyjnych o celach zgodnych z celami polityki
krajowej7.
Miasta mogą mieć także swoje specyficzne cele rewitalizacji i realizować je w podejmowanych przedsięwzięciach, ale wówczas nie muszą być wspierane finansowo z regionu czy poziomu centralnego. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne może także harmonijnie łączyć oczekiwania zawarte w polityce krajowej z celami autonomicznymi, korzystając ze wsparcia finansowego ze szczebla centralnego proporcjonalnie do realizowania
celów polityki krajowej. Ta ostatnia obejmuje cztery dziedziny:
 regulacje prawne,
 programowanie procesów rewitalizacji,
 struktury organizacyjno-instytucjonalne,
 źródła finansowania ze wskazaniem udziału środków publicznych.
Krajowa i regionalne polityki miejskie (bądź rewitalizacyjne) powinny wspierać
konkretne lokalne polityki i przedsięwzięcia w zakresie rozwoju miast, tym bardziej
że rewitalizacja (a także zrównoważony rozwój miast) ma charakter usługi publicznej.
Konkretyzując, dla wdrożenia regulacji tworzących politykę rewitalizacji miast, a zmie7

Por. Węglowski, op. cit.
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niających istniejące zasady i związane z nimi przyzwyczajenia, zakładane zarówno na
etapie perspektywicznym, jak i wyjściowym (podstawowym) muszą zaistnieć:
 wola polityczna oparta na zrozumieniu znaczenia miast i regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym w XXI wieku, potrzebach zdegradowanych miast i aspiracjach
obywateli;
 dokument polityczny i kampania informacyjna (polityczna), wyjaśniające potrzebę
i zakres przewidywanych przemian;
 prawo tworzące i umożliwiające wprowadzenie konkretnych rozwiązań ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych, czyli instrumenty polityki;
 działania umożliwiające wprowadzenie tej polityki w życie, w tym partycypacja społeczna.
Pełny zakres działań na rzecz wdrożenia polityki rewitalizacji przedstawia
ryc. 3.1.
Analizując ryc. 3.1. należy zauważyć, że:
 działania te mają charakter ciągły; wprowadzenie określonych rozwiązań skutkuje
kolejnymi działaniami, a wnioski z nich mogą być podstawą formułowania propozycji
udoskonalania istniejących rozwiązań;
 warunkiem udoskonalania powinna być ewaluacja wprowadzonych rozwiązań,
a więc wyjście poza dyskutowanie o dokumentach programowych i praktyczne wdrożenie projektowanych rozwiązań; w przeciwnym razie propozycje udoskonalania projektowanych rozwiązań są jedynie kontynuacją dyskusji o charakterze politycznym, która
nie doprowadziła dotychczas do wykreowania żadnej konkretnej polityki rewitalizacji
miast.
Pamiętając o wcześniej sformułowanych czterech zasadach wprowadzania polityki (spójność, efektywność, transparentność, przyswajalność), można pokusić się o nakreślenie konkretnych rozwiązań dotyczących polityki rewitalizacji miast polskich na
szczeblu centralnym. Jako punkt wyjścia do projektowanych założeń przyjmuje się istniejące obecnie procedury i instrumenty wykorzystywane do wdrażania działań rewitalizacyjnych, natomiast jako efekt końcowy zakłada się sformułowanie i wdrożenie polityki rewitalizacji miast polskich zgodnej z europejskimi zasadami w zakresie przedmiotu,
celu, organizacji i finansowania procesów rewitalizacji miast.
Różne bariery, w tym zwłaszcza obecna na najwyższym szczeblu władzy bariera
niezrozumienia i niedostrzegania faktycznej roli miast w rozwoju kraju, a także bardzo
realna ocena politycznych i ekonomicznych możliwości wdrożenia modelu do praktyki,
rodzą brak przekonania autorów co do możliwości szybkiej implementacji pełnego zestawu potrzebnych rozwiązań w najbliższej przyszłości. To skłoniło zespół do wyodrębnienia dwóch etapów formułowania i wprowadzania polityki rewitalizacji:
 perspektywicznego – wynikającego z uzyskanych rezultatów wykonanych prac badawczych, bazującego głównie na potrzebach, aspiracjach i sprawdzonych, zarówno w kraju jak
i za granicą, rozwiązaniach; jak wskazuje jego nazwa, uwzględnia on pełne zmiany w polityce rewitalizacji, proponowane na podstawie wieloletnich doświadczeń innych krajów,
usuwając jednocześnie popełnione przez nie błędy, proponowane rozwiązania dla Polski
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Identyfikacja potrzeby

Wola polityczna – chęć podjęcia
przedsiwzięcia rewitalizacyjnego

Dokument i kampania polityczna na rzecz
wdrożenia nowych rozwiązań

Nowy model i jego instrumentarium

Działania
wdrożeniowe

Monitorowanie
Rozliczanie

Upowszechnianie doświadczeń

Nowe idee

Ryc. 3.1. Prowadzenie polityki rewitalizacyjnej
Źródło: opracowanie własne.

są dzisiaj skutecznie stosowane przez kraje najbardziej zaawansowane w realizacji polityki rewitalizacyjnej;
 przejściowego – określającego minimum niezbędnych zmian, możliwych do zaakceptowania przez polityków, nawet w warunkach kryzysowych, a dzięki temu do szybkiego zastosowania w praktyce; określa on „masę krytyczną” niezbędnych przemian,
tak by istniała wyraźna różnica między stanem postulowanym a obecnym, czyli aby
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kreował on jednak zdecydowanie lepsze niż obecnie warunki prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Nie tylko jego nazwa, ale i przede wszystkim zawarte w nim
propozycje, podkreślać mają zgodność zaproponowanych rozwiązań z modelem perspektywicznym. Inaczej mówiąc, etap przejściowy (podstawowy) wiedzie do realizacji modelu perspektywicznego. Osiągnięcie tego stanu nie jest określone w czasie, ale
wyznaczone przez zasady funkcjonowania polityki rewitalizacji określone w modelu
perspektywicznym.
Sukcesywne wprowadzanie etapu przejściowego, a następnie stopniowe
przekształcanie go w model perspektywiczny powinno prowadzić do systematycznego
doskonalenia polityki rewitalizacji miast polskich, wzbogacania jej nowymi instrumentami i rozwiązaniami obejmującymi instrumentarium:
 legislacyjne – równoważące przywileje i obowiązki strefy publicznej i prywatnej
w realizacji celu publicznego, jakim jest rewitalizacja miast; integrujące programowanie
rewitalizacji oraz zarządzanie procesami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, umożliwiające połączenie aktywności szczebla lokalnego, wojewódzkiego (regionalnego)
i centralnego;
 instytucjonalne – umożliwiające dzięki strukturom organizacyjnym prowadzenie
zintegrowanej polityki rewitalizacji miast;
 finansowe – umożliwiające uzyskiwanie na przedsięwzięcie rewitalizacyjne środków publicznych (z Unii Europejskiej, z budżetu centralnego, regionów i miast) oraz
środków prywatnych właścicieli nieruchomości i innych uczestników przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego, uzupełnione zasadami korzystania ze środków publicznych, będących w dyspozycji centralnej;
 partycypacyjne – skłaniające obywateli do angażowania się w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych; chodzi o szeroko pojętą partycypację społeczną w zakresie
aktywizacji i upodmiotowienia niepublicznych interesariuszy obszarów rewitalizacji.
Zespół uznaje, że model perspektywiczny polityki rewitalizacji miast polskich
można ustanowić jedynie ustawą o rewitalizacji miast polskich, obejmującą kompleksowo problematykę rewitalizacji i stwarzającą pełne podstawy jej wprowadzenia, na
podobieństwo rozwiązań stosowanych w większości państw Unii Europejskiej. Jest ona
przewidziana jako podstawowy element modelu perspektywicznego.
W tym samym modelu zakłada się, że na poziomie krajowym działania administracji publicznej w zakresie formułowania i wdrażania polityki rewitalizacyjnej
wypełniać powinno odrębne ministerstwo: ministerstwo rozwoju miast (MRM) lub
ministerstwo rozwoju i rewitalizacji miast (MRiRM). W szczególności jego zadaniem byłoby koordynowanie realizacji ogólnokrajowego programu operacyjnego
(programów operacyjnych), w którym ze środków nowo utworzonego na podstawie ustawy o rewitalizacji miast Krajowego funduszu rewitalizacji miast (KFRM)
współfinansowano by przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarach miast kryzysowych w Polsce. Dofinansowanie tych przedsięwzięć opierałoby się na ocenie potrzeby rewitalizacji oraz zgodności projektowanych celów z celami polityki krajowej.
Ważnym elementem oceny wystąpienie (aplikacji) o środki finansowe z KFRM po-

Rozdział 3. Założenia krajowej polityki rewitalizacji

53

winna być także zasada dodatkowości, czyli dysponowania (w określonej proporcji)
w momencie ubiegania się o środki innymi środkami finansowymi, w tym środkami
miasta inicjującego przedsięwzięcie rewitalizacyjne, a zwłaszcza podmiotów niepublicznych.
Etap przejściowy to stadium pośrednie, potrzebne na dostosowanie się instytucji
i osób do nowych zasad, reguł lub sposobów postępowania, zanim nastąpi pełne wprowadzenie modelu perspektywicznego. Z uwagi na potrzebę koordynowania procesu
dostosowawczego proponuje się opracowanie dokumentu programowego (planu wykonawczego), systematyzującego obecnie stosowane procedury, instrumenty i ścieżki
programowania stosowane do wdrażania działań rewitalizacyjnych w polskich miastach na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Funkcje koordynacyjno-nadzorcze w czasie tego stadium formułowania i wdrażania polityki rewitalizacyjnej
powinna pełnić na poziomie centralnym instytucja w randze co najmniej urzędu centralnego.
Główne elementy poszczególnych etapów wprowadzania i formułowania polityki
rewitalizacji zestawiono w tabeli 3.2.
Tabela 3.2. Etapy formułowania i wprowadzanie polityki rewitalizacji w Polsce – etap
przejściowy i perspektywiczny
Wyszczególnienie

Etap przejściowy

Etap perspektywiczny

● regulacje prawne

− zmiana w statucie jednego z ministerstw i powoła- − zmiana w Ustawie o działach administracji publicznej i powołanie nowego ministerstwa i określenie
nie urzędu centralnego (lub agencji) koordynującego politykę rewitalizacyjną,
jego zadań w zakresie administracji publicznej,
− przyjęcie planu wykonawczego jako dokumentu − ustawa o rewitalizacji miast polskich
systematyzującego procedury, instrumenty i ścieżki − ustawa o utworzeniu krajowego funduszu rewitalizacji miast
postępowania do wdrażania działań rewitalizacyjnych w Polsce

● programowanie

− plan wykonawczy jako instrument ułatwiający pro- − program(y) operacyjny(e), w którym podstawą uzygramowanie procesów rewitalizacji w miastach
skania dofinansowania powinno być nie tylko przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji, ale
i wykazanie komplementarności LPR oraz WPI
i WPF oraz ocena ex-ante wpływu programowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (przedsięwzięć)
na sytuację na wyznaczonym obszarze kryzysowym

● instytucje

− urząd centralny (ew. agencja) ds. rewitalizacji

● finansowanie

− wskazanie w planie wykonawczym możliwości fi- − rozszerzenie instrumentarium finansowego z etapu
nansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze
przejściowego o fundusz celowy – Krajowy fundusz
rewitalizacji miast, tworzący podstawy sytemu granśrodków publicznych i niepublicznych oraz usprawtowego (granty współfinansujące przedsięwzięcia
nienia procedur aplikacyjnych i poręczeniowych,
spełniające cele polityki krajowej)
− opracowanie jako załącznika do planu wykonawczego przewodnika metodycznego dotyczącego
stosowania formuły PPP oraz project finance w rewitalizacji

− ministerstwo rozwoju miast lub ministerstwo rozwoju i rewitalizacji miast

● partycypacja społeczna − budowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego, − rozwijanie zasad funkcjonowania społeczeństwa
− upowszechnianie dobrych praktyk,
obywatelskiego,
− udział w programach wspólnotowych (INTERREG, − upowszechnianie dobrych praktyk,
URBACT, EUROCITIES),
− udział w programach wspólnotowych (INTERREG,
− animacja życia kulturalnego i społecznego
URBACT, EUROCITIES),
− animacja życia kulturalnego i społecznego

Źródło: opracowanie własne.
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3.4.2. Etap perspektywiczny

Regulacje prawne
Jak wykazano w części raportu dotyczącej założeń systemowych warunkujących
sprawną realizację polityki rewitalizacji, bez uchwalenia nowych rozwiązań prawnych
nie ma w długim okresie możliwości prowadzenia polityki rewitalizacji miast zgodnej
z paradygmatem europejskim, podobnie jak i polityki miejskiej umożliwiającej zrównoważony rozwój na obszarach miejskich.
Podstawową przesłanką wprowadzenia ustawy rewitalizacyjnej jest potrzeba prawnego usankcjonowania specyfiki rewitalizacji jako wieloaspektowego i długoletniego
procesu odnowy miast, w którym uczestniczy i z którego korzysta wiele podmiotów.
Proces ten może być inicjowany przez różne jednostki, ale przebiegać musi zgodnie
programem zatwierdzonym przez władze miejskie i pod ich nadzorem. Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych realizuje bowiem cel wspólny i tylko władza lokalna może
jej nadać taki charakter.
Mimo istnienia podstaw prowadzenia działań rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych brakuje w prawie polskim:
 uznania rewitalizacji za usługę publiczną, realizującą interes publiczny,
 oprzyrządowania planistycznego, zarówno w zakresie planowania miejskiego
i przestrzennego, jak i społeczno-gospodarczego (w Europie Zachodniej coraz bardziej powszechne nie tylko w kontekście rewitalizacji staje się zintegrowane planowanie rozwoju),
 wyraźnych zasad wsparcia publicznego dla obszarów kryzysowych, zarówno w zakresie finansowania jak i adekwatnej polityki mieszkaniowej,
 wyraźnych zasad uczestnictwa podmiotów prywatnych w rewitalizacji.
Ustawa rewitalizacyjna musi wprowadzić zasadę nadrzędności interesu publicznego nad interesami poszczególnych obywateli, podmiotów gospodarczych i instytucji. Ochrona interesu społecznego przejawia się w tym, że żadne partykularne interesy
nie mogą go naruszać. Rewitalizacja musi być uznana za usługę publiczną, a do prawa
własności nieruchomości musi być przypisany obowiązek dbałości o nią, gdyż nieruchomość nie jest wyłącznie dobrem prywatnym, lecz także elementem wspólnego dobra
zwanego miastem.
Co więcej, nowa ustawa musi jednoznacznie wprowadzać obligatoryjność
zasad, których kompletność i spójność stworzą możliwości realizowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgodnie ze standardem europejskim, a mianowicie zasady:
 partycypacji społecznej w rewitalizacji miast i jej zakres na poszczególnych szczeblach,
 finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków publicznych i prywatnych, w tym zakres i sposób włączania środków prywatnych inwestorów,
 uczestniczenia w przedsięwzięciu rewitalizacyjnym właścicieli nieruchomości leżących na obszarze rewitalizowanym i sposób wsparcia ekonomicznego dla nich,

Rozdział 3. Założenia krajowej polityki rewitalizacji

55

 uchwalania planów miejscowych dla obszarów kryzysowych, na których mają być
podejmowane działania rewitalizacyjne i do których odnosić się będą specjalne rozwiązania ustawowe.
Potrzebne są także środki finansowe w sektorze publicznym przeznaczone na rewitalizację miast, nie tylko finansowanie samych działań, ale i wszystkich projektowanych zmian, które w dużej części zakładają przecież obciążenie finansów miasta (np.
odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cel publiczny, budowa mieszkań wspomaganych) albo funduszy celowych zasilanych z budżetu centralnego. Część działań rewitalizacyjnych może być realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym (co pozwoli
na odciążenie finansów samorządu lokalnego), jednak działania osłonowe wobec mieszkańców obszarów rewitalizacji są domeną publiczną. Uznanie rewitalizacji za usługę
publiczną jest więc kwestią priorytetową.
Ustawa musi być uniwersalna, niezwiązana z okresami programowania, ani z polityką UE, zwłaszcza że polityka miejska (i rewitalizacyjna) jest domeną rządów krajów
członkowskich. Niemniej jednak wytyczne Karty Lipskiej i Agendy terytorialnej UE
nałożyły na państwa sygnatariuszy obu dokumentów obowiązek jednolitego podejścia
do polityki miejskiej, uznania miast za centra rozwoju współczesnej Europy i w konsekwencji przeciwdziałania zjawiskom degradacji technicznej i społecznemu oraz ekonomicznemu wykluczeniu. Ustawa o rewitalizacji miast, będąc fundamentem prowadzenia
polityki rewitalizacyjnej, w dużej części może przyczynić się do wypełnienia tych obowiązków. Jako niezbędna w modelu perspektywicznym, ustawa ta może powstać niezależnie od ustawy o polityce miejskiej, powinna być jednak tak napisana, aby z czasem
mogła stać się częścią tej drugiej.
Aby polityka rewitalizacyjna po wprowadzeniu ustawy mogła być skuteczna, potrzebne są także (por. ryc. 3.2):
 społeczne zrozumienie potrzeby rewitalizacji, ponieważ bez tego rewitalizacja będzie uważana za kolejną zbędną ingerencję władzy w życie obywateli, zwłaszcza że jest
to działanie wymagające zaangażowania finansowego zarówno właścicieli nieruchomości, jak i pośrednio przynajmniej mieszkańców;
 istnienie pewnego poziomu kapitału społecznego po stronie społeczności lokalnej
i władzy publicznej, umożliwiającego prowadzenie działań rewitalizacyjnych; bez tego
procesy rewitalizacji nie będą mogły uwzględniać rzeczywistych potrzeb mieszkańców;
 istnienie społeczeństwa obywatelskiego lub przynajmniej jego fundamentów, co
przekładać się powinno na skłonność mieszkańców obszarów rewitalizowanych do podejmowania działań oddolnych mających na celu rewitalizację, aktywizację kulturalną
dzielnicy (organizacja interesujących wydarzeń integrujących społeczność lokalną, nie
tylko związanych z rewitalizacją, organizacja samopomocowych form opieki nad osobami starszymi i dziećmi itp.);
 powstanie rynku usług zarządzania zintegrowanymi projektami rewitalizacji (operatorów rewitalizacji), co jest warunkiem zaangażowania przez miasta firm oferujących
takie usługi.
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Ryc. 3.2. Determinanty skuteczności polityki rewitalizacji
Źródło: Sobiech 2009, s. 1.

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów i usług,
ich świadczenie nie powinno być ograniczone do polskich firm. Dla zapewnienia wysokiej jakości ich działania, np. dzięki zatrudnianiu odpowiednich fachowców, wydaje
się warte rozważenia wprowadzenie odpowiedniej licencji lub koncesji na świadczenie
tego typu usług.
Podsumowując przytoczone powyżej przesłanki, zakładamy, że na etapie perspektywicznym zostanie wprowadzona odrębna ustawa rewitalizacyjna nadająca rewitalizacji miast charakter usługi publicznej oraz precyzująca zakres kompetencji władz centralnych, regionalnych i lokalnych oraz podmiotów niepublicznych w procesach rewitalizacji, a w szczególności określająca:
 instytucje odpowiedzialne za kreowanie i prowadzenie polityki rewitalizacji,
 zasady ustalania krajowych, regionalnych i lokalnych programów rewitalizacyjnych,
 zasady tworzenia i podziału środków centralnych na realizację programów rewitalizacyjnych,
 zakres kompetencji władz lokalnych w zarządzaniu przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi (od rozpoczęcia procesu do zakończenia), w tym ich rolę wobec wszystkich
partnerów uczestniczących w przedsięwzięciu rewitalizacyjnym.
 warunki i czas trwania ograniczenia wykonywania prawa własności, jeśli jest ono
konieczne w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 zasady prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach objętych ochroną
konserwatora zabytków oraz na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych,
 zasady licencjonowania podmiotów (powierników) rewitalizacji,
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 dodatkowy zakres kompetencji władz lokalnych w zarządzaniu przedsięwzięciami
rewitalizacyjnymi.
Programowanie rewitalizacji na poziomie krajowym
Polityka rewitalizacji miast będzie zmierzała w stronę integrowania zamierzeń rewitalizacyjnych od szczebla lokalnego, poprzez regionalny do centralnego. Chodzi tu
przede wszystkim o zgodność programową, zgodność celów, jak i sposobu zarządzania
procesami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.
Jako docelowy instrument programowania rewitalizacji w skali kraju przyjmuje się
program operacyjny poświęcony rewitalizacji miast, zbliżony konstrukcyjnie do programów rewitalizacyjnych krajów „starej” UE, służąc operacjonalizacji długookresowej polityki rewitalizacyjnej. Cele programu powinny być zgodne z celami społecznoekonomicznymi, proponowane przez nowe ministerstwo rozwoju (i rewitalizacji) miast
i akceptowane przez rząd. Spójność celów zawartych w programach i zamierzeniach
lokalnych i regionalnych z krajowymi stwarzałaby możliwość ich dofinansowania ze
szczebla krajowego ze środków gromadzonych na specjalnym funduszu.
Miasta i regiony mogłyby też określać własne cele rewitalizacji zdegradowanych
obszarów, ale wówczas musiałyby samodzielnie finansować te procesy. Powinien istnieć
też wariant pośredni, częściowej zgodności celów, powodujący możliwość odpowiedniego, częściowego finansowania ze szczebla centralnego.
Cała problematyka szczegółowego programowania rewitalizacji co do zasad powinna być określona w ustawie, a tryb jej realizacji powinien opierać się na prawie
niższej rangi.
Struktury organizacyjno-instytucjonalne
Instytucja centralna prowadząca politykę rewitalizacji jest niezbędna. Zespół jest
przekonany, że funkcji tej nie powinno się powierzać jednemu z departamentów któregoś z ministerstw. Wskazane jest, aby funkcje koordynujące formułowanie i wdrażanie
polityki rewitalizacji pełniło Ministerstwo Rozwoju (i Rewitalizacji) Miast, właściwe do
zadań z zakresu polityki miejskiej. Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia miast we współczesnej Europie i rozwiązania funkcjonujące w innych krajach, postulat utworzenia tego
ministerstwa nie wydaje się przesadny.
Zespół zdaje sobie jednak sprawę, że nawoływanie w dobie kryzysu do tworzenia
nowej jednostki centralnej jest politycznie trudne i będzie raczej nieskuteczne, głównie
z powodu niezrozumienia problematyki rewitalizacji i kunktatorstwa polityków. Dlatego podtrzymując ideę powołania instytucji centralnej na etapie perspektywicznym,
czyli ministerstwa, zespół opowiada się za utworzeniem silnego merytorycznie urzędu
centralnego lub agencji, odpowiedzialnego za tę politykę, natychmiast. To drugie rozwiązanie możliwe jest na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, zmieniającej statut
Ministerstwa Infrastruktury lub Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Nowe ministerstwo byłaby odpowiedzialne w szczególności za:
 planowanie, wykonywanie i rozwijanie polityki rewitalizacyjnej miast (miejskiej),
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 edukację społeczności i władz lokalnych i regionalnych w zakresie idei miasta europejskiego, sposobów rewitalizacji miast i osiągnięć w tym zakresie, także poprzez
upowszechnianie dobrych praktyk zagranicznych i krajowych,
 kreowanie programów rewitalizacji miast,
 monitorowanie:
 potrzeb w zakresie rewitalizacji miast,
 tempa rozwoju rewitalizowanych miast polskich w świetle postanowień Strategii lizbońskiej, Karty Lipskiej oraz innych dokumentów definiujących miasto europejskie,
 przebiegu procesów rewitalizacyjnych;
 uzyskiwanie i nadzorowanie wydatkowania środków publicznych szczebla centralnego na programy rewitalizacyjne i cele polityki rewitalizacyjnej (Krajowy fundusz rewitalizacji miast),
 zapewnienie zgodności polityki rewitalizacyjnej miast z innymi działaniami sektorowymi na szczeblu centralnym oraz programami rozwoju regionalnego,
 szkolenie, licencjonowanie, prowadzenie rejestru i monitorowanie specjalistycznych
firm prowadzących na zlecenie miast przedsięwzięcia rewitalizacyjne (powiernicy rewitalizacji).
Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Udział środków publicznych
Wprowadzenie polityki rewitalizacji miast, czyli podejmowanie działań na rzecz
osiągnięcia zaplanowanych celów, nie jest możliwe bez wyodrębnionych środków na
ten cel i stworzenia zasad ich wykorzystywania. Środki te powinny być gromadzone
i rozdysponowywane na szczeblu krajowym i regionalnym. Ich celem byłoby dofinansowywanie przedsięwzięć lub procesów rewitalizacyjnych zgodnych z celami rewitalizacji
przyjętymi w polityce rewitalizacji i wynikającymi z niej programami rewitalizacji.
Finansowanie procesów i przedsięwzięć rewitalizacji opierałoby się na nowych
rozwiązaniach, w postaci grantów celowych i poręczeniowych, obligatoryjnego udziału środków prywatnych oraz na instrumentach rynkowych już istniejących, poddanych
ewentualnie pewnej modyfikacji. Do ostatniej grupy należy zaliczyć:
 produkty programów rządowych już funkcjonujących: kredyt preferencyjny, umorzenie części kredytu, dopłaty do odsetek, pożyczki i poręczenia udzielane z systemu
lokalnych i regionalnych funduszy,
 instrumenty fiskalne,
 produkty rynku finansowego,
 PPP,
 kontrakty.
W odniesieniu do nowych rozwiązań tworzących system finansowania procesów
rewitalizacji na etapie perspektywicznym proponuje się w szczególności wydzielenie
z budżetu państwa odrębnych środków finansowych na wspieranie realizacji krajowego
programu rewitalizacji miast. Wsparcie to dokonywałoby się poprzez współfinansowa-
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nie programów regionalnych i lokalnych, poprzez granty kierowane ze szczebla centralnego do regionalnego i lokalnego, zgodnie z zasadą dodatkowości czy pomocniczości,
pod warunkiem spójności celów regionalnych i lokalnych z krajowymi.
Skorzystanie ze środków regionalnych i centralnych przez miasta, wymagać powinno:
 posiadania jasno określonego programu lub zamierzenia rewitalizacyjnego, zgodnego z krajową polityką rewitalizacji i określającego cele, zakres, sposób realizacji, planowane nakłady i źródła ich uzyskania,
 zarezerwowania środków w budżecie miasta i zaplanowania ich na cały okres realizacji programu bądź zamierzenia rewitalizacyjnego,
 pozyskania partnerów i środków finansowych prywatnych.
Zasadą powinno być także, że to regiony na podstawie swoich programów występują o środki centralne, zaś do nich zachowując zgodność swoich programów z regionalnymi, występują miasta. W przypadku wyjątkowo dużych zamierzeń regiony mogłyby
kierować aplikacje na szczebel centralny, określając w nich jednak zakres swojego zaangażowania.
Zasada obligatoryjności udziału środków prywatnych w programie realizowana
będzie zarówno w postaci rozproszonej (udział bezpośrednich uczestników beneficjentów), jak i w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Rewitalizacja wymaga uzyskania środków prywatnych od:
 właścicieli nieruchomości – na zasadzie obligatoryjności, wspartych środkami pożyczkowymi preferencyjnymi, np. z poziomu krajowego i regionalnego (środki budżetowe i unijne),
 partnerów biznesowych – na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego (środki
własne oraz pożyczane komercyjnie).
Minimalny obligatoryjny udział środków władz lokalnych i partnerów prywatnych
powinno określać prawo.
Koncentracja środków publicznych szczebla centralnego powinna następować
w specjalnie do tego celu powołanej instytucji finansowej, zwanej krajowym funduszem
rewitalizacji miast (KFRM)8.
Wszystkie miejskie programy rewitalizacji zgodne z programem krajowym realizowane byłyby na szczeblu lokalnym. Projekty realizowane w ramach programu regionalnego, przekraczające skalę jednej gminy, mogłyby być zarządzane bądź przez
struktury lokalne, bądź przez struktury specjalnie powołane dla projektu przez gminy
zaangażowane w projekcie.
Udzielanie grantów miastom odbywałoby się w ramach wystąpienia do KFRM
o środki grantowe. Wysokość grantu z kapitału KFRM powinna być uzależniona od zgromadzenia przez występujące miasto środków z innych źródeł, mianowicie: 1) własnych
środków budżetowych miasta, wspartych ew. dotacją regionów, łącznie na poziomie 1020% całych potrzebnych nakładów, 2) udokumentowanych środków prywatnych w wy8
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sokości 70-75% całych potrzebnych nakładów i nie powinna przekraczać kwot zarezerwowanych w budżetach lokalnym i regionalnym, wskazanych w pozycji pierwszej.
W przypadku uzyskania środków unijnych na program lub zamierzenie rewitalizacyjne proporcje te powinny pozostać takie same, ale w odniesieniu do niesfinansowanych nakładów. Wypłata grantów następowałaby sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem finansowania uruchomionego procesu lub przedsięwzięcia.
Równoległym rozwiązaniem mogłoby być przeznaczanie środków programu JESSICA na tworzenie regionalnych pożyczkowo-poręczeniowych funduszy rewitalizacyjnych obsługujących programy lokalne czy regionalne.
Reasumując, rola środków publicznych powinna być sprowadzona przede wszystkim
do finansowania realizacji długookresowych, wieloaspektowych celów programów (wzrost
zrównoważony) i zwiększania dostępności kapitału w poszczególnych projektach.
Druga grupa instrumentów finansowania programów i projektów rewitalizacji
powinna bazować na istniejących i sprawdzonych w warunkach rynkowych rozwiązaniach. Konieczne będzie umożliwienie szerszego niż dotychczas wykorzystywania instrumentów finansowych korzystających ze wsparcia budżetu państwa, takich jak kredyt
preferencyjny udzielany na budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach,
kredyt technologiczny, premia termomodernizacyjna, premia remontowa, dopłaty do
odsetek do kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup mieszkania, granty na budownictwo dla lokatorów socjalnych.
Część tych programów rządowych wymaga zmian, usprawniających ich działanie.
Jednak ich utrzymanie, a przede wszystkim utrzymanie systemu wspierającego rozwój
sektora mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach czy przedsięwzięć remontowych jest niezbędne do uruchomienia procesów zrównoważonego rozwoju miast. Powinna też zwiększyć się skala ich działania, wymagać będą zatem zasilenia adekwatnego do zwiększonych działań.
W tej grupie instrumentów powinno się zaplanować powrót do Krajowego Funduszu Konserwacji Zabytków, który byłby ważnym elementem wspierania procesów
rewitalizacji na obszarach występowania obiektów dziedzictwa narodowego, jak również ratowania zabytków na obszarach niezdegradowanych. Jest kwestią otwartą, w jaki
sposób byłby on wykorzystywany. Nasuwają się co najmniej dwa rozwiązania:
 dodatkowe finansowanie remontów, odbudowy, ew. akceptowanej rozbudowy z osobnego funduszu tych projektów, które jako całość wygrały granty,
 współpraca Krajowego Funduszu Konserwacji Zabytków z Krajowym Funduszem
Rewitalizacji Miast i ustalenie jako jednego z punktowanych kryteriów przyznawania
grantów konieczności podejmowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego, które jednak finansowane byłyby z KFKZ.
Oba wymienione rozwiązania mają zalety i wady i jest rzeczą polityków rozstrzygnąć o ich ostatecznym kształcie. W każdym razie, zarówno w etapie perspektywicznym
jak i przejściowym, część środków publicznych powinna być przeznaczana na ochronę
dziedzictwa narodowego, a projekty uwzględniające te zasady powinny być dodatkowo
punktowane w trakcie występowania o granty finansowe.
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Istnieje także potrzeba rewizji polityki państwa w zakresie stymulowania zachowań ekonomicznych opartego na ulgach finansowych czy zwolnieniach podatkowych.
Ulgi podatkowe mogą ograniczyć (w pewnym zakresie) potrzebę ponoszenia wydatków
grantowych i umożliwić finansowanie programu mimo braku środków publicznych.
Jednym z przykładów jest obecnie stosowana przez gminy z dobrym skutkiem ulga
w podatku od nieruchomości. Zamiast lub obok ulgi podatkowej możliwe jest wprowadzenie przyspieszonej (np. w okresie 10-letnim) amortyzacji obiektów odnowionych
na obszarach zrewitalizowanych. Pozwalałoby to ich właścicielom szybciej odzyskać
zamrożone w trakcie rewitalizacji środki finansowe. Rozwiązania te mogą być skutecznymi instrumentami stymulującymi uczestnictwo kapitału prywatnego w programach
rewitalizacyjnych.
Jeszcze bardziej użyteczne i skuteczne będzie włączanie kapitału prywatnego do
przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
nowej formy realizowania inwestycji w zakresie usług publicznych, opartej na wieloletniej umowie władzy publicznej z podmiotem prywatnym. W ramach przedsięwzięcia
poszczególne zadania można by realizować w tej formule, która zobowiązuje partnera
prywatnego nie tylko do budowy danego obiektu, ale także do zarządzania nim i jego
eksploatacji po zakończeniu budowy. Tym samym firma prywatna optymalizuje efektywność projektu w całym okresie jego życia.
Upowszechnienie PPP, także do prowadzenia konkretnych zadań w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jest szczególnie ważne w warunkach polskich. Jest to bowiem instrument pozwalający na skuteczne i efektywne działanie władzy publicznej
w warunkach braku kapitału oraz umiejętności i wiedzy odpowiedzialnych za określone
działania pracowników.
Wprowadzenie kapitału prywatnego do działań rewitalizacyjnych jest także koniecznym elementem osiągnięcia efektywności ekonomicznej procesów rewitalizacji, która przejawia się w tym, że wraz ze wzrostem nakładów prywatnych i wielkości przedsięwzięć rewitalizacyjnych rosną generowane przez nie wpływy do budżetu.
Przekroczenie proporcji 1:3 nakładów ze środków publicznych i środków prywatnych
powoduje, że wpływy budżetowe z rewitalizacji zaczynają przekraczać ponoszone przez
budżet wydatki, co wykazano w aneksie nr 1.
Powyższe propozycje szczegółowych rozwiązań mogą być przedmiotem dyskusji
z politykami na temat zakresu koniecznych zmian i wprowadzania nowych instrumentów. Ważne jest, aby system, który się z takiej dyskusji wyłoni, był spójny i zachęcał do
działań rewitalizacyjnych z koniecznym udziałem kapitału prywatnego.
3.4.3. Etap przejściowy
Regulacje prawne
Etap przejściowy nie zakłada wprowadzenia do polskiego porządku prawnego
odrębnej ustawy rewitalizacyjnej, jego głównym celem jest natomiast dostosowanie
i przygotowanie polskich miast (oraz regionów i budżetu centralnego) do etapu perspektywicznego. Co się z tym wiąże, w trakcie procesu dostosowawczego wprowadzane
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będą zmiany w istniejącym prawie, sprzyjające usprawnieniu programowania i realizacji
działań rewitalizacyjnych na poziomie lokalnym.
W znacznym stopniu istniejącą dzisiaj lukę legislacyjną w zakresie rewitalizacji mogłoby zmniejszyć wprowadzenie zmian w obowiązujących już ustawach9, a mianowicie w:
 Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami10: zasady przejmowania za odszkodowaniem nieruchomości na terenach przeznaczonych pod inwestycje
celu publicznego na obszarze rewitalizacji,
 Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
regulacje w zakresie scalania i podziału nieruchomości w celu wyodrębnienia obszarów
działań celu publicznego w zakresie rewitalizacji, włączenie lokalnego programu rewitalizacji do instrumentarium planistycznego,
 Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej11: stworzenie nowej instytucji – spółek ds. rewitalizacji w formule instytucji wdrażającej lokalny program rewitalizacji lub jego część,
 Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym12: zapis o możliwości przekazywania kompetencji w zakresie działań rewitalizacyjnych spółkom ds. rewitalizacji,
 Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków13: komunalne przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne zyskałyby na mocy
wieloletnich umów kompetencje w zakresie kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych,
 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych14: zapis o możliwości uzyskania finansowego wsparcia na budownictwo mieszkaniowe dla osób przekwaterowanych z obszaru rewitalizacji,
 Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych15: zapis o dodatkach
mieszkaniowych dla osób, chcących po zakończeniu remontów i modernizacji budynków wrócić do zajmowanych wcześniej lokali16.
Zmiany te, jak choćby zapis w Ustawie o samorządzie gminnym dotyczący spółek
ds. rewitalizacji, są uszczegółowieniem istniejących regulacji, dostosowującym polskie
9

10
11
12
13
14
15
16

Szerzej o barierach prawnych oraz konieczności wprowadzenia nowych instrumentów M. Węglowski, rozdz. 6.
Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.
Dz. U. z 1997 r, Nr 9, poz. 43 z późn. zm.
Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.
Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.
Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1533 z późn. zm.
Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.
Katalog zmian oparto na projekcie pakietu zmian ustaw wdrażających nowe podejście rządu do
polityki rewitalizacyjnej, opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury (O. Dziekoński, 2008,
Rewitalizacja miast w polityce rządu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, s. 11-12). Wykaz ten
nie wyczerpuje wszystkich zmian, jakie powinny być wprowadzone do polskiego prawa, pokazuje
jednak ich kierunek i wskazuje ich najważniejsze elementy.
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prawo do specyfiki rewitalizacji. Żadna ze zmian, ani wszystkie wspólnie, nie wypełniałyby w całości luki legislacyjnej w zakresie rewitalizacji, umożliwiałyby jednak zbliżenie się do docelowego modelu rewitalizacji miast.
Instrumentem służącym szybkiemu osiągnięciu zgodności procedur programowania rewitalizacji z programowaniem inwestycyjnym i finansowym na poziomie j.s.t.
mógłby być plan wykonawczy, którego przygotowaniem i realizacją kierowałby urząd
(bądź agencja) ds. rewitalizacji, podległy jednemu z obecnych ministerstw.
Plany wykonawcze wprowadzono w art. 22 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Służą one realizacji skoordynowanych tematycznie programów operacyjnych. Ich horyzont czasowy jest zbieżny z okresem programowania w programach
operacyjnych, a zakres obejmuje:
1/ „krajowe programy operacyjne, które będą realizowane w ramach planu wykonawczego;
2/ kierunki wsparcia regionalnych programów operacyjnych środkami pochodzącymi
z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych;
3/ źródła finansowania realizacji planu;
4/ indykatywną kwotę środków przeznaczonych na finansowanie krajowych i regionalnych programów operacyjnych;
5/ indykatywny podział środków, o których mowa w p. 4, między poszczególne krajowe i regionalne programy operacyjne;
6/ system realizacji oraz sposób koordynacji realizacji programów operacyjnych”
(art. 22 ust. 3).
Tematyczne skoordynowanie komplementarnych działań technicznych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych, rozrzuconych po różnych programach operacyjnych, powinno przyczynić się do odejścia od projektowego postrzegania rewitalizacji
i prowadzić do wykształcenia podejścia procesowego.
Koniecznym dostosowaniem byłoby umożliwienie zastosowania formuły planu
wykonawczego do integracji działań komplementarnych w ramach istniejących programów operacyjnych, nie zaś do integracji nowo powstających programów operacyjnych.
Uznaje się bowiem, że na etapie dostosowawczym najistotniejsze jest stworzenie spójnych procedur realizacji wieloaspektowych i wieloletnich programów rewitalizacji, angażujących różnorodne podmioty publiczne i niepubliczne.
Programowanie rewitalizacji na poziomie krajowym
Aktem prawnym precyzującym zadania poszczególnych ministerstw jest Ustawa
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej17. Polityka rewitalizacyjna
nie została w tej ustawie wymieniona, regulacja obejmuje natomiast politykę miejską, podlegającą na podstawie art. 9a ust. 1 ministrowi właściwemu ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (Ministerstwo Infrastruktury). Jednak

17

Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943 z późn. zm.
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w prawie polskim polityka miejska nie została ustawowo zdefiniowana18, a rewitalizacja została w krajowych dokumentach strategicznych i operacyjnych potraktowana
autonomicznie i zakwalifikowana do działań z zakresu regionalnej polityki rozwoju.
W rezultacie przygotowywanie dokumentów wpływających na działania rewitalizacyjne w polskich miastach jest obecnie w kompetencjach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Obecna praktyka nie zwalnia jednak Ministerstwa Infrastruktury z obowiązku opracowania polityki miejskiej. Na podstawie art. 34 ust. 1 „minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do
działu, którym kieruje, oraz do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i projektów
aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów”. Z przepisu tego nie wynika, że polityka miejska rządu, do której przygotowania zobowiązany jest minister
infrastruktury, musi być wyrażona w formie ustawy, na potrzeby operacyjne wydaje się wystarczające przygotowanie dokumentu programowego w zakresie polityki
rządu wobec miast. Dokument taki musiałby na podstawie art. 38 ust. 1 podlegać
ustaleniom międzyresortowym i w rezultacie mógłby stanowić cenne uzupełnienie
ogólnych regulacji dotyczących rewitalizacji opracowywanych przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i zarządy województw (RPO), które są wyrazem
wdrażania europejskiego podejścia systemowego w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych w polityce regionalnej i nie uwzględniają specyfiki procesów
zachodzących w miastach.
Jak wspomniano, rolę takiego dokumentu mógłby pełnić projektowany na etapie
przejściowym plan wykonawczy „Rewitalizacja miast polskich” (PW RMP)19, ramowy
dokument programowy20, utworzony w celu skoordynowania komplementarnych dzia-

18

19

20

Projektowana od 2008 r. Ustawa o polityce miejskiej państwa i współpracy jednostek samorządu
terytorialnego w tym zakresie zawiera taką definicję, mówiącą że jest to „część polityki rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego i ma na celu stwarzanie korzystnych warunków dla
rozwoju miast i ich otoczenia oraz usprawnianie procesów zarządzania nimi” (art. 2 ust. 2), jednak
jest to jedynie projekt regulacji i biorąc pod uwagę narosłe wokół niego spory nie wyjdzie szybko
z fazy projektowej.
Propozycja struktury planu wykonawczego „Rewitalizacja miast polskich” została zamieszczona
w aneksie nr 2.
Szczególnym przypadkiem planu wykonawczego (PW) są Narodowe strategiczne ramy odniesienia
2007-2013, wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (NSRO), jednak ich rola sprowadza się
do koordynowania wszystkich programów operacyjnych podporządkowanych celom konwergencja
i konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, wymienionym w art. 27 ust. 4d rozporządzenia Rady
Europy (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Jest to jak do tej pory jedyny krajowy
plan wykonawczy (PW), przy czym ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wskazuje na
NSRO (poprzez odwołanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) jako na szczególny typ PW,
nie ograniczając wykorzystania tego instrumentu jedynie na potrzeby tworzenia NSRO.
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łań w programach operacyjnych. Jako najistotniejsze części składowe PW RMP określa
się:
 cele polityki spójności w Polsce, wspierające rewitalizację miast polskich, jako odwzorowanie zapisów Karty Lipskiej,
 instrumenty realizacji celów PW RMP, jako kompleksowe zestawienie instrumentarium miast i regionów w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych
wraz z oceną stopnia jego wykorzystania i przydatności do potrzeb miast,
 system realizacji w miastach i regionach, jako zapis ścieżek zarządzania i finansowania dla miast, oparty w dużej mierze na analizie dobrych praktyk,
 system finansowania rewitalizacji, jako metodyczny przewodnik wskazujący możliwości uzyskania środków na finansowanie programów rewitalizacji w perspektywie
wieloletniej.
W szczególności PW RMP powinien być dokumentem o przejrzystej strukturze
i treści zawierającym:
 katalog wszystkich przepisów obowiązującego prawa, regulujących wprost bądź pośrednio kwestie związane z realizacją rewitalizacji,
 wykaz dotychczas wypracowanych procedur i instrumentów na szczeblu regionalnym i lokalnym, ułatwiających finansowanie i zarządzanie (programowanie, kierowanie, organizację i kontrolę rewitalizacji) z wyróżnieniem pełnych i fragmentarycznych
rozwiązań,
 obowiązujące wymogi w zakresie przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji i kryteriów kwalifikowania kosztów w poszczególnych działaniach programów
operacyjnych objętych planem wykonawczym, diagramu przepływu decyzji i informacji w podobnym układzie oraz przepływu środków między instytucjami zaangażowanymi w realizację polityki rewitalizacji i wdrażanie działań rewitalizacyjnych
(z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych),
 wytyczne dla podmiotów niepublicznych w zakresie procedur ubiegania się o środki
oraz możliwości wykorzystania formuły PPP w działaniach rewitalizacyjnych,
 szczegółowe instrukcje w zakresie planowania finansowego i inwestycyjnego oraz
sporządzania potrzebnych analiz na poziomie lokalnym,
 procedury gromadzenia dobrych praktyk.
Podsumowując, należy stwierdzić, że podstawowym warunkiem skuteczności
wprowadzenia planów wykonawczych jest rzeczywiste usystematyzowanie wstępnego modelu rewitalizacji polskich miast, który powstał w pewnym sensie żywiołowo w wyniku wprowadzania regulacji unijnych dostosowujących polskie prawo
do absorpcji funduszy unijnych. Mając na uwadze brak odrębnych uregulowań
prawnych dotyczących rewitalizacji i uwzględniających jej specyfikę jako złożonej usługi publicznej, uznaje się, że proponowany instrument jest rozwiązaniem
przejściowym, pozwalającym w okresie do przeprowadzenia perspektywicznego
etapu rewitalizacji polskich miast, koordynować programowanie i realizację działań rewitalizacyjnych w sposób systemowy. Plan wykonawczy ma więc zadanie
podwójne:
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 ukazanie pełnego spektrum mechanizmów finansowania i systemu realizacji działań
rewitalizacyjnych, opartych na programach operacyjnych w obecnej perspektywie finansowej,
 dostosowanie systemu programowania działań rewitalizacyjnych do zakładanego
celu strategicznego21 poprzez opracowanie szczegółowych ścieżek programowania rewitalizacji miast o różnorodnym natężeniu zjawisk kryzysowych.
Struktury organizacyjno-instytucjonalne
Nie ulega wątpliwości, że likwidacja Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, który był
najlepiej przygotowany do podejmowania działań rewitalizacyjnych na szczeblu krajowym, była błędem merytorycznym. Dziś można rozważać jego częściową restytucję
w postaci urzędu rozwoju miast i rewitalizacji (URMiR), który odpowiadałby za krajową politykę rozwoju miast i mieszkalnictwa, a w tym rewitalizacji. Byłby odpowiedzialny w szczególności za:
 planowanie, wykonywanie i rozwijanie polityki rewitalizacji miast (miejskiej),
 edukację społeczności i władz lokalnych i regionalnych w zakresie idei miasta europejskiego, sposobów rewitalizacji miast i osiągnięć w tym zakresie, także poprzez
upowszechnianie dobrych praktyk zagranicznych i krajowych,
 kreowanie zintegrowanych programów w ramach polityki rewitalizacji miast,
 monitorowanie:
 potrzeb w zakresie rewitalizacji miast,
 tempa rozwoju rewitalizowanych miast polskich w świetle postanowień Strategii lizbońskiej, Karty Lipskiej oraz innych dokumentów definiujących miasto europejskie,
 przebiegu procesów rewitalizacyjnych,
 uzyskiwanie i nadzorowanie wydatkowania środków publicznych szczebla centralnego na programy rewitalizacyjne i cele polityki rewitalizacji,
 zapewnienie zgodności polityki rewitalizacji miast z innymi działaniami sektorowymi na szczeblu centralnym oraz programami rozwoju regionalnego,
 szkolenie, licencjonowanie, prowadzenie rejestru i monitorowanie specjalistycznych
firm prowadzących na zlecenie miast przedsięwzięcia rewitalizacyjne (powiernicy rewitalizacji).
Jego zadania nie odbiegałyby od zadań ministerstwa postulowanego na etapie perspektywicznym, jednak siła jego oddziaływania, ze względu na niższą rangę, byłaby
także mniejsza. Warto też podkreślić, że urząd jako twór nowy dochodziłby do pełnej
realizacji swoich zadań stopniowo.

21

Definicja rewitalizacji patrz s. 9.
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Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Udział środków publicznych
Zgodnie z „Czwartym raportem na temat spójności gospodarczej i społecznej”
większość krajów UE uznało rewitalizację, jako element zrównoważonego rozwoju miast, za jedno z istotnych działań politycznych. „Według wyników na okres
2000-2006 większość z krajowych strategicznych ram odniesienia (KSRO) na okres
2007-2013 zawiera odniesienia do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast
w zgodzie z modelem URBAN. W większości przypadków mają one być realizowane za pomocą konkretnych priorytetów w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Jednak w niektórych przypadkach (Dania i Niemcy) rozwój miast winien
być celem przekrojowym, obejmującym wpływ polityki zrównoważonego rozwoju
na miasta jako elementu wymagającego rozważenia w ramach każdego priorytetu. W wielu przypadkach zaangażowane sumy stanowią spory odsetek całkowitych
funduszy – Ile de France przeznaczyło połowę budżetu (63 mln EUR z 127 mln
EUR) dla miast i okolic miejskich dotkniętych kryzysem” (Rozwijające się regiony… 2007, s. 145).
Biorąc pod uwagę polskie potrzeby rewitalizacyjne, celowe jest wprowadzenie
rozwiązania podobnego do niemieckiego i duńskiego, a więc wprowadzenie priorytetów związanych z rozwojem i rewitalizacją miast we wszystkich programach operacyjnych.
Horyzontalna integracja środków finansowych z poszczególnych programów
operacyjnych nie jest już możliwa w obecnej perspektywie finansowej. Niemniej
jednak w modelu podstawowym można uzyskać jeśli nie integrację, to przynajmniej lepszy dostęp do informacji o strumieniach środków finansowych związanych z rewitalizacją miast. Informacje te, skutecznie wykorzystywane przez Urząd
RiRM, mogłyby przyczynić się do lepszego ukierunkowania strumienia środków
publicznych pochodzących z funduszy europejskich na istniejące problemy ubogich rejonów miast w państwach członkowskich (art. 51 Karty Lipskiej). Warto
podkreślić, że PW RWP nie tworzy nowych źródeł finansowania, ale może optymalizować sposób wykorzystania istniejących instrumentów finansowych, dzięki
usprawnieniu procedur.
Plan wykonawczy RWP nie zakłada żadnych zmian w kwalifikowaniu kosztów
ani źródeł pochodzenia środków na dotacje z funduszy unijnych, założenie takie byłoby
bowiem zupełnie nierealne. Z tego samego powodu PW RWP nie zmierza do zmian zasad finansowania ochrony dziedzictwa narodowego. Istotą tego dokumentu jest bowiem
usystematyzowanie istniejących procedur finansowania w układzie znanym gminom
i tym samym uczynienie programowania rewitalizacji prostszym i zrozumiałym a zarazem kompleksowym.
W PW RMP przyjmuje się założenie, że procedury finansowania zawarte w planie
wykonawczym wynikają z działań na kolejnych etapach programowania rewitalizacji,
co stanowi odwrócenie dotychczasowego podejścia do programowania rewitalizacji,
w którym programowane działania wynikały z procedur.
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3.5. Spójność założeń krajowych z polityką regionalną i lokalną
Wielopoziomowy układ relacji między podmiotami publicznymi, poprzez instrumenty regulacyjne, procedury decyzyjne oraz finansowe wywierającymi wpływ na
wdrażanie działań rewitalizacyjnych na poziomie miasta (dzielnicy, kwartału, ulicy),
wymusza sformułowanie założeń polityki rewitalizacji w układzie trójszczeblowym:
kraj, region, poziom lokalny. Na każdym poziomie zakłada się dążenie do integracji
działań w zakresie społecznej, kulturowej, ekonomicznej, technicznej i środowiskowej
odnowy oraz szerokiej partnerskiej współpracy z podmiotami niepublicznymi na każdym etapie procesu rewitalizacji.
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju nie tylko wymusiła podział zadań
między poszczególne szczeble administracji, ale także stworzyła – początkowo jedynie
na papierze, a teraz coraz lepiej wykorzystywane w praktyce – możliwości współpracy
między poszczególnymi szczeblami, nieograniczające się jedynie do przekazywania decyzji i środków finansowych.
Funkcje opiniodawcze i doradcze w zakresie polityki rozwoju pełni Komisja
Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego22, której przedstawiciele biorą również
udział w uzgodnieniach programów operacyjnych między szczeblem centralnym i wojewódzkim. Komisja nie jest jednak przypisana do działań rewitalizacyjnych i, jeśli
w przypadku instytucji zarządzających wdrażaniem programów operacyjnych konieczne było dopasowanie układu instytucjonalnego do potrzeb konkretnych typów działań,
to współpraca między szczeblami administracji w ramach Komisji dotyczy wszystkich
zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na poziomie wojewódzkim.
Na tym poziomie tworzone są stałe konferencje współpracy o funkcjach podobnych
do Komisji Wspólnej, jednak dotyczą spraw powiatów i gmin. Warte podkreślenia jest
więc, że współpraca między szczeblami administracji rządowej i samorządowej w Polsce dopiero się rozwija, w pewnym stopniu utrudnia ją różnorodność celów i polityk
rozwoju realizowanych przez zarządy poszczególnych województw.
Jako odrębny instrument krajowy, służący do regulowania wzajemnych zobowiązań centralnego i wojewódzkiego szczebla administracji w zakresie wspierania działań
rozwojowych, od 2000 r. funkcjonują kontrakty regionalne. Od wejścia w życie Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kontrakt wojewódzki należy do formalnego instrumentarium polityki rozwoju jako „porozumienie o dofinansowaniu programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy
celowych lub ze źródeł zagranicznych, zawierane przez ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego z zarządem województwa, na warunkach określonych przez Radę
Ministrów” (art. 5 p. 5). Powstający w wyniku podpisania porozumienia kontrakt jest
22

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 20 stycznia 2008 r. Komisja funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 90, poz. 759).
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przede wszystkim umową cywilnoprawną, która nie precyzuje źródeł finansowania konkretnych przedsięwzięć, ale reguluje wzajemne zobowiązania stron w zakresie finansowej obsługi realizacji programów operacyjnych. W konsekwencji kontrakt jest kolejnym
instrumentem wykorzystywanym w wertykalnej koordynacji działań rewitalizacyjnych,
chociaż dla rewitalizacji bezpośrednio niezaprojektowanym.
Wobec częściowego oprzyrządowania instytucjonalnego współpracy publicznopublicznej poszczególnych szczebli administracji w zakresie rewitalizacji, którego powodzenie nie zostało z powodu zbyt krótkiego czasu zweryfikowane, jako warty rozważenia należałoby wskazać postulat przeprowadzenia osobnego studium (na podstawie
wdrażania planu wykonawczego) dotyczącego potrzeby utworzenia odrębnych organów
zajmujących się rewitalizacją, pełniących w wariancie perspektywicznym rolę doradczą
i opiniodawczą dla projektowanego ministerstwa.

3.6. Obciążenie budżetu prowadzeniem polityki rewitalizacyjnej
Kwestią budzącą największe wątpliwości w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych
jest przeznaczenie środków publicznych z budżetu centralnego, wojewódzkiego i gminnego na działania rewitalizacyjne. Nie jest bowiem łatwo wytłumaczyć politykom odpowiedzialnym za równoważenie tych budżetów, że właśnie środki budżetowe to naturalne
źródło finansowania działań i programów rewitalizacyjnych. Skoro bowiem celem rewitalizacji jest dążenie do zrównoważonego rozwoju miast, a przez to do poprawy jakości
życia mieszkańców miast, a więc obywateli RP, to nie ma żadnych podstaw, żeby dyskutować o tym, czy jest to cel, na który należy wydawać pieniądze publiczne.
Trzeba przyznać, że zasadnicza większość, a może i wszyscy politycy zgadzają
się z tym, że rewitalizacja miast może – a często potwierdzają, że powinna – być finansowana, przynajmniej częściowo, ze środków budżetowych, to jednak sprzeciwiają się
temu rozwiązaniu ze względu na szczupłość tych środków i konieczność ograniczania
deficytu budżetowego. Tymczasem na uwarunkowania ekonomiczne rewitalizacji należy patrzeć dynamicznie, tzn. pamiętać, że pieniądze wydatkowane na przedsięwzięcia rewitalizacyjne i w ten sposób wprowadzane do gospodarki to środki przeznaczane
na inwestycje, zarówno w nieruchomości jak i w kapitał ludzki. Dzięki temu kreują
one dodatkowe strumienie pieniężne zasilające budżet państwa oraz zwiększają zdolność kapitału ludzkiego i społecznego do aktywności społecznej i gospodarczej.
Należy jednoznacznie stwierdzić, że zespół badawczy opowiada się za niepowiększaniem deficytu budżetowego, a nawet jego redukowaniem. Mimo to zespół uważa, że
ze względu na specyfikę wydatków rewitalizacyjnych budżet powinien być zainteresowany finansowaniem przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Za rozwiązaniem tym przemawia fakt, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne to przedsięwzięcia inwestycyjne, które zwiększają produkt krajowy brutto oraz rosną intelektualne zdolności ludzi i zespołów do podejmowania nowych wyzwań rozwojowych. Wbrew
pozorom działania rewitalizacyjne będą stanowiły nie tylko źródło wydatków, ale także
źródło wpływów budżetowych. Jak wynika z obliczeń przedstawionych szczegółowo
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w aneksie do rozdziału trzeciego, z każdego 1 złotego wydanego na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych 25 groszy wpłynie ponownie do budżetu państwa.
Oznacza to, że gdyby udało się uzyskać co najmniej 3 zł środków prywatnych
na każdy zaangażowany 1 zł środków publicznych, a więc wskaźnik dwukrotnie gorszy niż uzyskują Niemcy, to w zasadzie prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
byłoby dla budżetu państwa bezkosztowe, a przy strukturze finansowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych zbliżonej do niemieckiej mogłoby także stanowić źródło dodatkowych
dochodów budżetowych.
Oznacza to także, że działania na rzecz tworzenia modelu rewitalizacji powinny zmierzać w kierunku najszerszego uzyskiwania środków prywatnych na rewitalizację miast.
Należy podkreślić, że szacując korzyści budżetowe, ograniczono się wyłącznie do
wpływów z podatku VAT i z podatku od dochodów osobistych (PIT), całkowicie pomijając wszelkie inne możliwe wpływy i korzyści budżetowe, np. zmniejszenia zasiłków dla
bezrobotnych. Lista tych nieuwzględnionych w szacunku korzyści jest długa i obejmuje
co najmniej:
 zyski przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne wykonywane
w zakresie rewitalizacji i płacone przez nie podatki,
 korzyści z nowych miejsc pracy i wzrostu aktywności gospodarczej,
 wzrost wartości nieruchomości i ewentualnych podatków i opłat z nimi związanych,
 wzrost ruchu turystycznego związany z odbudową i ekspozycją obiektów dziedzictwa narodowego i rewaloryzacji lub wybudowania obiektów turystycznych, a w związku
z tym przychodów całego przemysłu turystycznego i płaconych przez niego podatków,
 poprawę jakości życia w miastach,
 rozwój czynnika społecznego, w tym zwłaszcza wzrost kapitału ludzkiego i społecznego i jego aktywności społeczno-gospodarczej.

3.7. Rekomendacje w zakresie polityki rewitalizacji
Podsumowując prezentację obu etapów krajowej polityki rewitalizacji należy jeszcze
raz podkreślić, że są one identyczne pod względem stawianych przed nimi celów, stosowanych zasad i procedur (ryc. 3.3). Różnią się one jednak znacznie zakresem proponowanych zmian, a w rezultacie wywoływać będą różne efekty.
Opowiadamy się za wdrożeniem wariantu perspektywicznego polityki rewitalizacyjnej, w tym za powierzeniem prowadzenia polityki rewitalizacji jednostce centralnej w randze ministerstwa. Uważamy, że zakres potrzeb rewitalizacyjnych i wielorakich działań
koniecznych do zlikwidowania obszarów zdegradowanych wymaga utworzenia urzędu
centralnego o randze zapewniającej skuteczność podejmowanych przez niego działań.
Każdy z etapów wymaga zmian w prawie dotyczących szczegółowego podziału
obowiązków i praw stron zaangażowanych w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych (horyzontalnie), jak i podziału kompetencji między władze różnych szczebli (wertykalnie). Proponowane rozwiązania prawne i ekonomiczne bazują w ogromnej mierze
na znanych i stosowanych rozwiązaniach i instrumentach.
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Etap
perspektywiczny

Procedury i instrumenty
istniejące w programach
sektorowych i regionalnych
Urząd lub departament ministerstwa
infrasruktury

Plan wykonawczy Rewitalizacja miast
polskich

Struktury
organizacyjne

Programowanie

Fundusz celowy (KFRM)
Urząd ds. rewitalizacji lub
Ministerstwo rozwoju miast

Program operacyjny
Rewitalizacja miast polskich

Modyfikacja istniejących rozwiązań
prawnych

Ramy prawne

Ustawa o rewitalizacji miast

Priorytety dla rewitalizacji w istniejących
programach operacyjnych (plan
wykonawczy)

Finansowanie

System grantów
Program operacyjny

Ryc. 3.3. Porównanie dwóch etapów polityki rewitalizacji
Źródło: Sobiech 2009, s. 3.

Zespół jest przekonany, że tylko nadanie właściwej rangi działaniom rewitalizacyjnym może przyciągnąć nowych inwestorów oraz skłonić właścicieli nieruchomości do podejmowania inwestycji z własnych środków na skalę umożliwiającą zwrot budżetowi wyłożonych przez niego nakładów na rewitalizację. Co najważniejsze, można przyjąć, że przy pozyskaniu środków prywatnych na realizację
przedsięwzięć rewitalizacyjnych rola środków budżetowych ograniczy się głównie
do prefinansowania programów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, gdyż inwestycje rewitalizacyjne wytworzą strumień pieniądza w postaci wpływów budżetowych,
który może zrównoważyć, a nawet przewyższyć poniesione na rewitalizację wydatki
budżetowe.
Zespół uważa, że byłoby lepiej, gdyby zdecydowano od razu przejść do etapu perspektywicznego, ale zachowując się pragmatycznie, zespół zaproponował też rozwiązania nazwane etapem przejściowym, którego wdrożenie powinno być traktowane jako
pierwszy krok na drodze do osiągnięcia etapu perspektywicznego.
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Rozdział 4. Regionalny kontekst krajowej polityki
rewitalizacji

4.1. Przesłanki regionalnej polityki rewitalizacji
Opracowując propozycję założeń regionalnego komponentu krajowej polityki rewitalizacyjnej przyjęto szereg przesłanek. Założono, że podstawą określenia zasad i instrumentów polityki jest istniejący system prawny, zmodyfikowany. Modyfikacje mają
przy tym charakter postulatów, pozwalających na skuteczniejszą i lepiej dostosowaną
do potrzeb interwencję publiczną. Polityka w województwie jest spójna z komponentem
krajowym, uwzględnia założone w nim zasady, cele i środki. W szczególności odnosi się
to do konieczności integracji zarządzania od szczebla lokalnego do centralnego23.
Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacyjnej w sposób naturalny usytuowany jest pomiędzy sferą interwencji państwa a poziomem lokalnym, obejmującym
politykę miast. Regionalny wymiar polityki odnosi się więc do zadań stawianych przez
polski system prawny samorządowi wojewódzkiemu, powołanemu w celu prowadzenia
polityki rozwoju województwa. Politykę tę określono w art. 11 Ustawy o samorządzie
województwa, przy czym każdy wskazany tam element w pewnym stopniu wpływa na
politykę rewitalizacji (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
Zasadniczym wyróżnikiem regionalnego wymiaru polityki jest odniesienie się do
kwestii roli rewitalizacji w polityce rozwoju województwa. Sytuacja polskich województw istotnie różni się w odniesieniu do zjawisk wymagających rewitalizacji. Niekorzystne procesy demograficzne, degradacja przestrzenna, marginalizacja społeczna
oraz przejawy zapóźnienia gospodarczego nie występują z taką samą intensywnością
w poszczególnych województwach, stąd postulat istotnego różnicowania polityki w województwach. Samorząd wojewódzki może przy tym wykorzystać dwa podejścia strategiczne:
 podejście oddolne, stosowane obecnie w regionalnych programach operacyjnych,
polegające na stworzeniu kryteriów uzasadniających delimitację przez miasta obszarów
kryzysowych, wspieranych w ramach polityki rewitalizacyjnej;
 podejście odgórne, w którym poprzez strategię rozwoju i plan zagospodarowania
przestrzennego województwa zostaną wskazane na terenie województwa problemy i ob23

Zasady zintegrowanego zarządzania i relacji między szczeblem krajowym i regionalnym – w opisie komponentu krajowego (por. rozdz. 3).
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szary kryzysowe, w których stosowane będą odrębne instrumenty polityki rewitalizacyjnej.
Każde z podejść ma plusy i minusy. Podejście oddolne stwarza szansę na uspołecznienie procesu rewitalizacji i decentralizację. Zagrożeniem jest przy tym możliwa manipulacja danymi przez gminy w celu uzyskania środków. Podejście odgórne pozwala
uelastycznić politykę w województwie, może też jednak być przyczyną manifestacji tendencji centralistycznych, grożących arbitralnością i upolitycznieniem. Postulat uzupełnienia stosowanej obecnie polityki oddolnej podejściem odgórnym uzasadniony byłby
tym, by środki, którymi zarządza samorząd wojewódzki, koncentrować na najbardziej
wymagających interwencji terenach (obszarach strategicznych rewitalizacji – OSR lub
w powiatach).
Konsekwencją zawartego poniżej rozpoznania różnic sytuacji miast w województwach winno być zróżnicowanie wizji, celów, działań i środków realizacji polityki rewitalizacyjnej. W dalszej części wskazano pełny zakres potencjalnej interwencji publicznej,
ale to na samorządzie województwa spoczywać powinien wybór sposobu wykorzystania
zawartej w niniejszym opracowaniu palety celów, działań i instrumentów, stosownie do
zidentyfikowanych potrzeb.

4.2. Identyfikacja problemów i ich charakterystyka ilościowa
Wyznacznikiem polityki powinna być analiza dotykających miasta zjawisk kryzysowych w przekroju województw, ujawnienie skali zróżnicowań regionalnych, wreszcie
określenie roli rewitalizacji w polityce województwa.
4.2.1. Zjawiska kryzysowe w regionach Polski
Zjawiska kryzysowe w województwach przedstawiono w trzech ujęciach: jako niekorzystny stan zasobów przyrodniczych, technicznych i ludzkich, wykluczenie społeczne
– skalę marginalizacji wybranych grup społecznych oraz zapóźnienie gospodarcze. Badanie zjawisk kryzysowych w województwach oparto na analizie danych statystycznych
oraz literaturze, w szczególności na raportach powstałych w ramach projektu badawczego-zamawianego pt: Rewitalizacja miast polskich.
Stan środowiska przyrodniczego24
Według danych GUS, łączna powierzchnia terenów wymagających rekultywacji
w Polsce wynosiła w 2007 r. ponad 64 tys. ha, przy czym ogromna większość z nich to
grunty zdewastowane o najwyższym stopniu niekorzystnego przekształcenia antropogenicznego. Największą powierzchnię zajmują obszary wymagające rekultywacji w województwie wielkopolskim (ponad 10 tys. ha), po ponad 5 tys. ha – w woj. dolnośląskim
i warmińsko-mazurskim. W skali województwa największym problemem jest degrada24

Zróżnicowanie jakości środowiska przyrodniczego w województwach zbadano analizując wskaźniki dotyczące jego parametrów, w miarę możliwości w odniesieniu do miast.
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cja gruntów w śląskim, opolskim i wielkopolskim, gdzie zdewastowane grunty zajmują
po ponad 0,3% powierzchni. Najmniejsze potrzeby w zakresie rekultywacji gruntów
występują w województwach: lubuskim, podlaskim, małopolskim, pomorskim i świętokrzyskim (poniżej 3 tys. ha).
Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza w Polsce sięgała w 2005 r. 1,2 mln t
dwutlenku węgla, 800 tys. t tlenków azotu i 450 tys. t zanieczyszczeń pyłowych, przy
czym emisja dwutlenku siarki i pyłów w większości województw zmalała, wzrosła natomiast emisja tlenków azotu (zapewne w związku z rozwojem komunikacji). Na tym tle
wyróżnia się woj. warmińsko-mazurskie, ze znacznym, sięgającym 100 tys. t, wzrostem
emisji SO2. Największa emisja zanieczyszczeń na 1 km2 notowana jest w woj. śląskim,
mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i małopolskim.
Ocena jakości powietrza, przeprowadzona przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 2007 r. oparta jest na kryteriach ustanowionych w celu ochrony zdrowia,
uwzględniających 11 substancji: 5 zanieczyszczeń gazowych oraz 6 pyłowych. Ocenie
podlegało 170 stref25 dla wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem ozonu ocenianego oddzielnie (Ocena jakości..., 2007). W badaniu porównawczym województw wyszczególniono strefę A, gdzie stężenia wszystkich badanych substancji nie przekraczają wartości
dopuszczalnej, i C, gdzie stężenia przynajmniej jednego ze wskaźników są wyższe od
wartości dopuszczalnej, powiększonej o margines tolerancji. W czterech województwach: śląskim, łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wszystkie obszary zostały zakwalifikowane do strefy C w odniesieniu do przynajmniej jednego wskaźnika,
natomiast w woj. małopolskim – blisko 80%. Najlepsza jakość powietrza cechowała
natomiast strefy w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim.
Jednym ze wskaźników antropopresji jest odsetek ścieków poddawanych oczyszczaniu. W Polsce odsetek oczyszczanych w Polsce ścieków komunalnych i przemysłowych
wahał się w województwach od poniżej 90% w świętokrzyskim, zachodniopomorskim,
mazowieckim i śląskim, do 100% w kujawsko-pomorskim. Zróżnicowany jest także
odsetek ludności, korzystającej z oczyszczalni ścieków, zarówno ogółem jak i w miastach, przy czym zasadnicza różnica w tym względzie na terenie całego kraju rysuje się
między miastem a wsią. Największy odsetek ludności ogółem korzysta z oczyszczalni ścieków w woj. pomorskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim (powyżej 70%).
Największe potrzeby w tym zakresie występują w woj. Polski południowej i wschodniej
(świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie), gdzie z oczyszczalni korzysta poniżej 60% populacji. Odsetek ludności korzystający z oczyszczalni
w miastach jest znacznie wyższy i w większości województw wynosi powyżej 80%,
a w kilku województwach powyżej 90%. Na tym tle niekorzystna jest sytuacja w woj.
mazowieckim i zachodniopomorskim, gdzie z oczyszczalni ścieków korzysta tylko ok.
60% mieszkańców miast.
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Strefa – aglomeracja pow. 250 tys. mieszkańców lub grupa powiatów w jednym województwie
poza aglomeracją.
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Istotnym problemem środowiskowym są odpady przemysłowe i komunalne. Największą powierzchnię składowania odpadów mają obecnie woj. dolnośląskie i śląskie
(powyżej 2 tys. ha). Znaczny areał zajmują składowiska w małopolskim, wielkopolskim,
mazowieckim, łódzkim i zachodniopomorskim. Największa powierzchnia składowania
odpadów w miastach znajduje się w woj. śląskim, a także w małopolskim i wielkopolskim.
Znacznie zróżnicowana w zależności od województwa jest masa odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku. Szczególnie duża, zarówno w liczbach bezwzględnych
jak i na mieszkańca, masa odpadów wytwarzana jest w woj. śląskim i mazowieckim.
W przeliczeniu na osobę równie wysokie wskaźniki zebranych odpadów notowane są
w dolnośląskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Odsetek odpadów zebranych selektywnie jest w Polsce niski, sięga 5% w skali kraju. Powyżej 6% odpadów komunalnych
zbiera się selektywnie tylko w małopolskim, wielkopolskim oraz śląskim. Najniższy
odsetek selektywnej zbiórki notowany jest w podlaskim i świętokrzyskim, a znacznie
niższy od przeciętnego także w woj. mazowieckim, największym producencie odpadów
komunalnych.
Ważnym elementem odzwierciedlającym walory środowiska w miastach jest
powierzchnia terenów zieleni publicznej. W latach 1996-2007 powierzchnia parków,
zieleńców i zieleni osiedlowej w miastach skurczyła się o blisko 400 ha, przy czym
bilans zmian bardzo różni się w poszczególnych województwach. Najbardziej zmalała powierzchnia terenów zieleni w woj. świętokrzyskim26. Ponadto znaczne ubytki powierzchni terenów zielonych zanotowano w mazowieckim i dolnośląskim. Znaczny
przyrost powierzchni terenów zielonych nastąpił natomiast w miastach województw:
warmińsko-mazurskiego, śląskiego, lubelskiego i opolskiego. Zróżnicowany jest także
wskaźnik powierzchni terenów zielonych na 1 mieszkańca. Najwięcej, ponad 30 m2/
osobę, wynosi on w warmińsko-mazurskim i opolskim. Najniższe wskaźniki, poniżej 20
m2/mieszkańca, są w wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim, podkarpackim,
szczególnie niskie natomiast w mazowieckim i podlaskim.
Stan zasobów technicznych
Według danych narodowego spisu powszechnego w 2002 r. w Polsce znajdowało
się ok. 4,7 mln budynków mieszkalnych. Blisko 9% z nich stanowiły obiekty sprzed
1918 r., nieco ponad 17%  z okresu międzywojennego. Większość budynków mieszkalnych w Polsce zbudowano po II wojnie światowej, w tym blisko 60% przed 1989 r.
Struktura wieku budynków w województwach jest zróżnicowana. Najwyższy odsetek
najstarszych budynków, sięgający 1/4 wszystkich budynków mieszkalnych mają woj.
dolnośląskie i lubuskie. We wszystkich województwach zachodniej i północnej Polski
powyżej 10% budynków to obiekty sprzed I wojny światowej. Budynki międzywojenne stanowią niemal połowę wszystkich obiektów w lubuskim i zachodniopomorskim,
26

Zmiana w świętokrzyskim wynika z drastycznego spadku powierzchni zieleni osiedlowej we
Włoszczowie w 1998 r.
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znaczny ich odsetek (powyżej 30%) przypada na warmińsko-mazurskie, dolnośląskie
i opolskie. Budynki z okresu PRL-u zdecydowanie przeważają w województwach
wschodnich, w świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim ich odsetek przekracza 70%
wszystkich obiektów. Powyżej 60% stanowią w woj. mazowieckim, łódzkim, małopolskim i śląskim. Budynki powstałe po 1988 r. stanowią tylko ok. 15% ogółu (2002),
przy czym największy odsetek, blisko 1/5 wszystkich obiektów stanowią w woj. pomorskim, mazowieckim i małopolskim. Najmniejszy udział nowych budynków odnotowano
w woj. opolskim (7%).
Standard mieszkań w miastach zanalizowano na podstawie danych dotyczących
wyposażenia w podstawowe instalacje. Zdecydowanie najniższy standard, mierzony
zaopatrzeniem w podstawowe instalacje mają mieszkania w woj. łódzkim (ostatnie
miejsce pod względem większości wskaźników). Poniżej średniej ogólnopolskiej dla
większości wskaźników plasują się także woj. śląskie i świętokrzyskie. Niskie wskaźniki zaopatrzenia w niektóre instalacje mają także województwa dolnośląskie i lubuskie
(ustęp, łazienka, c.o.), lubelskie (wodociąg, ustęp, gaz) i kujawsko-pomorskie (łazienka,
c.o., gaz). Najlepiej wyposażone w instalacje są natomiast mieszkania w miastach woj.
warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem gazowej), pomorskiego, zachodniopomorskiego
i małopolskiego. Zwraca także uwagę niezmiernie niski odsetek zgazyfikowania województw Polski wschodniej i północno-wschodniej, szczególnie podlaskiego, ale także
łódzkiego.
Potrzeby remontowe wielorodzinnych budynków mieszkalnych zostały oszacowane w raporcie przygotowanym w ramach zadania 3.5. (Żelawski i in. 2008). Największe
w wartościach bezwzględnych nakłady na remonty niezbędne są w woj. śląskim, mazowieckim, dolnośląskim i łódzkim. Natomiast w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie – w woj. zachodnich (szczególnie w zachodniopomorskim, dolnośląskim
i opolskim). Relatywnie najmniejsze potrzeby remontowe oszacowano dla województw
wschodnich: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Problem degradacji substancji miejskiej został zbadany na podstawie ankiet skierowanych do gmin w ramach projektu „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”
(Jarczewski 2009). Powierzchnia zdegradowanych dzielnic śródmiejskich jest największa w ankietowanych miastach w woj. śląskim, mniejsza, ale również znaczna, w małopolskim, lubelskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, mazowieckim i łódzkim
(powyżej 5 tys. ha). Łącznie województwa te skupiają blisko 80% powierzchni przewidzianej do rewitalizacji. Największy odsetek powierzchni miast zajmują zdegradowane
śródmieścia w lubelskim, małopolskim, lubuskim i pomorskim.
Liczba ludności zamieszkująca zdegradowane śródmieścia jest zdecydowanie największa w woj. śląskim (ponad 30% wartości dla całej Polski), a znaczna także w dolnośląskim i mazowieckim. Łącznie w tych trzech województwach skupia się ponad połowa
ludności omawianych dzielnic. Odsetek ludności miast zamieszkujących śródmieścia
wymagające rewitalizacji, poza dwoma województwami, w których są one najludniejsze, największy jest w lubuskim.

Rozdział 4. Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji

77

Powierzchnia osiedli powojennych (blokowisk), zgłoszona przez miasta, które
wypełniły ankietę, jest znacznie mniejsza – wiele z ankietowanych miast nie zaliczało
osiedli do obszarów kryzysowych (Jarczewski 2009). Największa powierzchnia blokowisk wymagających rewitalizacji znajduje się w woj. śląskim i mazowieckim (po ok.
4 tys. ha), nieco mniejsza, prawie 1,5 tys. ha – w podkarpackim. Poza wymienionymi,
największy odsetek powierzchni miast blokowiska stanowią także w świętokrzyskim,
warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Pod względem liczby ludności zamieszkującej blokowiska zdecydowanie wyróżniają się śląskie i mazowieckie
(ponad 0,5 mln), powyżej 100 tys. osób zamieszkuje w kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim i małopolskim. Listę województw, w których ludność
zamieszkująca zdegradowane blokowiska stanowi największy odsetek ogółu mieszkańców ankietowanych miast otwiera woj. świętokrzyskie (ponad 1/4 ludności).
Największe problemy związane z obszarami kryzysowymi na terenach powojennych osiedli występują zatem w śląskim i mazowieckim, tereny te zamieszkuje tam ponad 0,5 mln mieszkańców, a ich powierzchnia jest znaczna. Łącznie przypada na nie ponad połowa ludności i powierzchni zagrożonych blokowisk w ankietowanych polskich
miastach. Do województw, których problem degradacji blokowisk, szczególnie wyrażony w wartościach względnych, jest istotny należą: świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie. Znaczna liczba osób (stanowiących mniejszy
odsetek ludności ankietowanych miast) zamieszkuje zagrożone zjawiskami kryzysowymi osiedla w woj. małopolskim, łódzkim i pomorskim. W pozostałych województwach
jest to zjawisko o mniejszym nasileniu.
Największa powierzchnia terenów poprzemysłowych wymagających rewitalizacji
zidentyfikowana została w miastach woje. śląskiego i łódzkiego, przy czym w tym drugim
stanowią one także znaczny odsetek powierzchni miast. Duży odsetek powierzchni zajmują tereny poprzemysłowe w lubuskim. W pozostałych województwach areał gruntów poprzemysłowych jest znacznie mniejszy, pod względem udziału tych terenów w powierzchni miast wyróżniają się jedynie woj. kujawsko-pomorskie, lubelskie i mazowieckie.
Procesy demograficzne – zmiany potencjału ludnościowego
W ciągu 10 lat nastąpił spadek liczby ludności miast w Polsce, łącznie o ok. 600 tys.
osób. Zjawisko odpływu ludności z miast nakłada się na ogólny spadek liczby mieszkańców poszczególnych województw i kraju.
W skali wojewódzkiej zarówno wyludnianie się miast, jak i ogólny spadek liczby
ludności ma największe natężenie w woj. śląskim, gdzie w omawianym okresie ubyło
ok. 260 tys. mieszkańców miast (blisko 7%). Spadek liczby ludności miast był o 20 tys.
większy niż ludności województwa ogółem. Duży spadek liczby ludności zanotowano
również w woj. łódzkim i dolnośląskim. Także w tym wypadku zmiana liczby ludności
dotknęła przede wszystkim miasta, w których ubyło po ponad 5% ludności. Znaczny,
blisko 5-procentowy spadek liczby ludności w miastach nastąpił również w opolskim
i w świętokrzyskim. Na drugim biegunie znajdują się województwa, w których liczba ludności w miastach nieznacznie wzrosła: mazowieckie, w którym wynik zawyża
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Warszawa, i podlaskie, w którym mimo spadku liczby ludności w województwie liczba
ludności w miastach nieznacznie wzrosła. Z kolei w grupie trzech województw (wielkopolskie, małopolskie, pomorskie) zanotowano spadek liczby ludności miast, pomimo
12-procentowego wzrostu liczby ludności ogółem.
Szczegółowych danych o migracji z miast na wieś dostarczają dane GUS dotyczące salda migracji wewnątrzwojewódzkich. Tempo tych migracji nasiliło się w ostatnich
latach. Największy odpływ mieszkańców miast, zarówno w liczbach bezwzględnych jak
i w stosunku do liczby mieszkańców miast, notowany jest w wielkopolskim oraz w woj. pomorskim i małopolskim. Znaczny jest także odpływ mieszkańców z miast w woj. dolnośląskim, opolskim i kujawsko pomorskim. Najmniej niekorzystne saldo migracji mają
natomiast miasta w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim.
Najmniej korzystna jest struktura wieku ludności w miastach województwa łódzkiego, mazowieckiego i dolnośląskiego, gdzie odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym jest największy, a liczba osób w wieku poprodukcyjnym przekroczyła liczbę
osób w wieku przedprodukcyjnym. W małopolskim, świętokrzyskim i śląskim odsetek
ludności w wieku poprodukcyjnym jest wysoki, jednak wyższa jest także liczba osób
w wieku przedprodukcyjnym. Najmłodszą strukturą wieku ludności cechują się miasta
w województwach wschodnich: warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim, a także lubuskim. Udział osób w wieku poprodukcyjnym nie przekracza tam
15%, wysoki jest także udział osób w wieku przedprodukcyjnym.
Wykluczenie społeczne
Jedną z miar ubóstwa jest liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Według danych GUS, w 2007 r. liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 10 tys.
mieszkańców w Polsce wynosiła ok. 620 i w stosunku do 2002 r. nieznacznie spadła.
Największy odsetek osób korzystających z pomocy społecznej (ponad 10% ogółu ludności) zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim, tam również największy
był wzrost tego wskaźnika w stosunku do 2002 r. Około 8% ludności korzystało z pomocy społecznej w woj. kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i lubuskim, przy czym
tylko w tym ostatnim zanotowano nieznaczne obniżenie wskaźnika od 2002 r. Ponadto
niewielki wzrost liczby korzystających z pomocy na 10 tys. mieszkańców zanotowano
w woj. łódzkim i podlaskim. Najniższy wskaźnik, poniżej 5%, notowano w śląskim, małopolskim i opolskim, we wszystkich tych województwach liczba osób korzystających
z pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców spadła od 2002 r.
Miarą ubóstwa i wykluczenia jest także liczba eksmisji z mieszkań w miastach. Pomiędzy rokiem 2003 a 2007 nastąpił znaczny przyrost liczby eksmisji w miastach (o blisko 20%).
Tylko w kilku województwach liczba eksmisji spadła, najbardziej w małopolskim i świętokrzyskim. Największa liczba eksmisji, powyżej 3 tys., zanotowana została w woj. mazowieckim i śląskim, plasujących się także w czołówce pod względem liczby eksmisji na
10 tys. mieszkańców. Najwyższa w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, liczba eksmisji
odnotowana została natomiast w woj. lubuskim, gdzie w stosunku do 2003 r. nastąpił także
blisko 3-krotny wzrost ich liczby. Znaczna, powyżej 10 na 10 tys. mieszkańców, liczba eks-
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misji miała miejsce w woj. łódzkim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. W każdym z nich
liczba eksmisji znacznie wzrosła w latach 2003-2007. Relatywnie mniejszym problemem
są eksmisje w miastach Polski wschodniej: w podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim
i lubelskim wskaźnik liczby eksmisji na 10 tys. mieszkańców nie przekracza 4.
Stopa bezrobocia długotrwałego w 2007 r. wynosiła ok. 3%, przy czym znacznie
wyższa była wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Najwyższe bezrobocie długotrwałe, ponad 5%, odnotowano w woj. świętokrzyskim. Niemal równie wysoką stopą bezrobocia
cechują się podkarpackie, warmińsko-mazurskie, lubelskie i kujawsko-pomorskie. Powyżej średniej dla Polski stopa ta kształtowała się także w zachodniopomorskim, łódzkim
i mazowieckim. We wszystkich województwach stopa bezrobocia długotrwałego wśród
kobiet była od 1,5 do 3 razy wyższa niż wśród mężczyzn. Najwyższą, przekraczającą
6%, odnotowano w świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim i kujawskopomorskim. Szczególnie duża różnica pomiędzy liczbą bezrobotnych długotrwale kobiet i mężczyzn wystąpiła natomiast w kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.
Najniższym poziomem bezpieczeństwa, mierzonym liczbą popełnionych przestępstw na 10 tys. mieszkańców cechują się woj. dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i pomorskie, gdzie zarówno liczba przestępstw ogółem, jak i liczba przestępstw
kryminalnych na 10 tys. osób jest najwyższa. Nieznacznie niższy poziom przestępczości
kryminalnej notowany jest w województwie mazowieckim i łódzkim. Najniższy poziom
przestępczości odnotowano natomiast w woj. lubelskim, podlaskim i podkarpackim.
Sytuacja gospodarcza
Jednym z mierników rozwoju gospodarczego województwa jest produkt krajowy
brutto w przeliczeniu na mieszkańca. Zarówno województwa o najwyższym, jak i najniższym PKB per capita, pod względem dynamiki tego wskaźnika pozostają od 2000 r.
prawie bez zmian. Należy jednak zauważyć, że w 2000 r. powyżej średniej ogólnopolskiej
było 5 województw, natomiast w 2006 r. tylko 4. Największy względny spadek PKB na
mieszkańca zanotowało woj. zachodniopomorskie. Nadal obniżała się także względna pozycja województw o najniższym PKB na mieszkańca: lubelskiego i podkarpackiego.
W latach 2002-2007 liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców
wzrosła we wszystkich województwach poza podlaskim. W 2007 r. najwyższą, przekraczającą 1000 na 10 tys. mieszkańców liczbę firm odnotowano w woj. zachodniopomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i pomorskim. Najmniejsza
liczba podmiotów gospodarczych notowana była w woj. wschodnich, przy czym w podlaskim obserwowano znaczne obniżenie wskaźnika.
Odsetek pracujących w usługach (w odniesieniu do pracujących poza rolnictwem)
jest największy w woj. mazowieckim, lubelskim, podlaskim i małopolskim, natomiast
najniższy – w śląskim. Najwyższy udział zatrudnionych w usługach rynkowych odnotowano natomiast w woj. mazowieckim, pomorskim i małopolskim. Najniższy – w podkarpackim, świętokrzyskim i opolskim.
Aktywność zawodowa ludności, mierzona odsetkiem osób zawodowo czynnych
w wśród ludności w wieku produkcyjnym była najwyższa (2007) w woj. mazowieckim,
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świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim i łódzkim (powyżej 70%). Najmniejszą aktywnością zawodową, poniżej 65%, cechowały się natomiast śląskie i zachodniopomorskie.
Aktywność ekonomiczna kobiet była nieco niższa, szczególnie niska, poniżej 60%, charakteryzowała woj. śląskie, opolskie i zachodniopomorskie.
4.2.2. Skala zróżnicowań regionalnych w kontekście polityki krajowej
W celu określenia skali związanych z rewitalizacją problemów występujących
w województwach, przeprowadzono porównanie w pięciu obszarach problemowych:
stan zasobów środowiska przyrodniczego, degradacja zasobu mieszkaniowego, niekorzystne procesy demograficzne (zasób ludzki), wykluczenie społeczne i bezpieczeństwo publiczne oraz zapóźnienie gospodarcze województwa. Problemy oszacowano za
pomocą opisanych wyżej wskaźników. Wyniki przedstawiono w formie kartogramów,
z podziałem na 5 klas. Następnie przeprowadzono syntezę każdego z obszarów problemowych. Jednostce w najgorszej klasie przyznawano 5 pkt, w najlepszej – 1 pkt.
Reszcie odpowiednio – 2, 3, 4 pkt. Po zsumowaniu punktów, wynik przedstawiono na
kartogramie w 5 klasach (ryc. 4.2-4.6). Poniżej przedstawiono analizę cech poszczególnych województw w pięciu opisanych wyżej obszarach problemowych.
Stan zasobu przyrodniczego zwaloryzowano na podstawie opisanych wskaźników
(dane z 2007 r.) i przedstawiono na ryc. 4.127. Najgorszy stan środowiska przyrodniczego
odnotowano w śląskim i mazowieckim. Relatywnie zły stan środowiska cechuje także
małopolskie, wielkopolskie i pomorskie. Najlepszy stan zasobów środowiska przyrodniczego mają woj. północno-wschodnie i lubelskie.
Wskaźniki stopnia degradacji zasobów mieszkaniowych przedstawia ryc. 4.2.
Można zatem stwierdzić, że najgorszy jest stan zasobu mieszkaniowego w miastach województw zachodnich, szczególnie zły jest w dolnośląskim, lubuskim i łódzkim. Niekorzystny stan cechuje również woj. śląskie i opolskie. Natomiast względnie
najlepsza sytuacja panuje w mazowieckim, podkarpackim, podlaskim28.
Niekorzystne procesy demograficzne
Skalę niekorzystnych zjawisk demograficznych przedstawia ryc. 4.3. Największą
skalą niekorzystnych zjawisk cechują się woj. dolnośląskie, łódzkie i pomorskie, gdzie
notowany jest szczególnie duży spadek liczby ludności miast, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym jest największy. Niekorzystnie przedstawia się też sytuacja w woj.
małopolskim i śląskim. Najkorzystniej pod względem potencjału demograficznego miast
wypadają warmińsko-mazurskie i podlaskie.

27
28

Na wszystkich rycinach analitycznych ostatni kartogram to waloryzacja.
Wnioski te są zasadniczo zgodne z wnioskami raportu dotyczącego skali degradacji przestrzennej
polskich miast (Jarczewski 2009).

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 4.1. Stan środowiska przyrodniczego – zasób przyrodniczy
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Ryc. 4.2. Degradacja techniczna miast – zasób mieszkaniowy
Źródło: opracowanie własne.

Wykluczenie społeczne i bezpieczeństwo
Zjawiska wykluczenia społecznego przedstawia ryc. 4.4. Największą skalą niekorzystnych zjawisk cechują się woj. zachodniopomorskie, lubuskie, łódzkie, kujawskopomorskie i warmińsko-mazurskie. Istotne problemy występują także w woj. mazowieckim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Natomiast wskaźniki ubóstwa i eksmisji nie idą
w parze ze wskaźnikiem bezrobocia długotrwałego, ani tym bardziej przestępczości.
Zapóźnienie gospodarcze
Problemy gospodarcze województw przedstawia ryc. 4.5. Najgorszymi wskaźnikami cechują się woj. warmińsko-mazurskie i podkarpackie. Relatywnie słabe gospodarczo są także województwa: podlaskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, opolskie
i świętokrzyskie. Najlepsza jest sytuacja w mazowieckim a także w woj. dolnośląskim,
wielkopolskim, łódzkim i pomorskim.
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Ryc. 4.3. Niekorzystne procesy demograficzne – zasób ludzki
Źródło: opracowanie własne.

4.2.3. Zmienna rola rewitalizacji w polityce rozwoju regionu
Syntetyczny obraz nakładania się na siebie: przestrzennych, społecznych i gospodarczych problemów miast w skali wojewódzkiej, uzyskano przez zestawienie w postaci
kartogramu województw, reprezentujących dwie najbardziej niekorzystne klasy w każdym z pięciu badanych obszarów problemowych. Przedstawia to ryc. 4.6.

W wyniku analizy zróżnicowań wojewódzkich wybranych parametrów,
przedstawiających niekorzystne stany i procesy w środowisku przestrzennym,
skalę wykluczenia społecznego oraz stopień zapóźnienia gospodarczego,
wskazano 3 grupy województw:

 województwa, w których w skali regionalnej występuje nasilenie zjawisk wymagających rewitalizacji, co oznacza, że województwa te kumulują niekorzystne w skali kraju
parametry w 3 obszarach problemowych; są to 3 woj. łódzkie, dolnośląskie i śląskie;
w województwach tych rewitalizacja powinna stanowić istotny element strategii rozwoju;

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 4.4. Wykluczenie społeczne
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Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 4.5. Zapóźnienie gospodarcze
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Ryc. 4.6. Nawarstwianie się problemów kryzysowych w województwach
Źródło: opracowanie własne.

 województwa, w których nakładają się 2 niekorzystne parametry skłaniające do rewitalizacji; zaliczyć tu trzeba 8 województw: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie,
mazowieckie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie; w województwach tych potrzeba rewitalizacji jest istotnym wyzwaniem, co powinno stanowić
przesłankę uznania jej za problem o charakterze strategicznym;
 w pozostałych 5 województwach istnieje co najmniej jeden obszar problemowy
skłaniający do rewitalizacji, co szczególnie wyraziste jest w woj. zachodniopomorskim (wykluczenie społeczne) i podkarpackim (zapóźnienie gospodarcze); nie można
tam jednak stwierdzić kumulacji, występującej w poprzednich grupach; należy przyjąć, że są to województwa, w których istnieje potrzeba rewitalizacji w poszczególnych
miastach, jednak rewitalizacja nie stanowi problemu o znaczeniu strategicznym dla
województwa.
Przedstawiona systematyka skłaniać powinna do różnicowania polityki rozwoju
województw ze względu na potrzeby rewitalizacji. Nasuwają się przy tym dwa wnioski.
Po pierwsze, polityka interregionalna powinna odzwierciedlać skalę potrzeb w zakresie
rewitalizacji. Elementem polityki krajowej powinno więc być różnicowanie poziomów
wsparcia z uwzględnieniem problemów ujawnionych w województwach. Powinno to
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zostać odzwierciedlone przede wszystkim w skali alokowanych środków publicznych
(unijnych i krajowych)29.
Po drugie, postulat istotnego różnicowania polityki w województwach winien także być odzwierciedlany w strategiach wojewódzkich. Województwa traktują obecnie rewitalizację, jako instrument polityki miejskiej, nie dostrzegając skali kumulacji problemów. Ewentualne zintensyfikowanie wsparcia krajowego dla wybranych województw
powinno iść w parze z odpowiednim zaangażowaniem województwa w działania rewitalizacyjne, zarówno w sferze aktywności zarządczej, jak i alokacji środków finansowych
(własnych oraz jednostek terytorialnych położonych na obszarze województwa).

4.3. Założone wskaźniki polityki rewitalizacji – kontekst regionalny
Zgodnie z założeniami kontekstu krajowej polityki, głównym celem polityki miejskiej (rewitalizacji) powinno być dążenie do rozwoju społeczno-ekonomicznego miast
poprzez wzrost ich konkurencyjności, zarówno w skali województwa i kraju jak i w skali
międzypaństwowej. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez rozwój nowych funkcji
miejskich i poprzez likwidowanie obszarów zdegradowanych. Rewitalizacja jest zatem
procesem wyrównawczym, przeciwstawiającym się zjawiskom kryzysowym. Proces ten
wymaga aktywizacji endo- i egzogenicznych sił sprawczych w celu eliminowania niekorzystnych stanów i procesów, występujących w województwie. Przyjąć tedy można,
że założony perspektywiczny horyzont realizacji polityki rewitalizacji pozwoli na skuteczne zidentyfikowanie i usunięcie tych niepomyślnych stanów i procesów. Wizja polityki rewitalizacji zbliży się zatem do wizji rozwoju zapisanej w strategii wojewódzkiej
(zwykle o krótszym horyzoncie czasowym).
Wizje rozwoju zapisane w strategiach wojewódzkich podnoszą europejski kontekst roli województw. Skupiają się na głównych zadaniach województw: szeroko
rozumianym zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym, unowocześnieniu
struktury gospodarki i zwiększeniu jej konkurencyjności, relacjach pomiędzy ośrodkiem centralnym województwa a jego spójnym terytorium. Istotnym wymiarem kontekstu europejskiego jest współpraca międzynarodowa, szczególnie ważna w województwach przygranicznych. Wizje podkreślają konieczność podniesienia poziomu
wykształcenia i aktywności kapitału ludzkiego oraz zachowania tożsamości kulturowej. Zakładają też poprawę jakości życia mieszkańców województwa (Kopeć, Kudłacz 2008). Tak określone elementy wizji rozwoju województw nie odnoszą się specyficznie do polityki rewitalizacji. Stanowi ona w strategiach wojewódzkich element
szerszej polityki rozwoju, czasem zaznaczany na poziomie celów głównych (strategicznych) lub operacyjnych.
Próbując zdefiniować wojewódzką wizję polityki, należy mieć na uwadze, że
w perspektywie:
29

Propozycję rozwiązań w tym względzie zawarto w podrozdziale Określenie źródeł i sposobów
finansowania polityki w niniejszym rozdziale.
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 w złożonym i nieprzewidywalnym świecie pojawią się zapewne nowe zjawiska, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
 znane nam zjawiska przybiorą nowy wymiar, zmieniający jakościowo kontekst funkcjonowania człowieka i środowiska, w którym żyje,
 zawsze pozostaną aktualne te elementy wizji, które wynikają z natury tego, czym jest
terytorium.
Można założyć, że w kontekście wojewódzkim wizja polityki rewitalizacji polega
na eliminowaniu lub ograniczeniu stanów i procesów sprzyjających powstawaniu zjawisk kryzysowych. Jednocześnie rewitalizacja rozumiana jako proces odnowy miast,
a zarazem dialog ze społecznościami i przestrzeniami, pozostającymi w stanie kryzysu,
stwarza szansę na „wzrost jakości życia w miastach” i „pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”30.
Syntetycznie i wskaźnikowo skalę obecnie występujących zjawisk oraz propozycję
charakteryzującą wizję polityki, przedstawiono w tabeli 1.

4.4. Cele strategiczne i operacyjne polityki rewitalizacji
W poniższym opisie nie różnicowano celów strategicznych i operacyjnych polityki
z uwagi na to, że jeśli jest możliwe uśrednienie w skali kraju regionalnej wizji polityki,
to nie da się ściśle sformułować parametrów opisujących cele i ich horyzont czasowy
w poszczególnych województwach. Regionalne zróżnicowania kumulacji zjawisk kryzysowych, odnoszące się zarówno do ilości nakładających się problemów, jak i do ich
natury (raz zanieczyszczenie środowiska, innym razem kwestie społeczne, czy zapóźnienie gospodarcze), nie pozwalają na identyczną waloryzację celów w dokumencie o wysokim poziomie abstrakcji, jakim jest niniejsza polityka. To w strategiach wojewódzkich
i związanych z nimi planach zagospodarowania przestrzennego województw będzie
można określić rolę każdego z proponowanych celów po przeprowadzeniu analizy i diagnozy zjawisk kryzysowych konkretnego województwa. Cele strategiczne i operacyjne
rewitalizacji rozszerzają i uszczegółowiają katalog zawarty w komponencie krajowym.
4.4.1. Cele związane z rozwojem środowiska przestrzennego
Środowisko przestrzenne – to pojęcie niezwykle pojemne. Cele związane z poprawą stanu środowiska przestrzennego, obejmować powinny:
 ograniczanie ingerencji w środowisko naturalne poprzez intensywne wykorzystanie
zagospodarowanych wcześniej terenów miejskich: zdegradowanych śródmieść i osiedli,
terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych (rewitalizacja terenów),
 zapewnienie ładu funkcjonalno-przestrzennego osadnictwa poprzez regulowanie powiązań infrastrukturalnych, zwłaszcza w dziedzinie transportu,

30

Elementy te akcentuje komponent krajowy polityki rewitalizacji (por. rozdz. 3).
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 utrzymywanie takiej jakości środowiska kulturowego (szczególnie stanowiącego
dziedzictwo narodowe), która pozwala realizować nowe funkcje, a przy tym zapewnia
odpowiednie standardy środowiska kulturowego (zdrowotne oraz w sferze bezpieczeństwa),
 kreowanie endogenicznych wizji przyszłości terenów rewitalizowanych.
Poniżej przedstawiono syntetycznie każdą z opisanych grup celów.
Rewitalizacja terenów miejskich, poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych
Istotą rewitalizacji jest ponowne wykorzystanie zagospodarowanych wcześniej terenów: zdegradowanych śródmieść i osiedli oraz terenów poprzemysłowych i powojskowych, położonych na terenie miast. Cel ten ma znaczenie priorytetowe dla polityki rewitalizacji. Prowadzi do ograniczania ingerencji w środowisko naturalne poprzez zagospodarowanie terenów wcześniej zurbanizowanych. Istotą rewitalizacji jest nadanie
obszarom zdegradowanym nowej roli w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast, co
stanowi podstawowy warunek realizacji opisanej wyżej wizji polityki.
Zapewnienie ładu funkcjonalno-przestrzennego a powiązania infrastrukturalne
W warunkach postępującej suburbanizacji, prócz wymienionej wcześniej rewitalizacji, presję na tereny niezabudowane, zmniejszyć powinno takie formowanie korytarzy transportowych, powiązanych z innymi sieciami infrastruktury, które skoncentruje
urbanizację na określonych obszarach. Stworzenie atrakcyjnych, planowanych w skali
wojewódzkiej ciągów funkcjonalno-infrastrukturalnych stworzy szansę na aktywizowanie obszarów kryzysowych, w których sąsiedztwie owe ciągi korytarze urbanistyczne
mogą przebiegać. Koncentracja urbanizacji wokół korytarzy infrastrukturalnych może
być sukcesem pod warunkiem zapewnienia sprawnej komunikacji, zwłaszcza transportu
zbiorowego.
Standardy środowiska kulturowego
Celem polityki rewitalizacyjnej jest utrzymywanie takiej jakości środowiska kulturowego, która pozwala realizować współczesne funkcje, a przy tym zapewnia odpowiednie standardy zdrowotne oraz bezpieczeństwo życia. Chodzi także o zachowanie
profilu społecznego dzielnic. Należy podkreślić, że charakteryzujące zasób mieszkaniowy zjawiska kryzysowe w sferze społecznej i gospodarczej, często związane są z degradacją techniczną zasobów. Jednym z kluczowych celów polityki jest zapewnienie
takiego stanu technicznego zabudowy, który zapewni odpowiednie standardy. Jest to
szczególnie istotne tam, gdzie zabytkowy charakter przestrzeni nakłada dodatkowe wymagania ochrony substancji budowlanej.
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Tabela 4.1. Wizja polityki rewitalizacyjnej na tle wskaźników zjawisk kryzysowych
w regionach
Wizja –
wartości
w 2033 r.

Wartości aktualne a
Wskaźnik

Wartość
minimum
maksimum
średnia
dla wartość województwo wartość województwo
Polski

Wartość
średnia
dla Polski

Niekorzystny stan zasobów

Zasób przyrodniczy
odsetek gruntów zdegradowanych wymagających
0,21
0,10 lubuskie
rekultywacji w pow. ogólnej
województwa
warmińskopowierzchnia składowania
0,24
0,01
odpadów – w % pow. miast
mazurskie
odsetek ludności miast
86,6 69,42 mazowieckie
korzystający z oczyszczalni
zieleń publiczna w miastach
21,1
15,0 podlaskie
w m2 w przeliczeniu na osobę
Degradacja techniczna miast – zasób mieszkaniowy
odsetek budynków sprzed
1989 oraz budynków
84,8 b 80,0 b pomorskie b
przedwojennych w budynkach
ogółem
zaopatrzenie w instalacje 98,5
w % mieszkań zaopatrzonych
96,2 łódzkie
w wodociąg w miastach
zaopatrzenie w instalacje –
84,5
w % mieszkań zaopatrzonych
79,5 śląskie
w CO w miastach
Niekorzystne procesy demograficzne – zasób ludzki
zmiana liczby ludności
-2,5 c
w latach 1997- 2007 (jako
-6,7 c śląskie c
odsetka ludności miast)
saldo migracji miasto-wieś
-2,1
w r. 2007 – osoby na 1000
-3,8 wielkopolskie
mieszkańców miast
Wykluczenie społeczne
korzystający z pomocy
620,8 463,0 śląskie
społecznej – osoby /10 tys.
ludności
liczba eksmisji – osoby na 10
8,4
2,4 podkarpackie
tys. ludności miast
liczba przestępstw
208,4 113,0 podkarpackie
kryminalnych – osoby na 10
tys. ludności

0,37 śląskie

0,05

0,53 śląskie

0,05

98,99 pomorskie
warmińsko-

100,00

36,1 mazurskie

30,0

91,2 b opolskie b

75,0

warmińsko-

99,8 mazurskie

100,0

90,1 mazowieckie

100,0

3,2 c mazowieckie c
warmińsko-

-0,1 mazurskie

warmińsko-

1013,8 mazurskie
14,8 lubuskie

282,2 dolnośląskie

0,0
w ciągu
10 lat
0,0

200,0
1,5
50,0
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stopa bezrobocia
długotrwałego (pow. 12
miesięcy)
Zapóźnienie gospodarcze
podmioty gospodarcze
w REGON na 10 tys.
mieszkańców
pracujący w usługach
rynkowych w liczbie
pracujących poza rolnictwem
PKB – zł na osobę w 2006 r.
odsetek ludności aktywnej
zawodowo czynnej w ludności
w wieku produkcyjnym
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3,2

2,1 wielkopolskie

967

677 podkarpackie

1245 skie

1000

32,3

28,6 podkarpackie

49,4 mazowieckie

50,0

27 799 18 779
d

d

69,1

64,1

lubelskie d
zachodniopomorskie
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Kreowanie endogenicznych wizji terenów rewitalizowanych
Celem polityki powinno być także zakorzenienie refleksji planistycznej w procesach
oddolnych, związanych z atutami i specyfiką miejsca. Kreowanie endogenicznych wizji
przyszłości ma przy tym sens symboliczny, odnoszący się do eksponowania genius loci
w koncepcjach rozwoju dzielnic kryzysowych. Zakorzenienie wizji rozwojowych w endogenicznych cechach obszarów ma także wymiar społeczny. Jeśli celem rewitalizacji jest
utrzymanie stanu zasobów, zachowanie zastanej społeczności w miejscu jej zamieszkania, to
warto m.in. przez partycypację publiczną pozwolić owej społeczności na wyeksponowanie
tego, co dla niej ważne, a co w końcu będzie odnowioną „twarzą” rewitalizowanego terenu.
4.4.2. Cele związane z rozwojem kapitału ludzkiego
Szczególnie ważnym aspektem opisanych wyżej zmian środowiska przestrzennego jest
koncentracja negatywnych zjawisk degradacji przestrzennej na obszarach ubóstwa i nierówności społecznych. Cele związane z rozwojem kapitału ludzkiego obejmują zatem:
 spójność społeczną, czyli wyrównanie dysproporcji w jakości życia, poprzez eliminowanie ubóstwa, ograniczanie nierówności społecznych, produktywne zatrudnienie
oraz integrację społeczną,
 podnoszenie wykształcenia, a przez to zwiększanie kreatywności ludzi, ich zdolności do
innowacji, a w konsekwencji zwiększanie konkurencyjności województwa,
 poprawę zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych i gospodarczych przez
odpowiedni system opiekuńczy i edukacyjny.
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Spójność społeczna, czyli wyrównanie dysproporcji w jakości życia
Badania wskazują, że w Polsce systematycznie rośnie tzw. indeks Giniego, noszący też
nazwę wskaźnika nierówności społecznej. Poza nierównościami ekonomicznymi – postępuje
proces dyferencjacji społeczeństwa, którego korzenie wiążą się z globalizacją, przepływem
wartości i wzorców kulturowych. W warunkach niskiego kapitału społecznego w Polsce
procesy zróżnicowania rodzić będą coraz większe napięcia. Szczególnie głęboko dotyczyć
to będzie terenów zdegradowanych, zamieszkałych przez ludność dotkniętą procesami marginalizacji. Cele polityki powinny być tedy ukierunkowane na wzrost spójności społecznej
i jakości życia, których podstawowym przejawem jest wyrównywanie dysproporcji. W wymiarze funkcjonowania województwa cele polityki obejmować powinny zagadnienia stabilizacji i rozwoju rynku pracy oraz mobilizacji rozwoju gospodarczego.
Wykształcone społeczeństwo
Zasadniczym elementem rozwoju kapitału ludzkiego jest wzrost poziomu wykształcenia. Podniesienie poziomu wykształcenia jest dowiedzionym, trwałym czynnikiem poprawy jakości życia. Lepsze wykształcenie populacji sprzyja podstawowym
warunkom rozwoju społeczno-gospodarczego, jakimi są zwiększanie kreatywności ludzi i zdolność do tworzenia innowacji. Innowacyjność zawiera w sobie potencjał, który
może być przetworzony we wzrost konkurencyjności województw. Skoro polityka rewitalizacji ma charakter wyrównawczy, celem województwa powinno być podnoszenie
wykształcenia szczególnie ludności należącej do grup marginalizowanych, w tym zamieszkującej dzielnice i osiedla zdegradowane.
Społeczeństwo otwarte na zmiany
Wykształcenie stanowi tylko jeden z elementów tego, co określa się mianem
kompetencji. Przez kompetencje rozumie się syntetyczny zbiór cech, obejmujący poza
wiedzą (wykształceniem) umiejętności, doświadczenia, zdolności, ambicje, wyznawane wartości i style działania. Środkiem do udanego funkcjonowania we współczesnym
świecie jest uzyskanie szerokich kompetencji, które pozwalają na interakcję ze zmieniającą się rzeczywistością. Warunkiem progowym rozwoju jest stałe podnoszenie zdolności adaptacyjnych członków wspólnoty w kontaktach społecznych i gospodarczych.
Istotną rolę w tych procesach odegrać powinno powiązanie odpowiednich systemów
opiekuńczych i edukacyjnych, wspieranych przez władze wojewódzkie polityką rynku
pracy, zorientowaną na mobilizację i aktywizację ludności dzielnic zdegradowanych.
4.4.3. Cele związane z rozwojem społeczno-gospodarczym
Stwierdzone w województwach problemy rozwoju społeczno-gospodarczego skłaniają do formułowania celów polityki, skutkujących stwarzaniem warunków odpowiedniego funkcjonowania podmiotów należących do sektorów: publicznego, prywatnego
i pozarządowego, działających w obszarach kryzysowych. Wskazać można następujące
cele polityki:
 wzrost konkurencyjności województwa i jego miast,
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 otwarcie województwa i jego miast na kooperację i wymianę krajową i międzynarodową,
 stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości,
 zwiększenie innowacyjności rozwiązań społeczno-gospodarczych, wykorzystujących wiedzę i zasoby endogeniczne województwa.
Wzrost konkurencyjności województwa i jego miast
Konkurencyjność województwa i jego miast jest podstawowym wyzwaniem
w świecie poddanym procesom globalizacji. Polityka rewitalizacji w kontekście konkurencyjności w skali wojewódzkiej powinna być zatem prowadzona dwukierunkowo.
W węższym znaczeniu polityka ta odnosić się powinna do wzrostu konkurencyjności
miast, jako motorów rozwoju we współczesnym świecie. Cel ten winien obejmować
wsparcie lokalnych, prorozwojowych działań, prowadzonych przez samorządy miast.
W znaczeniu bardziej ogólnym polityka rewitalizacji ukierunkowana być powinna na
wzrost konkurencyjności województwa na arenie krajowej i międzynarodowej.
Otwarcie województwa i jego miast na kooperację i wymianę
Jeden z kluczowych czynników jakościowego rozwoju społeczno-gospodarczego
polega bowiem na jednoczesnym stymulowaniu wewnętrznych i zewnętrznych powiązań kooperacyjnych w skali wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej. Dotyczy to
relacji gospodarczych i instytucjonalnych, gdzie istotną rolę odgrywa sieciowy aspekt
relacji między podmiotami gospodarczymi, działającymi w skali globalnej, a infrastrukturą instytucjonalną współczesnego społeczeństwa, obejmującą organizacje publiczne
i społeczne. Celem działania władz wojewódzkich powinno być otwieranie możliwych
kanałów komunikacji i wymiany towarów, dóbr a także wartości i idei. Szczególnym
aspektem współpracy międzynarodowej województw jest europejska współpraca terytorialna, realizowana w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.
Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości
Celem polityki rewitalizacji, ukierunkowanej strategicznie na rozwój społecznogospodarczy, powinno być wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, rozumianego jako
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W kontekście wojewódzkim uznać
trzeba sektor MŚP za źródło konkurencyjności gospodarki oraz wzrostu gospodarczego.
Pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach kryzysowych ma zatem podstawowe znaczenie dla rozwoju, najpierw w skali lokalnej, a poprzez kumulację – w skali wojewódzkiej. Rozwój małych i średnich firm jest też świadectwem pobudzania wzmiankowanych
wcześniej procesów endogenicznych.
Zwiększenie innowacyjności rozwiązań społeczno-gospodarczych
Z przedsiębiorczością nieodłącznie wiąże się kwestia innowacyjności, wykorzystującej wiedzę i zasoby endogeniczne województwa. Innowacyjność powinna być jednym
z celów polityki. W kontekście rewitalizacji polityka proinnowacyjna polegać powinna na
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wykorzystaniu „zamrożonych” aktywów województwa, np. przez odpowiednią aktywizację
zurbanizowanych, lecz niewykorzystywanych gospodarczo obszarów. Celem polityki jest
także stymulowanie rozwoju kapitału społecznego, bazującego na wiedzy, innowacyjności
zaangażowanych jednostek. Innowacyjność rozwiązań obejmuje również wszelkie formy
aktywizacji społeczno-gospodarczej, specyficznie ukierunkowanych na mobilizowanie aktywności mieszkańców obszarów kryzysowych (np. w postaci tzw. ekonomii społecznej).

4.5. Działania polityki rewitalizacji
Działania polityki rewitalizacyjnej usystematyzowano w relacji do przedstawionych
wyżej celów. W szerszym kontekście działania mogą być utożsamiane z projektami rozwoju lub grupami ściśle związanych projektów. Przedsięwzięcia rozwojowe w potocznym
rozumieniu dzieli się na tzw. projekty twarde i projekty miękkie. Te pierwsze – to inwestycje, zawsze związane z powstaniem lub modernizacją jakichś nowych obiektów. Projekty
miękkie – to przedsięwzięcia związane z organizowaniem konkretnych procesów, dotyczących kapitału ludzkiego, organizacji społeczno-gospodarczych czy zarządzania terytorialnego. Projekty te dotyczą ludzi jako takich i zachodzących między nimi relacji.
4.5.1. Działania związane z zasobami środowiska przestrzennego
Do działań rewitalizacji związanych z celami odnoszącymi się do zasobów środowiska przestrzennego zaliczyć należy:
 ustalenie dla województwa standardów środowiskowych, przestrzennych i technicznych, determinujących instrumenty planistyczne rozwoju,
 identyfikację projektów wojewódzkich i lokalnych ukierunkowanych na rewitalizację terenów miejskich,
 zdefiniowanie wojewódzkich i lokalnych projektów infrastrukturalnych (zwłaszcza
drogowych), intensyfikujących zwartość osadnictwa,
 wskazanie obszarów (i obiektów) o wybitnych walorach, wymagających rewaloryzacji z zapewnieniem (w tym utrzymaniem) współczesnych funkcji,
 wprowadzenie rozwiązań służących zwiększaniu udziału społecznego w wojewódzkim planowaniu przestrzennym dla endogenicznego zakorzenienia wizji przyszłości obszarów rewitalizowanych.
Projekty ukierunkowane na rewitalizację terenów miejskich
Realizacja celów związanych z rewitaliizacją wymaga działania w dwóch głównych
kierunkach. Ważnym działaniem jest ustalenie dla województwa standardów środowiskowych, przestrzennych i technicznych. Punktem wyjścia są w tym wypadku standardy
wyznaczone przepisami prawa. Zróżnicowania w zakresie potrzeb rewitalizacji skłaniają do określenia na poziomie wojewódzkim bardziej specyficznych norm interwencji
publicznej. Chodzi tu o określenie w województwach parametrów referencyjnych, dla
których stosowane są określone instrumenty polityki. Obecnie takie parametry referencyjne zdefiniowane zostały na poziomie krajowym (Wytyczne Ministra Rozwoju…,
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2008). Postulatem do uwzględnienia w krajowej polityce rewitalizacyjnej jest przeniesienie określania progów interwencji publicznej na szczebel wojewódzki.
W dalszej kolejności powinno być określenie w województwach projektów ukierunkowanych na rewitaliizację terenów miejskich. Projekty własne samorządu uzasadnione są w przypadku zastosowania podejścia odgórnego, w którym poprzez plan zagospodarowania przestrzennego województwa wskazano problemy i obszary kryzysowe,
a w konsekwencji obszary strategiczne rewitalizacji. Projekty własne województwa
powinny więc dotyczyć szczególnie trudnych sytuacji, w których zaangażowanie samorządów lokalnych oraz podmiotów gospodarczych nie rokuje nadziei na wprowadzenie
istotnej zmiany istniejącej sytuacji. Podejście oddolne polega na stworzeniu kryteriów
uzasadniających delimitację przez miasta obszarów kryzysowych. Postuluje się, by zasady wyznaczania obszarów wsparcia pozostawić władzom wojewódzkim, wykorzystując opracowane w województwach własne wskaźniki referencyjne.
Projekty infrastrukturalne intensyfikujące zwartość osadnictwa
Działania hamujące chaotyczną suburbanizację wiążą się z planowaniem w skali wojewódzkiej tzw. korytarzy urbanistycznych – atrakcyjnych ciągów funkcjonalno-infrastrukturalnych, łączących duże miasta lub aglomeracje. W odniesieniu do rewitalizacji przedstawiona wizja zagospodarowania wiąże się z szansą na aktywizowanie obszarów kryzysowych,
w których sąsiedztwie proponowane ciągi infrastrukturalne mogłyby przebiegać. Działania
priorytetowe powinny zatem polegać na określeniu przebiegu korytarzy w planach zagospodarowania przestrzennego, w miarę możliwości ułatwiającego dostęp do terenów kryzysowych, oraz na zapewnieniu kompleksowej obsługi infrastrukturalnej tych korytarzy.
Zapewnienie współczesnych funkcji na obszarach i w obiektach o wybitnych
walorach
Postępująca degradacja techniczna zabudowy wymaga ponoszenia stałych nakładów
na utrzymanie i dostosowanie jej do wyższych standardów funkcjonalnych i środowiskowych. Specyfika działań polega w tym wypadku na stworzeniu warunków prospołecznej
polityki remontowej, prowadzonej przez gminy oraz właścicieli nieruchomości. Kluczowym problemem jest ochrona lokatorów w przypadku nieuniknionej zwyżki czynszów
w odnawianych obiektach. Ważnym aspektem polityki remontowej jest zatem współpraca z właścicielami istniejących zasobów. Działania wojewódzkie powinny uwzględniać
zakres wsparcia finansowego gmin (jako redystrybutorów środków dla niezamożnych
mieszkańców) oraz właścicieli nieruchomości, a także transferu środków krajowych na
wsparcie polityki remontowej prowadzonej przez gminy i właścicieli nieruchomości.
Zwiększenie udziału publicznego w planowaniu przestrzennym
Wykorzystanie udziału społecznego w planowaniu przestrzennym jest jednym
z trudniejszych wyzwań dla samorządu wojewódzkiego. Obejmuje to w pierwszej kolejności poza przestrzeganiem wiążących procedur planistycznych możliwe szerokie
upublicznianie zamierzeń samorządu wojewódzkiego przez wykorzystanie Interne-
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tu i mediów do informowania o wizjach, celach i działaniach polityki województwa.
Zwiększenie udziału publicznego wymaga ścisłej współpracy z mediami także przez
sponsorowanie przekazywania określonych informacji. Wydaje się również, że ze względu na ponadlokalny charakter i zdystansowanie wobec lokalnych „układów” samorząd
województwa mógłby odegrać znaczną rolę jako mediator w przypadku konfliktów lokalnych na tle planowania i realizacji procesu rewitalizacji.
4.5.2. Działania związane z kapitałem ludzkim
Do działań rewitalizacji związanych z celami odnoszącymi się do rozwoju kapitału
ludzkiego zaliczyć należy:
 upowszechnienie wśród podmiotów publicznych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych idei przygotowywania projektów ukierunkowanych na eliminację ubóstwa, ograniczenie nierówności społecznych, produktywne zatrudnienie oraz integrację
społeczną,
 promocję podnoszenia wykształcenia na wszystkich poziomach i we wszystkich środowiskach oraz tworzenie, współtworzenie i promowanie bazy materialnej nauki i edukacji,
 reorientację systemu opiekuńczego i edukacyjnego dla rozwijania zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych i gospodarczych.
Projekty ukierunkowane na wyrównywanie dysproporcji
Wyrównywanie dysproporcji jest trudnym elementem polityk publicznych w społeczeństwie, w którym promuje się wolność i przedsiębiorczość. W skali wojewódzkiej działania dotyczyć powinny stabilizacji i rozwoju rynku pracy, rozwoju systemu
pomocy społecznej oraz mobilizacji rozwoju gospodarczego. Oznacza to, że główne
działania województwa będą miały wpływ pośredni. Najważniejszą rolę samorządu wojewódzkiego widzieć należy w odpowiednim zaprogramowaniu wytycznych dla lokalnych beneficjentów pomocy wojewódzkiej w rewitalizacji. Ważnym elementem polityki
wojewódzkiej powinna być zmiana istniejącej sytuacji, w której faktycznie projekty rewitalizacyjne mają charakter projektów „twardych” (infrastrukturalnych), podbudowanych zaledwie dodatkową argumentacją społeczną. Znacznie lepiej można by formułować projekty rewitalizacyjne, gdyby ich konstrukcja oparta była na celach społecznych,
a element inwestycyjny miałby charakter uzupełniający.
Promowanie podnoszenia wykształcenia
W kontekście wojewódzkiego komponentu polityki rewitalizacyjnej podkreślić trzeba, że działaniem podstawowym powinno być promowanie wykształcenia na
wszystkich poziomach i we wszystkich środowiskach oraz tworzenie, współtworzenie
i promowanie bazy materialnej nauki i edukacji. Działania te mogą być realizowane poprzez aktywność własną samorządu województwa, polegającą na lokowaniu na obszarach kryzysowych szkół wojewódzkich, realizowaniu wojewódzkich programów edukacyjnych i stypendialnych, promowaniu kształcenia ustawicznego. Inna formą mogłaby
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być aktywność pośrednia, związana z odpowiednim zaprogramowaniem wytycznych
dla lokalnych beneficjentów pomocy wojewódzkiej w rewitalizacji.
Rozwijanie zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych i gospodarczych
Wzrostowi aktywności i mobilności mieszkańców terenów zdegradowanych lub/i rewitalizowanych powinno służyć (prócz wymienionych działań dot. wykształcenia) zorientowanie zadań stawianych przed systemem opiekuńczym, pomocy społecznej
i edukacyjnym na działania uwzględniające specyfikę procesu rewitalizacji. Obejmuje to
przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej szczebla
lokalnego, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji operatorów rewitalizacji, promowanie
i wsparcie rozwoju ekonomii społecznej, czy wsparcie NGO w zakresie doskonalenia
ich kompetencji w działalności na rzecz społeczności obszarów dotkniętych problemami
degradacji i marginalizacji.
4.5.3. Działania związane z aktywizacją rozwoju społeczno-gospodarczego
Do działań rewitalizacji związanych z aktywizacją rozwoju społeczno-gospodarczego
zaliczyć należy:
 opracowanie zasobu lokalnych i wojewódzkich projektów publicznych i społecznych, ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności województwa i jego miast
oraz ich otwarcie na kooperację i wymianę wojewódzką, krajową i międzynarodową,
 wykorzystanie marketingu terytorialnego w celu przyciągania do województwa inwestorów i dysponentów środków, turystów oraz nowych mieszkańców,
 tworzenie warunków do wdrażania finansowych i instytucjonalnych instrumentów
rozwoju małych i średnich firm,
 projekty zwiększające innowacyjność przestrzeni społeczno-gospodarczej przez tworzenie warunków do wprowadzania innowacji technologicznych i nietechnologicznych.
Projekty ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności województwa
i jego miast oraz ich otwarcie na kooperację i wymianę regionalną, krajową i międzynarodową
Rolą samorządu województwa w zakresie polityki rewitalizacji stać się powinno
opracowanie zasobu, a następnie promowanie i aktywizowanie przedsięwzięć wojewódzkich i lokalnych, służących do wykorzystania potencjału obszarów rewitalizacji
do zwiększenia konkurencyjności całego województwa. Szczególna rola samorządu
wojewódzkiego przejawiać się powinna we wsparciu organizacyjnym i promocyjnym
uczestniczących w rewitalizacji podmiotów z małych ośrodków miejskich. Samorząd
wojewódzki stać się może promotorem i „inkubatorem” projektów wspierających współpracę lokalnych partnerów rewitalizacji wewnątrz województwa poprzez tworzenie baz
danych i sieci wymiany informacji o lokalnych procesach rewitalizacji a także forów
operatorów rewitalizacji.
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Wykorzystanie marketingu terytorialnego w celu przyciągania do województwa inwestorów i dysponentów środków, turystów oraz nowych mieszkańców
Skala wojewódzka jest właściwa do wdrożenia działań z zakresu marketingu terytorialnego, mających na celu pozyskanie inwestorów, turystów i mieszkańców. Wymaga to w zakresie rewitalizacji działań obejmujących promowanie potencjału obszarów
zdegradowanych w województwie, jako miejsc prowadzenia działalności gospodarczej,
zamieszkania czy spędzania wolnego czasu. W zależności od rodzaju obszaru oraz grup
docelowych województwo wykorzystywać może dostępne mu kanały dystrybucji informacji i ofert o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Tworzenie warunków do wdrażania finansowych i instytucjonalnych instrumentów rozwoju małych i średnich firm
Samorządy wojewódzkie są animatorami i/lub założycielami wielu organizacji
służących finansowemu i instytucjonalnemu wsparciu MŚP. W zakresie rewitalizacji
działania te powinny uwzględniać specyfikę przekształceń obszarów zdegradowanych,
modelując oferowane wsparcie tak, aby mogły uzyskiwać pomoc przedsięwzięcia lokalizowane na obszarach zdegradowanych, nawet jeśli obciążone są większym ryzykiem
niepowodzenia. Postuluje się także stworzenie wojewódzkich kryteriów przyznawania
przez zależne od samorządu instytucje pomocy MŚP lokującym się na obszarach rewitalizowanych. Kolejnym działaniem winno być wsparcie tworzenia stref aktywności
gospodarczej na obszarach rewitalizowanych.
Projekty zwiększające innowacyjność przestrzeni społeczno-gospodarczej
Działania ukierunkowane na zwiększenie innowacyjności powinny obejmować
stymulowanie powstawania projektów, których istotą jest przekształcanie istniejących
możliwości w nowe idee i rozwiązania, a także ich wdrażanie. Pierwsza grupa projektów dotyczyć może alokacji środków na przywrócenie aktywności gospodarczej, w tym
innowacyjnej, na poprzemysłowych terenach zurbanizowanych, uzbrojonych, lecz
nieprzyczyniających się do rozwoju. Wojewódzka skala działania pozwala na wykorzystanie tzw. efektów sieciowych, związanych z kumulowaniem korzyści w wyniku
pobudzania współpracy podmiotów, położonych na terenie województwa. Dla polityki
rewitalizacyjnej istotne są także innowacje nietechnologiczne, związane z systemami
organizacji i zarządzania, a szczególnie z pobudzaniem aktywności sprawczej organizacji pozarządowych. Przykładem może być tu promowanie ekonomii społecznej, sieci
organizacji społecznych czy lokalnych partnerstw.

4.6. Środki realizacji celów strategicznych i działań
Środki realizacji celów strategicznych i zadań stanowią zasadniczy element
polityki publicznej. Przybierają przy tym różne formy interwencji. Zgodnie z zasadą pomocniczości „.odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić
przede wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli” (Eu-
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ropejska karta…, 1994). Interwencja publiczna zakłada stosowanie odpowiednich
narzędzi (instrumentów, środków) zarządzania rozwojem. Za klucz systematyki instrumentów przyjęto cztery etapy procesu zarządzania jednostką terytorialną, wyróżniając:
 instrumenty planowania rozwoju, określane jako instrumenty planistyczne,
 instrumenty dotyczące organizowania procesu rozwoju, których istotą jest stworzenie odpowiednich instytucji (instrumenty organizacyjne),
 instrumenty bieżącego zarządzania rozwojem,
 instrumenty monitoringu i kontroli zastosowanych metod i technik wdrażania celów
– zasad – ustaleń (Noworól 2007, s. 94-95).
Stosowane przez województwo instrumenty polityki rewitalizacyjnej muszą
wpisywać się w system działań polityki krajowej od szczebla lokalnego do centralnego. Skuteczność takiej polityki można będzie osiągnąć jedynie w przypadku
wdrożenia zintegrowanego zarządzania, co odnosi się do: zgodności celów rewitalizacji miasta z wojewódzkimi i krajowymi celami rewitalizacji oraz zapewnienia odpowiednich środków realizacji, w tym środków finansowych ze źródeł publicznych
i prywatnych.
4.6.1. Instrumenty planistyczne
Planowanie rozwoju wojewódzkiego jest jednym z najważniejszych zadań samorządu województwa, stąd niezmiernie istotna rola narzędzi planistycznych w wojewódzkiej polityce rewitalizacji. Polski system planistyczny jest nadmiernie rozbudowany
w sferze ilości i zakresu nie zawsze spójnych opracowań branżowych. Dotyczy to także
poziomu wojewódzkiego (Noworól 2007, s. 187-200, Aneks). Analiza obowiązujących
dokumentów planistycznych pokazuje, że aż 12 na 18 odnosi się bezpośrednio do zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym. Dlatego rozwiązaniem optymalnym byłaby modyfikacja systemu planowania (bezpośrednio rzutująca na rozwiązania
polityki rewitalizacji), polegająca na wprowadzeniu dwóch kluczowych dokumentów
zagregowanych:
 zintegrowanej strategii wojewódzkiej, obejmującej strategię rozwoju i plan zagospodarowania przestrzennego województwa,
 zintegrowanego regionalnego programu operacyjnego, zestawiającego w jeden dokument obecnie obowiązujące programy i plany o charakterze branżowym.
Podstawą łączenia mogłoby być założenie, że dokument zintegrowany (zagregowany) stanowi zbiór części (rozdziałów), odpowiadających poszczególnym obszarom
problemowym (rozwiązaniom sektorowym). Integracja systemu planowania jest poważnym wyzwaniem, wiążącym się ze zmianami mentalności planistów oraz zmianą ustaw,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) oraz o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 z późn. zm.). W dalszym opisie nie eksponowano więc wzmiankowanego
wyżej problemu, tworząc rozwiązania nadające się do zastosowania w istniejącym i pożądanym, zdaniem autora, modelu.
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Strategia wojewódzka (zintegrowana)
Zawarta w strategii wojewódzkiej wizja rozwoju województwa powinna przybrać
dwoisty kształt: ideowy i przestrzenny. Oznacza to, że:
 wizja, jako zapis myśli powinna opisywać najważniejsze cechy pożądanej przyszłości, konceptualizując parametry społeczno-gospodarcze,
 wizja jako prezentacja graficzna powinna zawierać zasadnicze elementy planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a w tym wybrane wizualizacje zrozumiałych społecznie elementów.
Problematyka rewitalizacji powinna być, zgodnie z wnioskami rozdziału analizującego zróżnicowania wojewódzkie, ujmowana w różny sposób, w zależności od sytuacji
w województwie. W szczególności wyróżniono trzy poziomy postulowanego zaangażowania strategicznego samorządu wojewódzkiego:
 rewitalizacja jako podstawowy element strategii rozwoju – w województwach,
w których w skali wojewódzkiej występuje kumulacja zjawisk kryzysowych (łódzkim,
dolnośląskim i śląskim);
 rewitalizacja jako jedno z ważnych wyzwań o charakterze strategicznym – w województwach, w których nakładają się na siebie niektóre niekorzystne parametry (kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, warmińskomazurskie i świętokrzyskie);
 rewitalizacja jako istotny element rozwoju i funkcjonowania poszczególnych miast,
nie stanowiący problemu o znaczeniu strategicznym – w pozostałych 5 województwach.
Odpowiednie decyzje strategiczne powinien podjąć stosownie do celów i działań
polityki rewitalizacyjnej samorząd wojewódzki, nadając kwestiom odnowy miast właściwe znaczenie.
Program operacyjny obejmujący problematykę rewitalizacji
Na poziomie wojewódzkim istnieje też potrzeba opracowania średnioterminowego
(3-5 lat) programu operacyjnego, uwzględniającego cele i działania związane z rewitalizacją. Mógłby to być element zintegrowanego regionalnego programu operacyjnego lub
odrębny program o charakterze kroczącym, który zawierałby:
 odniesienie do strategii rozwoju województwa, jej celów i instrumentów,
 identyfikację celów szczegółowych programu w województwie,
 delimitację obszarów strategicznych rewitalizacji i projektów kluczowych, będących
przedmiotem wspólnych działań krajowych i wojewódzkich,
 kompleksowe wytyczne dotyczące rewitalizacji dla poziomu lokalnego, czyli miast
i podmiotów zainteresowanych (beneficjentów programu),
 stworzenie systemu powiązań między celami a zadaniami (cel → priorytet → działanie → zadanie/projekt/inwestycja),
 zdefiniowanie poszczególnych działań/zadań w zakresie nazwy, logiki interwencji
(produkty, rezultaty, oddziaływania), terminu realizacji, kosztów (nakładów), wskazania
organizacji wdrażającej,
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 plan finansowy, obejmujący źródła i instrumenty finansowania wraz z harmonogramem alokacji na poszczególne cele, priorytety, działania i zadania,
 system wdrożenia, obejmujący wskazanie (lub inicjację powstania) podmiotu zdolnego do koordynowania realizacji programu, realizowania działań wspierających, prowadzenia konsultacji z interesariuszami, monitoringu realizacji,
 zasady monitorowania, kontroli i oceny realizacji programu.
Wytyczne dotyczące lokalnych programów rewitalizacji powinny obejmować31:
 wykaz dokumentów prawnych i metodycznych a także pojęć, którymi kierować powinny się gminy i beneficjenci polityki rewitalizacyjnej, w tym ustalone przez instytucje
Unii Europejskiej oraz władze krajowe kryteria alokowania środków na rewitalizację
oraz związane z tym wymagania,
 opis specyficznej polityki rewitalizacyjnej województwa, z podkreśleniem jej rangi
w strategii wojewódzkiej, celów strategicznych, operacyjnych i działań,
 wykaz wojewódzkich projektów kluczowych w sferze rewitalizacji oraz obszarów
strategicznych rewitalizacji,
 ustalone w województwie kryteria delimitacji obszarów kryzysowych, których zakres
terenowy powinien być zidentyfikowany przez gminy,
 ramową procedurę przygotowania lokalnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem obligatoryjnych instrumentów partycypacji społecznej (na wzór wyłożenia
MPZP),
 ramową strukturę lokalnego programu rewitalizacji, uwzględniającą wymagania województwa, Unii Europejskiej oraz zasady zarządzania publicznego,
 zasady finansowania projektów rewitalizacji (kwalifikowalność, pomoc publiczna
etc.).
4.6.2. Instrumenty związane z bieżącym kierowaniem
Wdrażanie polityki rewitalizacji na szczeblu wojewódzkim odbywać się może poprzez interwencję w takich dziedzinach zarządzania terytorialnego, jak systemy zarządzania finansowego, gospodarowanie nieruchomościami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie informacją oraz promocją.
Określenie źródeł i sposobów finansowania polityki
W dalszym opisie przyjęto następujący podział źródeł uzyskiwania środków finansowych przez podmioty publiczne:
 źródła wewnętrzne, obejmujące dochody własne, dochody jednostek organizacyjnych, środki specjalne, których zasady uzyskania określane są ściśle przez państwo (regulacja krajowa o charakterze sterowania);
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 źródła zewnętrzne bezzwrotne, a szczególnie środki pomocowe32 oraz publiczne
fundusze celowe, darowizny (regulacja krajowa o charakterze delimitacji granicznej);
 źródła zewnętrzne zwrotne, czyli dług publiczny: pożyczki i kredyty, papiery dłużne:
obligacje, weksle (regulacja krajowa jw.);
 źródła zewnętrzne, stanowiące wkład partnerów w ramach partnerstwa publicznoprywatnego (działania aktywizacyjne, mobilizujące zasoby własne i animujące współpracę międzysektorową).
Źródła zasilania finansowego województwa samorządowego wewnętrzne, tzw.
dochody własne
W przypadku polskich województw od 2004 r. funkcjonuje ustawowy katalog dochodów własnych obejmujący:
 dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wojewódzkich jednostek budżetowych,
 dochody z majątku województwa,
 spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa,
 dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jeśli
odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody województwa,
 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych przepisów.
Oprócz tego do dochodów własnych województw ustawodawca zaliczył udział we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku
zamieszkałych na obszarze województwa, który wynosi 1,6% oraz udział we wpływach
z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających
siedzibę na obszarze województwa w wysokości 14,0% (Ustawa z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Udziały te stanowią podstawę
dochodów własnych województw samorządowych w Polsce, np. w 2008 r. aż 76,0%.
Ukazuje to istotny problem związany z dochodami własnymi jednostek szczebla wojewódzkiego, polegający na ograniczonej możliwości kształtowania podstawowego źródła dochodów.
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Dochody własne samorządów, poza udziałami w podatkach państwowych, to przede
wszystkim dochody z majątku33, wpływy z innych opłat (m.in. komunikacyjnej, z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu) oraz wpływy ze świadczenia różnych usług.
Dochody te stanowią źródło zdecydowanie niewielkiego zasilania finansowego.
Jak wynika z powyższego, współcześnie nie istnieje żaden system zasilania finansowego samorządu terytorialnego, który oparty byłby tylko i wyłącznie na dochodach
własnych. Dla polityki rewitalizacji oznacza to, że dochody własne w obecnym kształcie
nie mogą stanowić podstaw kształtowania procesów odnowy miast.
Źródła zasilania finansowego województwa samorządowego zewnętrzne bezzwrotne
Do środków zewnętrznych bezzwrotnych, które razem z dochodami własnymi tworzą w warunkach polskich zasoby budżetowe województw samorządowych zalicza się
transfery przekazywane z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej oraz dotacji
celowych. Elementem odróżniającym subwencję ogólną od dotacji celowych jest przede
wszystkim ich konstrukcja prawna. Subwencje mają charakter ogólny, który oznacza zasadniczo, iż o przeznaczeniu środków decyduje podmiot, który je otrzymuje, gdyż istota
subwencji nie wiąże ich z finansowaniem określonego celu. Środki otrzymują wszystkie
jednostki spełniające określone przez ustawodawcę kryteria. Subwencja ogólna przekazywana województwom samorządowym w Polsce składa się obecnie z części oświatowej, wojewódzkiej oraz wyrównawczej.
Część oświatowa subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej
dla jednostek samorządu terytorialnego w sposób łączny. Podział pomiędzy poszczególne szczeble i jednostki następuje zgodnie ze specjalnym algorytmem wprowadzanym
rozporządzeniem Ministra Edukacji. Środki pochodzące z tej części subwencji ogólnej
przeznaczane są z reguły – mimo ogólnego charakteru transferu – na finansowanie zadań
oświatowych województwa.
Część wojewódzka subwencji ogólnej pochodzi ze środków wpłacanych do budżetu państwa przez województwa, w których wysokość dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca przekracza 110% analogicznych dochodów obliczonych dla wszystkich województw łącznie. Środki pochodzące z części wojewódzkiej
dzieli się w określonych częściach pomiędzy:
 województwa, w których stopa bezrobocia przekracza 110% średniej stopy krajowej
(20%),
 województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (40%),
 województwa, w których PKB w województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa nie przekracza 75% PKB w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (10%),
33
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 województwa (wszystkie) zgodnie z wydatkami bieżącymi na wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie w roku wcześniejszym (15%),
 województwa (niektóre) w zależności od kształtowania się proporcji między poszczególnymi częściami należnej im subwencji ogólnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.
1966 z późn. zm.).
Drugi typ transferu, występujący w systemie budżetowym, który stanowią dotacje,
charakteryzuje przede wszystkim celowość, rozumiana jako przypisanie kierunku wydatkowania już na etapie przekazywania środków. W ustawie o finansach publicznych
dotacje celowe zdefiniowano jako podlegające szczególnym zasadom rozliczenia wydatki budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz kosztów
realizacji inwestycji (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)34.
Postulatem wojewódzkiego komponentu założeń polityki rewitalizacji byłaby modyfikacja systemu alokacji subwencji ogólnej z uwzględnieniem potrzeb związanych
z odnową miast. Rozpatrzyć można następujące warianty takiego zasilania finansowego,
z którego korzyści czerpałyby województwa, w których występuje kumulacja zjawisk
kryzysowych:
 modyfikacja podziału subwencji ogólnej przez dodanie części na rewitalizację, albo
 inny podział części wyrównawczej lub wojewódzkiej subwencji ogólnej przez modyfikację zapisów art. 24 i 25 Ustawy o dochodach samorządów terytorialnych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
Osobną kategorię środków zewnętrznych bezzwrotnych stanowią środki uzyskiwane przez jednostki samorządu z budżetu Unii Europejskiej w ramach takich narzędzi polityki wojewódzkiej jak fundusze oraz inicjatywy wspólnotowe. Zaznaczyć jednak trzeba, że bezzwrotność środków unijnych – podobnie jak w przypadku dotacji celowych
– ma charakter względny. Finansowanie odbywa się na zasadzie refundacji, a refundacja
uzależniona jest od spełnienia wielu warunków, co skutkować może nieotrzymaniem
zwrotu poniesionych wydatków.
W kontekście polityki rewitalizacji ważne są: możliwość przeznaczenia środków
pochodzących z Unii Europejskiej na cele związane z polityką oraz szczególne regulacje
dotyczące środków kierowanych na mieszkalnictwo.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) 1080/2006 działania związane z mieszkalnictwem mogą być zaprogramowane jako element operacji dotyczącej zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich albo w ramach osi priorytetowej w sposób szczególny
przeznaczonej dla obszarów dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym. Artykuł 47 tzw. rozporządzania wykonawczego (Rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.) stanowi, iż obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) rozporządzenia
(WE) nr 1080/2006, spełniać powinny co najmniej trzy z wymienionych w rozporzą34

Art. 106, pkt. 2.
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dzeniu kryteriów. Wskaźniki te są gromadzone na poziomie krajowym35 przez państwo
członkowskie i ustalane wspólnie przez komisję i państwa członkowskie. Dodatkowo na
mocy Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 kwalifikowane są wyłącznie koszty związane z renowacją części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz przygotowaniem do użytkowania socjalnych budynków mieszkalnych poprzez renowację
i adaptację istniejących budynków stanowiących własność publiczną lub podmiotów
działających w celach niezarobkowych.
Podsumowując należy podkreślić, że postulatem polityki jest generalne wzmocnienie dochodów własnych samorządu województwa. Dla uzyskania znacznego efektu
konieczne byłoby:
 przyjęcie zasady, że co najmniej 50% środków zewnętrznych uzyskiwanych w ramach polityki spójności będzie pozostawać w dyspozycji samorządów województw (co
sugeruje krajowy komponent polityki),
 zwiększenie udziału samorządu województwa w dochodach z podatku CIT i PIT,
 wprowadzenie udziału wszystkich szczebli samorządu terytorialnego w dochodach
z podatków pośrednich, szczególnie VAT.
Źródła zasilania finansowego województwa samorządowego zewnętrzne
zwrotne
Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje prawo zaciągania zobowiązań
finansowych w postaci kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych. Przychodami o charakterze zwrotnym, po które samorządy wszystkich szczebli sięgają najchętniej, są kredyty bankowe, zarówno preferencyjne jak i komercyjne. Warto zauważyć,
iż jedną z cech charakterystycznych kredytów jest ich celowość, co w przypadku kredytów preferencyjnych oznacza ograniczenie finansowania do kilku wybranych dziedzin.
Jednostki samorządu korzystają także z pożyczek, które w odróżnieniu od kredytów, nie
muszą być przeznaczane na finansowanie ściśle określonych celów, dzięki czemu stają
się instrumentami znacznie bardziej uniwersalnymi.
Samorząd podejmując decyzję o wykorzystaniu danego źródła, musi przeanalizować jego dostępność w rozumieniu istniejących w danym momencie ograniczeń finansowo-administracyjno-prawnych, wielkości środków możliwych do uzyskania i ich
elastyczności, czasu niezbędnego do uzyskania środków, kosztów oraz dodatkowych
wymaganych zabezpieczeń, wpływu środków pochodzących z danego źródła pod kątem
możliwości prowadzenia samodzielnej polityki. Istotnym elementem są ograniczenia
ilościowe, które określają limity zarówno w odniesieniu do łącznej kwoty długu jednostki samorządu (nie może ona przekroczyć 60% wykonanych dochodów), jak i wielkości
środków przeznaczonych na obsługę długu w poszczególnych latach (nie więcej niż
15% planowanych dochodów).

35

Oznacza to, że w przypadku ustalania tych wskaźników w regionach konieczna byłaby akceptacja
władz krajowych.
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Zastosowanie instrumentu dłużnego w postaci kredytu lub emisji obligacji na cele
związane z rewitalizacją wydaje się uzasadnione wyłącznie w przypadku konieczności
uzyskania środków na zagospodarowanie obszarów strategicznych rewitalizacji. Może
to dotyczyć projektów kluczowych, gdy źródła bezzwrotne krajowe i pochodzące z Unii
Europejskiej nie pozwalają na domknięcie montażu finansowego przedsięwzięć.
Źródła zewnętrzne stanowiące wkład partnerów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi formę współpracy między jednostkami administracji publicznej, w tym województwami samorządowymi, a prywatnymi inwestorami. Istota współpracy polega na podziale zadań i ryzyk między
uczestniczącymi podmiotami (Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100). Funkcjonuje wiele form współpracy, zróżnicowanych pod względem: zakresu obowiązków partnerów, podziału między nich ryzyka, własności wykorzystywanego majątku, czy też czasu trwania współpracy. Osobną kategorią umów partnerskich są umowy dotyczące koncesji na roboty
budowlane lub usługi będące umowami z zakresu prawa cywilnego (Ustawa z dnia 9
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi – Dz.U. Nr 19, poz. 101).
Ich istota sprowadza się do wynagrodzenia wykonawcy (koncesjonariusza) za wykonanie przedmiotu koncesji, które może przyjąć formę tylko i wyłącznie prawa do korzystania z obiektu budowlanego lub usługi, lub prawa do korzystania uzupełnionego
płatnością.
Współpraca podmiotów opiera się na podziale kosztów i korzyści związanych z realizacją określonego przedsięwzięcia. Podział ten, w zależności od przyjętej formuły
współpracy, może przybierać różne formy. Nie wchodząc w rozważania teoretyczne,
należy podkreślić, że dla finansowania działań rewitalizacyjnych zasadnicze znaczenie
mogą mieć dwa typy tzw. partnerstwa zintegrowanego36:
 DFBO (projektuj – finansuj – buduj – obsługuj), gdzie właścicielem aktywów, zarówno istniejących jak i nowych, pozostaje sektor publiczny, natomiast prywatna spółka projektuje obiekt, uzyskuje finansowanie realizacji, inwestuje, a następnie zarządza
obiektem w okresie koncesyjnym, uzyskując zwrot z inwestycji przez pobierając przez
określony czas dochody;
 BOO (buduj – posiadaj – obsługuj), kiedy powstaje spółka specjalnego przeznaczenia z udziałem publicznym, której prywatny udziałowiec buduje (zapewnia finansowanie realizacji), uzyskuje prawo do własności poprzez udziały w SSP, a następnie poprzez
SSP zarządza obiektem, uzyskując zwrot z inwestycji poprzez opłaty za użytkowanie
obiektu.

36

Metodyka funkcjonowania poszczególnych struktur na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.
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Przepływy w obrębie finansów publicznych – kontrakt wojewódzki
Wymienione wyżej źródła finansowania polityki rewitalizacji mogą mieć różne
proporcje. Ważna wydaje się przy tym relacja między władzami krajowymi a wojewódzkimi, a zwłaszcza system uzyskiwania środków bezzwrotnych. Dotyczy to w szczególności środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu
państwa, w ramach kontraktu wojewódzkiego (KW).
Nie wchodząc w analizę historyczną kontraktów wojewódzkich, dostrzec w nich
można istotny mechanizm regulujący partnerską współpracę władz krajowych z samorządem wojewódzkim w dziedzinach problemowych. Proponuje się zatem oparcie przepływów finansowych między rządem a samorządami wojewódzkimi na nowej formule
kontraktu. Zakłada się przy tym, że KW będzie jednym z najważniejszych instrumentów
realizacji nowej polityki wojewódzkiej. Prace nad KW powinny zmierzać do wypracowania relacji rząd – samorząd województwa, których celem ma być umożliwienie realizacji uzgodnionych kategorii kluczowych przedsięwzięć, zidentyfikowanych w ramach
kierunków interwencji rządu, stanowiących równocześnie priorytety polityki rozwoju
województwa.
Nowe KW muszą bazować na czytelnie zdefiniowanych stanowiskach programowych obu stron, przedstawionych we właściwych strategiach (KSRR i SRW), stanowiących zarazem mandat negocjacyjny. Kontrakt ma co do zasady charakter dwustronny.
W przypadku zaangażowania innych podmiotów (samorządy miast) samorząd województwa występować będzie w roli pośrednika, jego zobowiązania ograniczają się do
realizacji celów wskazanych w kontrakcie. Jednym z najważniejszych walorów nowego
KW ma być mechanizm koordynacji różnych polityk sektorowych realizowanych w województwie. Kontrakt ma być instrumentem polityki regionalnej państwa, mobilizującym środki finansowe o znacznym potencjale oddziaływania, zapewniającym mechanizm koordynacji i ogniskowania różnych kanałów interwencji sektorowej. W proponowanym systemie, w ramach KW, mogłyby być wspierane następujące typy projektów:
1) projekty indywidualne (głównie duże inwestycje infrastrukturalne o charakterze
punktowym, liniowym lub sieciowym),
2) grupy projektów (projekty infrastrukturalne funkcjonalnie ze sobą związane na danym obszarze),
3) mikroprogramy (analogiczne do grantów globalnych), często przedsięwzięcia nieinwestycyjne, np. w zakresie zasobów ludzkich, rynku pracy, edukacji, wspierania przedsiębiorczości, innowacji.
Zgodnie z przyjętymi tu założeniami, wszystkie przedsięwzięcia objęte KW powinny:
 wynikać z polityki regionalnej rządu, czyli odnosić się do obszarów strategicznej
interwencji (OSI),
 wynikać z polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa, czyli m.in.
obejmować strategiczne obszary rewitalizacji (OSR).
Zakłada się, że obszary strategiczne rewitalizacji, zdefiniowane na podstawie niniejszej polityki, mogłyby być jednym z typów OSI.

108

Aleksander Noworól, Kamila Noworól, Paweł Hałat i inni

Można zakładać, że źródła finansowania KW mogłyby objąć:
1) środki krajowe będące w dyspozycji Rady Ministrów (w tym środki strukturalne UE),
2) środki wojewódzkie pochodzące głównie od j.s.t. w województwie, z możliwością
zaangażowania funduszy prywatnych.
Kwestią do ustalenia jest poziom współfinansowania – udział środków rządowych
(budżet państwa, fundusze celowe, inne fundusze centralne) oraz wojewódzkich (budżety jednostek samorządu terytorialnego, międzynarodowych instytucji finansowych,
środki prywatne). Odpowiednie parytety mogłyby być konsekwencją zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych w województwie.
Horyzont czasowy realizacji KW powinien obejmować 3-5 lat, przy czym ostateczne rozliczenie KW trwałoby o jeden rok dłużej. Kontrakt rozpoczynający się
w danym roku powinien zostać podpisany do końca roku poprzedzającego. W celu
zapewnienia odpowiedniej dyscypliny i tempa wydatkowania środków, należy rozważyć zastosowanie do środków finansowych objętych kontraktem zasady n+2 czy n+3,
zatem procedury te powinny znaleźć zastosowanie także do środków krajowych. Kwestią dyskusyjną powinno być jedynie, czy stosować jednolitą zasadę dla wszystkich
przedsięwzięć, czy też dla skomplikowanych, dużych projektów zastosować zasadę
n+3, a dla pozostałych n+2.
Instrumenty gospodarowania nieruchomościami
Instrumenty gospodarowania nieruchomościami są konsekwencją polityki przestrzennej. Gospodarka nieruchomościami traktowana być może jako źródło zasilania
finansowego województwa. W związku z analizą wpływów z tego tytułu do budżetu
województwa wydaje się, że dla polityki rewitalizacyjnej większe znaczenie mają narzędzia tzw. urbanistyki operacyjnej, którymi można aktywizować zagospodarowanie
obszarów kryzysowych. Obejmują one:
 instrumenty dochodowe na obszarach kryzysowych, szczególnie tam, gdzie skala interwencji ma zasięg wojewódzki, co z kolei wiąże się z definiowaniem stref interwencji
strategicznej (np. SSE, obszary chronione) ze świadomością, że ich stosowanie obniża
subwencję ogólną,
 stosowanie umów na zagospodarowanie z wykorzystaniem środków Ustawy o gospodarce nieruchomościami (użytkowanie wieczyste, dzierżawa) lub Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (wspólne przedsięwzięcia).
Ogólnie, instrumenty gospodarki nieruchomościami publicznymi dotyczą:
 ukierunkowanego na rozwój obrotu nieruchomościami publicznymi,
 zarządzania nieruchomościami publicznymi.
Różnicowanie polityki obrotu nieruchomościami
Ogólnie instrumenty obrotu nieruchomościami publicznymi, regulowane Ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), obejmują:
 ustalenie zakresu (stopnia) prywatyzacji nieruchomości jednostki terytorialnej, w odniesieniu do terenów i lokali użytkowych,
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 określenie zasad obrotu nieruchomościami,
 rozstrzyganie o formie przekazania nieruchomości własnych.
Dla polityki rewitalizacji istotne jest stosowanie wybranych narzędzi, związanych
z obrotem nieruchomościami, na obszarach kryzysowych, które w dokumentach planistycznych zostały uznane za obszary strategiczne rewitalizacji. Różnicowanie polityki
jest uzasadnione zwłaszcza tam, gdzie oczekuje się znacznego zaangażowania finansowego ze strony potencjalnych inwestorów na terenach zdegradowanych: poprzemysłowych lub powojskowych, często wymagających rekultywacji lub/i wyburzeń pozostałości poprzedniego użytkowania. Wyznacznikiem polityki województwa powinno być
stosowanie zasady „ograniczonego fiskalizmu” obrotu. Polegać on powinien na:
 wykorzystywaniu trybu bezprzetargowego zbywania nieruchomości, stosownie do
zapisów art. 37 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, a szczególnie ust. 3, stanowiącego, że publiczny dysponent nieruchomości może zwolnić z obowiązku zbycia
w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub
realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele
te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody
przeznacza się w całości na działalność statutową,
 rzetelnej wyceny nieruchomości poprzemysłowych i powojskowych, przeznaczonych na cele gospodarcze, z uwzględnieniem konieczności ponoszenia przez przyszłego
inwestora nakładów na rekultywację terenów i wyburzenia.
Umowy na zagospodarowanie
Elementem operacjonalizacji urbanistyki jest kontraktowanie rozwoju, czyli zawieranie przez jednostkę terytorialną z innymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi wieloletnich umów, gwarantujących realizację zamierzeń zgodnych z interesem
publicznym.
Elementy takiego podejścia mogą być wykorzystywane w celu kontrolowania
przyszłego procesu zagospodarowania nieruchomości. Wskazać przy tym można następujące sposoby umownego organizowania rozwoju opartego na gospodarce nieruchomościami:
 sprzedaż nieruchomości z umownym i obłożonym sankcjami zobowiązaniem nabywającego (inwestora) do jej zwrotu w przypadku niewywiązania się z uzgodnionych
warunków zagospodarowania, dotyczących sposobu i terminu zabudowy,
 przekazywanie nieruchomości inwestorowi w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego umową, w której zawiera się ramowe warunki, dotyczące sposobu
i terminu zabudowy przekazywanego terenu,
 przekazywanie nieruchomości inwestorowi w postaci ustanowienia prawa dzierżawy
lub użytkowania umową, w której zawiera się ramowe warunki, dotyczące sposobu i terminu zabudowy przekazywanego terenu37.
37

Instrument rzadziej stosowany z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia kredytu na tego typu
nieruchomościach.
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Innym przykładem umownego definiowania form zagospodarowania rewitalizowanych nieruchomości jest bezpośrednie zaangażowanie podmiotów publicznych w postaci opisanego wyżej udziału w przedsięwzięciach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Częstą formą udziału publicznego w takich przedsięwzięciach jest właśnie aport nieruchomości, podczas gdy partner prywatny wnosi środki finansowe, wiedzę o sektorze, w którym prowadzi działalność (w tym gospodarczą), oraz ponosi ryzyko związane
z przedsięwzięciem.
Instrumenty wzmacniające potencjał kapitału ludzkiego
W wojewódzkiej skali polityki rewitalizacji zarządzanie zasobem ludzkim odnieść
można do wyrównywania szans grup społecznych objętych procesami marginalizacji.
W przeciwieństwie do opisanych wyżej celów i działań ukierunkowanych na rozwój kapitału ludzkiego, jako narzędzie polityki rozumieć będziemy te oddziaływania o charakterze horyzontalnym, które poprawiają pozycję społeczną mieszkańców terenów rewitalizowanych. Tak rozumiane wzmocnienie wojewódzkiego zasobu ludzkiego osiągnąć
można przez stosowanie powszechnie dostępnych narzędzi, które ukierunkowane są na
poprawę kompetencji, zdolności znalezienia pracy i samozatrudnienia oraz zdolności
samoorganizacji w celu zwiększenia szans na poprawę sytuacji życiowej. Zastosowanie opisanych niżej narzędzi powinno być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem,
wykształceniem lub dokształceniem służb publicznych: pomocy społecznej, rynku pracy i edukacji.
Do instrumentów takich zaliczyć należy:
 zorganizowanie i upowszechnienie systemu szkoleń, zwiększających możliwości
zdobycia i utrzymania pracy,
 zorganizowanie i upowszechnienie systemu pomocy dla osób zainteresowanych podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 wspieranie organizowania i samoorganizowania się różnych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, ukierunkowanych na pracę z mieszkańcami i ich grupami z terenów kryzysowych.
Systemy szkoleń zwiększających możliwości zdobycia pracy
Narzędziem polityki powinno być organizowanie kierowanych do mieszkańców
województwa programów edukacyjnych, profilaktyki społecznej, aktywizacji zawodowej, programów stypendialnych, w tym wsparcie dzieci i młodzieży z grup marginalizowanych. Współcześnie, towarzyszyć temu powinno upowszechnienie dostępu do
Internetu, jako środka wzmocnienia zasobu ludzkiego dzielnic kryzysowych. Dla polityki rewitalizacyjnej ważny jest przy tym katalog dostępnych instrumentów zawarty
w komponencie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet IX: Rozwój
wykształcenia i kompetencji w województwach. Istotnym wyzwaniem dla władz województwa wynikającym z Priorytetu IX, także w kontekście rewitalizacji, jest dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego na szczeblu województw do wojewódzkich
i lokalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki, poprzez modernizację kształcenia
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zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb oraz wdrażanie programów doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
Systemy pomocy osobom zainteresowanym własną działalnością gospodarczą
Istotnym narzędziem wzmacniania zasobu ludzkiego terenów kryzysowych jest
wsparcie powstawania nowych przedsiębiorstw. Jest to instrument skierowany do
osób, zainteresowanych powołaniem do życia małych (i mikro-) firm oraz samozatrudnieniem. Dotyczy on zatem tylko tych jednostek, które są w stanie zorganizować
dla siebie działalność gospodarczą. Do wykorzystania są tutaj stosowane powszechnie
środki rozwoju przedsiębiorczości, często pozostające domeną działalności samorządu wojewódzkiego lub/i agencji rozwoju regionalnego. Narzędzia te obejmują doradztwo w sferze tworzenia firmy i zarządzania nią, pomoc instytucjonalną dla zakładających firmę w postaci np. inkubatorów przedsiębiorczości, wsparcie finansowe poprzez
system kredytowo-pożyczkowy, o charakterze preferencyjnym dla osób startujących
w biznesie, czy stworzenie bezpieczeństwa finansowego poprzez systemy poręczeń
kredytowych.
Animowanie sieci współpracy i kooperacji różnych podmiotów
Narzędziem zwiększającym zdolności województwa w sferze rewitalizacji miejskiej jest wciąż aktualna w Polsce budowa społeczeństwa obywatelskiego. Dotyczy to
rozwoju organizacji pozarządowych i inicjatyw samopomocowych mieszkańców. Działania w tej materii mogą być prowadzone przez wszystkie ukierunkowane społecznie
organy i jednostki władzy publicznej, w szczególności województwa samorządowe.
Można przy tym wskazać następujące instrumenty wsparcia:
 udzielanie dotacji dla organizacji,
 organizowanie szkoleń i konkursów dla działaczy organizacji,
 organizowanie przedsięwzięć w zakresie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 kształcenie i podnoszenie kwalifikacji operatorów rewitalizacji,
 animowanie działań związanych ze stymulowaniem powstawania partnerstw lokalnych,
 animowanie działań lokalnych związanych z powstawaniem sieci współpracy i samopomocy, tworzonych na terenach obarczonych zjawiskiem wykluczenia,
 wspieranie instrumentów sieciowych nowej gospodarki.
Instrumenty zarządzania informacją i promocja
Narzędzia zarządzania informacją pełnią potrójną rolę: stanowią podstawę podejmowania decyzji o rozwoju, warunkują dialog zaangażowanych podmiotów oraz stanowią istotę marketingu terytorialnego.
Istotną grupą instrumentów zarządzania procesami rewitalizacji i realizacji
polityki rewitalizacyjnej jest zapewnienie rozwiązań w zakresie zbierania, przetwarzania, udostępniania i elektronicznego przekazywania informacji (danych)
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oraz promocji rozwoju. Wykorzystywanie tych narzędzi na poziomie wojewódzkim
ma szczególnie znaczenie ze względu na możliwość budowania sieci wymiany informacji i animowania współpracy różnych partnerów realizujących politykę rewitalizacji. Instrumenty tworzenia zasobów informacji obejmują dane o zasadach,
programach, projektach i procesach, które charakteryzują rewitalizację w województwie.
Na system instrumentów przetwarzania i udostępniania informacji w kontekście
polityki rewitalizacji składają się:
 zasady, tryby i procedury zbierania oraz przetwarzania danych na rzecz oraz wojewódzkich i lokalnych baz danych (rozproszonych i zintegrowanych),
 zasady funkcjonowania (informatycznych) systemów monitoringu i kontroli finansowej, wymaganych przy wykorzystaniu istniejących systemów wsparcia,
 systemy i platformy udostępniania i wymiany informacji (w tym systemy informacji
przestrzennej GIS), obejmujące dane i informacje o województwie i jego jednostkach terytorialnych, informacje o procedurach administracyjnych związanych z rewitalizacją,
 systemy dialogu publicznego: pasywne lub interaktywne, umożliwiające wymianę danych i informacji przez możliwie szeroki zakres podmiotów realizujących lub jedynie zainteresowanych procesami rewitalizacji na obszarze województwa;
 systemy promocji i public relations określające cele działań informacyjnych i promocyjnych, potencjalne grupy docelowe, strategie informowania i promocji.
Wśród rekomendowanych instrumentów służących procesowi informacji,
skierowanemu do zainteresowanych podmiotów i mieszkańców województwa, wymienić należy:
 centra informacji, biura obsługi interesantów, biura terenowe,
 repozytoria informacji, archiwa, rejestry,
 drukowane materiały informacyjne (ulotki informacyjne, biuletyny) o charakterze
publicznym i różnego rodzaju raporty, w tym o stanie jednostki,
 strony internetowe,
 reklamy i ogłoszenia w mediach,
 informacje dla mediów, konferencje prasowe, programy telewizyjne,
 przekazywanie informacji poprzez tradycyjne kanały dystrybucji: organy pomocnicze samorządu lokalnego, parafie, organizacje pozarządowe.
Planowanie i realizacja polityki rewitalizacji na poziomie wojewódzkim wymaga
także wykorzystywania techniki zbierania i dostarczania informacji zwrotnych (konsultacji społecznych). Należą do nich:
 konsultacje z udziałem osób zaufania publicznego, lokalnych autorytetów,
 komitety doradcze, zespoły zadaniowe z udziałem mieszkańców, sesje strategiczne
z udziałem obywateli,
 gorące linie, chat, głosowania dyskusyjne, debaty (np. z wykorzystaniem internetu).
 badania opinii publicznej z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji (pocztowe, telefoniczne, internetowe),
 dotacje, programy grantowe,
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 wysłuchania i przesłuchania publiczne,
 otwarte drzwi urzędów lub innych instytucji publicznych,
 jarmarki, festyny dla wspólnoty,
 spotkania z grupami mieszkańców, z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji,
 techniki negocjacyjne i budowania konsensu wykorzystywane do pracy z obywatelami,
 wizyty studyjne.
Wymienione wyżej rekomendowane instrumenty wykraczają poza zapisane w przepisach prawa informacyjne i konsultacyjne narzędzia obligatoryjne, do których w Polsce
należą m.in.:
 instrumenty zawarte w przepisach prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej, w tym w formie Biuletynu Informacji Publicznej,
 wynikające z prawa zagospodarowania przestrzennego wyłożenia planów przestrzennych,
 urzędowe obwieszczenia i komunikaty, wynikające z obowiązujących przepisów
o charakterze ustawowym (prawo finansów publicznych, prawo zamówień publicznych,
prawo ochrony środowiska, prawo budowlane itp.);
 instytucja skarg i wniosków,
 prawo udziału w posiedzeniach kolegialnych organów władzy pochodzących z bezpośrednich wyborów,
 obowiązkowe konsultacje społeczne dokumentów planistycznych czy decyzji administracyjnych w sferach przewidzianych przez przepisy prawa (m.in. prawo ochrony środowiska,
prawo zagospodarowania przestrzennego, prawo budowlane),
 referendum lokalne,
 instrumenty wynikające z przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.
4.6.3. Instrumenty monitoringu i kontroli
Zasady ogólne
W przypadku samorządu województwa stosowanie instrumentów monitoringu
i kontroli realizacji polityki rewitalizacji obejmować musi dwa poziomy:
 wewnętrzny monitoring i kontrolę działań samorządu województwa i podległych mu
jednostek, w tym szczególnie urzędu marszałkowskiego,
 monitoring i kontrolę działań beneficjentów wsparcia wojewódzkiego udzielanego
na rewitalizację.
Instrumenty monitoringu i kontroli powinny służyć mierzeniu postępu realizacji
celów i zadań polityki oraz ocenie ich efektywności, poprzez:
 monitoring rzeczowy, na podstawie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania,
 monitoring wskaźników finansowych, na poziomie programu operacyjnego (zintegrowanego) opartego na sprawozdaniach okresowych, rocznych oraz końcowych (obejmującego cele, działania i projekty),
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 ocenę (ewaluację) przez niezależnych ekspertów skuteczności podejmowanych działań (na podstawie prowadzonego monitoringu).
Ściśle związana z monitoringiem sprawozdawczość obejmować winna zbieranie
informacji dotyczących wdrażania programu operacyjnego (zintegrowanego) oraz programów lokalnych z uwzględnieniem celów i działań w postaci danych liczbowych,
finansowych, wskaźników i innego rodzaju informacji. Część tak uzyskanych danych
przekazywana będzie dalej, odpowiednim instytucjom wspierającym rewitalizację (krajowym i UE) w określonej formie i terminach.
Instytucje zaangażowane w proces monitorowania
Do instytucji i podmiotów biorących udział w monitoringu realizacji wojewódzkiej
polityki rewitalizacji zaliczyć należy w szczególności:
 w odniesieniu do monitoringu programów lokalnych i projektów, otrzymujących
wsparcie wojewódzkie:
 instytucję zarządzającą,
 komitet monitorujący;
 w odniesieniu do monitoringu strategii województwa i programu zintegrowanego:
 sejmik województwa,
 zarząd województwa,
 odpowiednie jednostki organizacyjne urzędów marszałkowskich lub jednostek
województwa, odpowiedzialne za nadzór i kontrolę nad istotnymi dla realizacji polityki rewitalizacji sferami,
 beneficjentów wojewódzkiego wsparcia rewitalizacji, w tym samorządy lokalne
zarządzające lokalnymi programami rewitalizacji;
 w odniesieniu do monitoringu działań, projektów ujętych w wojewódzkim programie
operacyjnym:
 odpowiednie jednostki organizacyjne urzędów marszałkowskich lub jednostki
województwa odpowiedzialne za nadzór i kontrolę nad istotnymi dla procesu rewitalizacji sferami,
 beneficjentów programu.
Dla osiągania wskaźników szczególna rola w procesie monitoringu przypada beneficjentom, którzy mają obowiązek monitorowania wdrażania poszczególnych ujętych
w programie projektów, w tym przygotowywania i przedkładania sprawozdań z ich
realizacji (także przy składaniu wniosków o płatność). Głównym podmiotem, przekazującym wyniki monitoringu i oceny osiągania założonych wskaźników na poziomie
lokalnym, stać się powinni lokalni operatorzy rewitalizacji.
Jednostki organizacyjne urzędów marszałkowskich oraz jednostki województwa
będą brały bezpośredni udział w monitorowaniu projektów zarządzanych przez siebie,
tak jak inni beneficjenci pomocy wojewódzkiej uzyskiwanej na podstawie programu
zintegrowanego.
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4.7. Instytucje zarządzające procesami rewitalizacji38
System instytucjonalny polityki rewitalizacyjnej powinien obejmować:
 wykaz organizacji odpowiedzialnych za realizację polityki,
 wykaz organizacji i podmiotów zainteresowanych (interesariuszy), tzn. takich, których włączenie w proces rewitalizacji ma kluczowe znaczenie,
 określenie instytucjonalnych form współpracy organizacji odpowiedzialnych
i zainteresowanych, a w tym zasady partnerstwa.
4.7.1. Organizacje odpowiedzialne
Komponent krajowy polityki rewitalizacji zakłada powołanie ośrodka (instytucji)
polityki rewitalizacji miast (ew. polityki miejskiej). Instytucja centralna (IC) swoim
działaniem wpływałaby na politykę rewitalizacji w województwie. Na cele i zadania
instytucji centralnej w odniesieniu do województw należy spojrzeć przez pryzmat głównego podmiotu odpowiedzialnego w województwie za wdrażanie polityki, którym jest
samorząd wojewódzki.
Tak więc, do instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki zaliczyć należy samorząd wojewódzki i jego jednostki organizacyjne, jak np. regionalne agencje rozwoju.
Można jednak wskazać szerszy zbiór instytucji, które mogą pełnić kluczowe funkcje
w animacji polityki. Syntetycznie strukturę funkcjonujących organizacji odpowiedzialnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4.2. Instytucje odpowiedzialne za wojewódzką politykę rewitalizacji
Typ instytucji
administracja publiczna

Przykład
− instytucja centralna we współpracy
z samorządem wojewódzkim,
− samorząd wojewódzki we współpracy z:
− administracją rządową i BGK,
− samorządami lokalnymi, ich związkami i stowarzyszeniami

Forma aktywności w ramach wojewódzkiej polityki
rewitalizacji
instytucja centralna – planowanie, organizowanie, wdrażanie,
monitoring i kontrola
samorząd wojewódzki – planowanie, organizowanie, wdrażanie w OSR województwa, monitoring i kontrola
administracja rządowa – system prawny, wsparcie finansowe
i organizacyjne
samorząd lokalny – jako przedmiot polityki, korzystający z interwencji wojewódzkiej

instytucje rozwojowe z udzia- − agencje rozwoju regionalnego,
łem czynnika publicznego − parki technologiczne,
(o zasięgu wojewódzkim)
− parki przemysłowe,
− inkubatory przedsiębiorczości

− wsparcie instytucji lokalnych,
− koordynacja procesów lokalnych na zlecenie samorządów
lokalnych lub partnerstw – ewent. przejęcie funkcji operatorów rewitalizacji,
− zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych i powojskowych

instytucje rozwojowe prywat- organizacje pożytku publicznego
ne (o zasięgu wojewódzkim)

fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie społeczne, wspierające
procesy rewitalizacji w skali wojewódzkiej i lokalnej

deweloperzy terenów zdegradowanych przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, realizujący projekty na osr

Źródło: opracowanie własne.

38

Więcej na temat podmiotowych aspektów rewitalizacji w opracowaniu M. Węglowski, op.cit.
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Zadania samorządu wojewódzkiego określone są w art. 14. Ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.). Warto zauważyć, że
poza 3 zadaniami (na 15), wszystkie obszary aktywności województwa w mniejszym
lub większym stopniu odnoszą się do rewitalizacji. Wynika z tego, jak istotną rolę może
w polityce rewitalizacji pełnić samorząd wojewódzki. Podkreślono wcześniej, że planowanie rozwoju jest podstawowym zadaniem samorządu wojewódzkiego. Istnieje przy
tym znaczny margines swobody w wyborze rozwiązań instytucjonalnych. Poszczególne
urzędy marszałkowskie realizują zadania poprzez swoje struktury departamentów bądź
też poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne. Są to departamenty (wydziały) odpowiedzialne za strategię i rozwój, w tym zagospodarowanie przestrzenne, bądź też odrębne, wydzielone jednostki, jak np. biura planowania wojewódzkiego. W zakresie ich
odpowiedzialności leży opracowanie (lub zlecanie opracowania) planów, programów
i wytycznych dla samorządów lokalnych oraz późniejsze prowadzenie spraw związanych z realizacją ustaleń.
Opisując krajową politykę rewitalizacji, należy wskazać formułę współpracy samorządu wojewódzkiego z instytucją centralną, powołaną na szczeblu rządowym do
prowadzenia polityki. Współpraca ta powinna obejmować:
 udział województw w rozwijaniu i planowaniu krajowej polityki rewitalizacji miast
(miejskiej);
 korzystanie z działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej IC, promującej rozwiązania w zakresie rewitalizacji, np. idee miasta europejskiego, sposoby rewitalizacji miast
i osiągnięć w tym zakresie, dobre praktyki zagraniczne i krajowe;
 udział w monitorowaniu:
 potrzeb w zakresie rewitalizacji miast,
 rozwoju rewitalizowanych miast polskich w świetle postanowień Karty Lipskiej
lub innego dokumentu definiującego miasto europejskie,
 przebiegu procesów rewitalizacyjnych;
 określenie zasad przepływów środków publicznych szczebla centralnego na poziom
wojewódzki i lokalny, zgodnie z założonymi finansowymi instrumentami polityki.
Warto zauważyć, że dla lepszego organizowania polityki rozwoju samorządy
wojewódzkie powołują do wykonywania pewnych zadań instytucje pośredniczące.
Dzieje się tak głównie w celu obsłużenia wybranych priorytetów rozwoju (najczęściej rozwoju przedsiębiorczości). Instytucje pośredniczące, jeśli stanowią odrębne
jednostki organizacyjne, najczęściej tworzone są na podstawie ustaw: o samorządzie województwa i o finansach publicznych. W kontekście polityki rewitalizacji, takie wyodrębnienie instytucji pośredniczącej dla realizacji zadań wojewódzkich związanych z odnową miejską wydaje się uzasadnione. Ma to sens zwłaszcza
w odniesieniu do procesów, w których samorząd wojewódzki pełni rolę animatora
i organizatora działań samorządów lokalnych i innych interesariuszy. Opisywane
wyżej oddolne podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w skali wojewódzkiej polega m.in. właśnie na stworzeniu warunków wsparcia działań podmiotów
zainteresowanych.
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Warto uzmysłowić sobie, że organizowanie procesu, w który włączani są interesariusze – beneficjenci pomocy, wymaga zdefiniowania, jak to jest teraz w RPO, zakresu odpowiedzialności instytucji zarządzających. Spoczywają na nich następujące obowiązki:
 przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie,
 ocena formalna i merytoryczna wniosków,
 podpisanie umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów,
 rozliczanie projektów i ich obsługa finansowa,
 zapewnienie przepływu płatności dla beneficjentów,
 monitorowanie i sporządzanie raportów z realizacji działań,
 kontrola realizacji projektów: rzeczowa i finansowa,
 udzielanie informacji w zakresie procedury naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie.
Postuluje się, by w ramach polityki rewitalizacji nastąpiło upowszechnienie idei
przekazywania powyższych obowiązków instytucjom pośredniczącym, które byłyby
odpowiedzialne za wymienione wyżej zadania. Instytucja centralna, opisana w krajowym komponencie polityki, mogłaby czuwać nad merytoryczną poprawnością działania
tych instytucji i odpowiednio je wspierać.
Do systemu instytucjonalnego polityki rewitalizacji powinny więc zostać włączone instytucje zarządzające w województwach procesami rewitalizacji, które mogłyby
w jakimś stopniu oddzielić te procesy od formalnych struktur urzędów marszałkowskich. Celem takiego podejścia byłoby przekazanie inicjatywy tym organizacjom lub
jednostkom, których struktura predestynuje do działań inicjatywnych. Organizacjami
tego typu są agencje rozwoju regionalnego. Ich ewolucja w ciągu 20 lat przemian społeczno-gospodarczych w Polsce wykazuje pewną reorientację, niemniej jednak warto
przypomnieć ich główne cele i zadania.
Do strategicznych celów agencji rozwoju regionalnego zaliczyć należy, związane
także z rewitalizacją:
 wspieranie wojewódzkiego (i pośrednio lokalnego) rozwoju,
 przekształcenia strukturalne i własnościowe gospodarki,
 inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości,
 regeneracja obszarów poprzemysłowych,
 zagospodarowanie mienia publicznego jednostek samorządu terytorialnego, w tym
szczególnie zdekapitalizowanego majątku,
 stymulowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy,
 pomoc finansowa, niezbędna do realizacji podejmowanych przedsięwzięć.
Zakres działania regionalnych agencji rozwoju lokalnego obejmuje przy tym bezpośrednią aktywizację gospodarczą, wspieranie innowacyjności i konkurencyjności
województwa, kontakty z inwestorami (prowadzenie centrów obsługi i wspierania
biznesu w pełnym zakresie), doradztwo na rzecz MŚP, tworzenie instytucji okołobiznesowych oraz marketing terytorialny. Działania tego typu mogą mieć zasadniczy
wpływ na przebieg procesów rewitalizacji w województwach. Dotyczy to zarówno
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aktywności własnej samorządu w obszarach strategicznych rewitalizacji, jak i animowania procesów oddolnych poprzez projekty podejmowane przez różnego typu interesariuszy. Wymienione wyżej działania, wpisane do statutów agencji, predestynują je
do roli „wojewódzkich operatorów” rewitalizacji, zdolnych do skoordynowania działań na poziomie wojewódzkim i lokalnym. Faktycznie obecność agencji rozwoju regionalnego w programach rewitalizacji jest dzisiaj znikoma, stąd postulat lepszego ich
wykorzystania do organizowania i zarządzania procesami rewitalizacji, szczególnie
w roli instytucji pośredniczących, usytuowanych pomiędzy władzami publicznymi,
a opisanymi poniżej interesariuszami.
Ważną rolę w zarządzaniu procesami rewitalizacji na poziomie wojewódzkim pełnić także powinny komitety monitorujące, powołane przy samorządzie województwa,
jak to ma miejsce obecnie w związku z realizacją zapisów Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.). Komitety takie, reprezentujące wspólnotę wojewódzką, mogą na bieżąco oddziaływać na wdrożenie
polityki, nie naruszając ról innych partnerów procesu rewitalizacji.
4.7.2. Organizacje zainteresowane z perspektywy wojewódzkiej
Do interesariuszy procesu rewitalizacji zaliczyć należy następujące grupy podmiotów:
 potencjalni lub/i faktyczni beneficjenci funkcjonowania organizacji odpowiedzialnych, z perspektywy wojewódzkiej:
 władze lokalne,
 koordynatorzy – operatorzy rewitalizacji, działający na szczeblu lokalnym,
 podmioty i osoby bezpośrednio korzystające z polityki rewitalizacji (podmioty
realizujące projekty rewitalizacyjne, mieszkańcy i podmioty zlokalizowane na obszarach rewitalizacji);
 publiczne instytucje otoczenia organizacyjnego: krajowe, Unii Europejskiej, wojewódzkie i lokalne;
 organizacje partnerskie, które – będąc w różny sposób związane z wymienioną powyżej infrastrukturą instytucjonalną rewitalizacji – uczestniczą w jej wdrażaniu, w tym
przede wszystkim organizacje trzeciego sektora, ale również podmioty działające w formułach partnerstw (por. kolejny rozdział);
 podmioty pośrednio korzystające z procesów rewitalizacji i realizacji polityki rewitalizacyjnej – mieszkańcy województwa, turyści, inwestorzy, nie będący beneficjentami
wsparcia, a korzystający z efektów wdrożenia polityki w szerokim znaczeniu.
4.7.3. Potencjalni i/lub faktyczni beneficjenci polityki wojewódzkiej
Szczególne znaczenie dla samorządu województwa ma właściwe zidentyfikowanie,
a następnie dotarcie do potencjalnych beneficjentów wojewódzkiej polityki rewitalizacji. Identyfikacja potencjalnych beneficjentów pomocy wojewódzkiej wymaga istotnej
troski władz wojewódzkich co do przyjmowanych definicji i sformułowań. Nieprecyzyj-
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na identyfikacja beneficjentów powodować może istotne kontrowersje i zamykać dostęp
do pomocy na rewitalizację ważnym projektodawcom39.
Wyzwaniem dla władz wojewódzkich stać się powinno włączenie do realizacji polityki mieszkańców obszarów rewitalizacji i zlokalizowanych na nich podmiotów (gospodarczych, społecznych), bo – choć główne działania kierowane do tej grupy interesariuszy realizowane być winny na poziomie lokalnym, to rolą województwa jest tworzenie wytycznych i standardów dla lokalnych polityk w zakresie komunikacji społecznej
i partycypacji publicznej. Omawiana grupa interesariuszy uwzględniana być powinna,
wśród adresatów działań informacyjnych samorządu wojewódzkiego, głównie jako odbiorcy odpowiednio opracowanych (w prostej, nietechnicznej formie) przekazów dotyczących procesów rewitalizacji, w tym przyjętych kryteriów wyznaczania obszarów,
planowanych interwencji itd.
Z punktu widzenia realizacji polityki wojewódzkiej znaczący wpływ na jej powodzenie mieć będą podmioty wdrażające procesy rewitalizacji na szczeblu lokalnym
– koordynatorzy i/lub operatorzy rewitalizacji. Doświadczenia międzynarodowe wskazują na szczególną pozycję tych podmiotów oraz możliwe rozwiązania organizacyjne
ich statusu i funkcjonowania. Rolą samorządu wojewódzkiego stać się winno tworzenie
standardów i wytycznych dotyczących możliwości określania statusu, pozycji operatorów przez władze miejskie, tak aby rekomendowane były struktury najbardziej efektywne40. Rekomenduje się, aby samorządy województwa włączyły się w proces kształcenia
operatorów a także w tworzenie standardów dotyczących funkcjonowania takich podmiotów we współpracy z jak najszerszym gronem partnerów lokalnych.
4.7.4. Publiczne instytucje otoczenia organizacyjnego
Ze względu na usytuowanie samorządów województwa jego podstawową rolą
staje się pośredniczenie w kontaktach i animowanie współpracy (wertykalnej i horyzontalnej) podmiotów publicznych. Dotyczyć to powinno także ułatwiania współpracy odpowiedzialnych podmiotów lokalnych z potencjalnymi partnerami publicznymi,
w tym także tymi, którzy mogą być zainteresowani współdziałaniem opartym na instytucjonalnych formach partnerstwa z zaangażowaniem środków finansowych. Realizacji
polityki wojewódzkiej służy udrażnianie kanałów przepływu informacji pomiędzy publicznymi instytucjami biorącymi udział w kształtowaniu, a następnie realizacji polityki
rewitalizacji.
Ważne na poziomie samorządu województwa jest bieżące lobbowanie na rzecz
przyjmowanych rozwiązań prawnych i organizacyjnych polityki rewitalizacji na
39

40

Np. przyjęcie określenia jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
zamyka możliwość ubiegania się o wsparcie projektów przez komendy miejskie czy komisariaty
policji.
Obecnie obserwuje się konserwatywne podejście samorządów lokalnych do kwestii operatorów
rewitalizacji i przyjmowanie na siebie tej roli przez zazwyczaj obciążone innymi obowiązkami
jednostki organizacyjne gminy lub jej urzędu.
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poziomie krajowym. Jako docelowe wymienić tu należy organy i jednostki organizacyjne władz państwowych, w tym przede wszystkim ministrów i podległych
im ministerstw, odpowiedzialnych za zarządzanie programami rozwoju i tworzenie
projektów rozwiązań prawnych, a także różnego rodzaju gremia (komisje), np. sejmowe, międzyresortowe, dwustronne (rządowo-samorządowe). Ważną rolę w tym
systemie odgrywać będzie przede wszystkim organizacja centralna, odpowiedzialna
za politykę krajową.
4.7.5. Organizacje partnerskie
Istotne znaczenie dla sukcesu polityki wojewódzkiej ma zaplecze instytucjonalne
rewitalizacji w postaci zaangażowanych i sprawnych organizacji partnerskich, w tym
przede wszystkim wywodzących się z trzeciego sektora. Nie można jednak nie doceniać
znaczenia organizacji gospodarczych (firm i ich samorządów), które nie korzystając ze
wsparcia publicznego, animować mogą na własny koszt i ryzyko wiele przedsięwzięć
z szeroko rozumianego zakresu rewitalizacji. Rolą samorządu lokalnego jest stworzenie systemu zachęt do realizacji przedsięwzięć właśnie w dziedzinach kryzysowych,
jednak poprzez dostępne instrumenty finansowe i organizacyjne samorząd wojewódzki
wpływać może również na włączanie partnerów do współpracy przy realizacji polityki
rewitalizacji.
4.7.6. Podmioty pośrednio korzystające z polityki rewitalizacji
Kolejną grupą interesariuszy procesu rewitalizacji są podmioty pośrednio korzystające z procesów rewitalizacji i realizacji polityki: mieszkańcy województwa, turyści,
inwestorzy, niebędący beneficjentami wsparcia, a korzystający w szerokim znaczeniu
z efektów wdrożenia polityki. Rolą samorządu województwa jest w tym przypadku stosowanie instrumentów informacyjnych i promocyjnych, zróżnicowanych w stosunku
do różnych grup marketingu terytorialnego. Służą one, ujmując to najszerzej, budowaniu klimatu wokół rewitalizacji oraz promocji obszarów rewitalizowanych jako miejsc
atrakcyjnych (z różnych punktów widzenia i dla różnej aktywności). Działania takie
służą też demarginalizacji obszarów rewitalizacji i ich mieszkańców poprzez zmianę ich
postrzegania.

4.8. Instytucjonalne formy współpracy
Współpraca partnerska sektora publicznego obejmuje:
 publiczno-publiczne modele współpracy,
 publiczno-społeczne modele współpracy,
 publiczno-prywatne modele współpracy.
Najbardziej oczywistą formą współpracy wydaje się współdziałanie wewnątrzsektorowe, rekomendowane zresztą przez Komisję Europejską jako pierwsze, które należy
rozważać przy podejmowaniu decyzji o złożonym montażu finansowym przedsięwzięć.
Publiczno-publiczne modele współpracy obejmują umowy pomiędzy agendami pu-
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blicznymi, które można klasyfikować w dwóch głównych kategoriach: horyzontalnej
i wertykalnej. Pierwsza odnosi się do umów między podmiotami tego samego szczebla administracji (władzy), druga – dotyczy aliansów pomiędzy administracją (władzą)
różnych szczebli: lokalnego, wojewódzkiego, krajowego (wprowadzane w Polsce np.
poprzez związki międzygminne, porozumienia, stowarzyszenia gmin i inne instytucje
przewidziane prawem).
Polskie regulacje umożliwiają realizację przedsięwzięć publiczno-publicznych
w ramach współpracy krajowych podmiotów publicznych, opartej na:
 porozumieniach organów władzy publicznej, organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostek samorządu terytorialnego, polegających na powierzaniu zadań publicznych jednemu z podmiotów porozumienia lub
wspólnym wykonywaniu określonego zadania, jeżeli jego wykonanie służy wykonaniu
zadań każdego z organów administracji publicznej;
 związkach komunalnych oraz stowarzyszeniach gmin, powiatów i województw oraz
między nimi.
Partnerstwo międzysektorowe (publiczno-prywatne i publiczno-społeczne) to formy współpracy podmiotów publicznych i niepublicznych – sektora przedsiębiorstw,
trzeciego sektora lub obywateli, w celu realizacji zadań, przedsięwzięć publicznych
przez podmioty prywatne lub społeczne lub z ich udziałem. Partnerstwo takie oznaczać
powinno relację, której istotą jest podział ryzyka według zasady, że każdy z partnerów
robi to, co potrafi zrobić najlepiej.
Do publiczno-społecznych modeli współpracy zalicza się:
 partnerstwo sektora publicznego i trzeciego sektora – modele współpracy podmiotów
publicznych na każdym poziomie władzy oraz organizacji pozarządowych, non-profit
w dostarczaniu usług publicznych (np. zlecanie powierzenia zadań publicznych organizacjom pożytku publicznego czy projektowane w ustawodawstwie polskim partnerstwo
publiczno-społeczne),
 współpracę przy realizacji celów publicznych podmiotów publicznych i mieszkańców, obywateli (niezorganizowanych w formalnych strukturach organizacji pozarządowych) na poziomie lokalnym, nazywane zazwyczaj partnerstwem lokalnym lub inicjatywami lokalnymi (np. lokalne inicjatywy inwestycyjne w Krakowie);
Publiczno-prywatne modele współpracy obejmują natomiast bardzo zróżnicowane formy współpracy: od podwykonawstwa, poprzez out-sourcing i leasing, które to
formy charakteryzuje utrzymanie przez sektor publiczny odpowiedzialności za usługę,
częściowo lub całkowicie zarządzaną przez sektor prywatny (wybór partnera prywatnego oparty w Polsce na regulacjach prawa zamówień publicznych), po zarysowane wyżej
partnerstwo publiczno-prywatne.
Udział podmiotów prywatnych w przedsięwzięciach rewitalizacji w kontekście polityki wojewódzkiej odnosi się do:
 instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego,
 instytucji partnerstwa publiczno-społecznego,
 partnerstw i/lub inicjatyw lokalnych,
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 inwestycji prywatnych w dziedzinach kryzysowych, wykorzystujących instrumenty
gospodarowania nieruchomościami, jak i instrumenty marketingu terytorialnego.
Niezwykle istotnym we wdrażaniu polityki rewitalizacji na poziomie wojewódzkim jest animowanie przez samorząd wojewódzki wielopodmiotowej współpracy
międzysektorowej na poziomie: samorząd terytorialny – sektor biznesu – sektor organizacji społecznych, pozarządowych. Wśród narzędzi animowania partnerstwa wymienić
należy:
 identyfikację podmiotów – potencjalnych beneficjentów i operatorów działań rewitalizacyjnych w województwie,
 koordynację działań promocyjnych polityki rewitalizacyjnej,
 tzw. matchmaking (ang. swatanie) podmiotów z różnych sektorów w celu utworzenia
„solidnych” partnerstw (tzn. takich, które mają realne szanse efektywnego działania czy
potencjał dla długookresowego funkcjonowania),
 koordynację współpracy w realizacji działań i przedsięwzięć przede wszystkim tam,
gdzie województwo jest jednym z partnerów,
 mediację pomiędzy partnerami na różnych etapach zaangażowania we współpracę.
Rolą samorządu wojewódzkiego stać się winno ukierunkowanie działalności
podmiotów na realizację celów zgodnych z szeroko ujętymi celami i zadaniami rewitalizacji. Postuluje się, aby w dokumentach ustalających standardy wsparcia przedsięwzięć
rewitalizacyjnych umieścić zapisy, które pozwolą na wyegzekwowanie zasady dźwigni
środków i zasady partnerstwa poprzez preferencje dla projektów i przedsięwzięć realizowanych przez partnerstwa i/lub faktycznie w ramach złożonych mechanizmów finansowania. Obecne rozwiązania raczej zniechęcają do poszukiwania partnerów do projektu.
Jest to w pierwszej kolejności postulat dla polityki krajowej, jednak także standardy
i wytyczne wojewódzkie powinny promować i zachęcać beneficjentów do tworzenia
partnerstw.
W przypadku inwestycji własnych samorządu województwa w dziedzinach rewitalizowanych postuluje się podjęcie działań służących uzyskiwaniu środków w formie
partnerstwa międzysektorowego. Podobnie wsparcie dla inicjatyw sektora trzeciego,
planowanych na obszarach rewitalizacji, odbywać się może w formie zaangażowania
partnerskiego samorządu województwa a nie wyłącznie w formach bezzwrotnych.
Działania wojewódzkie powinny budować dobry klimat wokół przedsięwzięć PPP
oraz promować planowane do złożonego mechanizmu finansowania przedsięwzięcia,
jednocześnie pomagając w pozyskiwaniu partnerów prywatnych (szczególnie zagranicznych).
Ze względu na szczególne znaczenie zaangażowania mieszkańców w proces
rewitalizacji działania województwa iść powinny także w kierunku włączenia ich
w realizację przedsięwzięć lokalnych w formie współfinansowania lub wkładu pracy
własnej. Służą temu w perspektywie wojewódzkiej promocja idei partnerstw lokalnych, system szkoleń i wsparcie instytucjonalne a także ujęcie w wytycznych podstawowych standardów współpracy partnerów-beneficjentów wsparcia wojewódzkiego.
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4.9. Rekomendacje
Analiza wojewódzkich zróżnicowań stanu polskich miast skłania do wyodrębnienia trzech grup:
 województwa, w których występuje nasilenie zjawisk wymagających rewitalizacji
(łódzkie, dolnośląskie i śląskie); w województwach tych rewitalizacja miast powinna
stanowić istotny element strategii rozwoju;
 województwa, w których nakładają się na siebie niekorzystne parametry (kujawskopomorskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie); w województwach tych rewitalizacja miast powinna zostać
uznana za problem o charakterze strategicznym;
 pozostałe województwa, w których istnieje wprawdzie co najmniej jeden obszar problemowy skłaniający do rewitalizacji, to jednak rewitalizacja miast nie stanowi w nich
problemu o znaczeniu strategicznym.
Postuluje się zatem różnicowanie polityki rewitalizacji wobec miast w województwach. Samorząd wojewódzki może obok podejścia „oddolnego”, polegającego na
wspieraniu lokalnych inicjatyw rewitalizacyjnych, przyjąć podejście „odgórne”, w którym – poprzez strategię rozwoju i plan zagospodarowania przestrzennego województwa
wskazuje się problemy i obszary kryzysowe do zastosowania odrębnych instrumentów
polityki, tzw. obszary strategiczne rewitalizacji – OSR. W związku z tym polityka interregionalna powinna uwzględniać różnicowanie poziomów wsparcia, z uwzględnieniem
problemów ujawnionych w województwach, co może być odzwierciedlone np. w skali
alokowanych środków publicznych (unijnych i krajowych). Zintensyfikowanie wsparcia krajowego dla wybranych województw powinno iść w parze z odpowiednim zaangażowaniem województwa w działania rewitalizacyjne, zarówno w sferze aktywności
zarządczej, jak i alokacji środków finansowych (własnych oraz jednostek terytorialnych
położonych na obszarze województwa).
Wizja polityki rewitalizacyjnej w kontekście wojewódzkim polega na eliminowaniu lub ograniczeniu stanów i procesów sprzyjających powstawaniu zjawisk kryzysowych, prowadzi więc do akcentowanych w polityce krajowej: „wzrostu jakości
życia w miastach” i „pobudzenia aktywności społecznej i gospodarczej, poprawy środowiska zamieszkania oraz ochrony dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju”. Wojewódzki komponent polityki wskazuje cele i działania
związane z rozwojem środowiska przestrzennego miast, rozwojem ich kapitału ludzkiego, społecznego i gospodarczego. Koncentruje się dalej na środkach realizacji celów
i działań, wyróżniając instrumenty planistyczne, instrumenty dotyczące organizowania
procesu rozwoju a także instrumenty bieżącego zarządzania rozwojem oraz monitoringu
i kontroli.
Wśród instrumentów polityki rewitalizacyjnej warto podkreślić postulat rozwiązania planistycznego, polegającego na integrowaniu planów przestrzennych i społecznogospodarczych. Zintegrowana strategia wojewódzka powinna, stosownie do roli rewitalizacji w wizji konkretnego województwa, przybrać dwoisty kształt: ideowy i prze-
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strzenny. Oznacza to, że wizja, jako zapis myśli, powinna eksponować najważniejsze
cechy pożądanej przyszłości poprzez parametry społeczno-gospodarcze, zaś wizja, jako
prezentacja graficzna, powinna zawierać zasadnicze elementy planu zagospodarowania
przestrzennego województwa, w tym wybrane wizualizacje zrozumiałych społecznie
elementów. Na poziomie wojewódzkim istnieje też potrzeba opracowania średnioterminowego (3-5 lat) programu operacyjnego, uwzględniającego cele i działania związane
z rewitalizacją. Powinien to być program kroczący, który zawierałby m.in. delimitację
OSR i projektów kluczowych, będących przedmiotem wspólnych działań krajowych
i wojewódzkich oraz kompleksowe wytyczne dotyczące rewitalizacji dla poziomu lokalnego, czyli miast i podmiotów zainteresowanych (beneficjentów programu).
Wdrażanie polityki rewitalizacyjnej na szczeblu wojewódzkim odbywać się może
poprzez interwencję w takich obszarach zarządzania, jak systemy zarządzania finansowego, gospodarowanie nieruchomościami, zarządzanie zasobami ludzkimi, stosowanie
rozwiązań w zakresie zarządzania informacją oraz promocji.
Jak podkreślono wcześniej, naszym postulatem w odniesieniu do założeń polityki
rewitalizacyjnej byłaby modyfikacja systemu alokacji subwencji ogólnej, z uwzględnieniem potrzeb związanych z odnową miast. Rozpatrzyć można przy tym dwa warianty:
pierwszy, polegający na wprowadzeniu modyfikacji podziału subwencji ogólnej przez
dodanie części na rewitalizację, albo drugi, którego istotą jest wprowadzenie innego podziału części wyrównawczej lub wojewódzkiej subwencji ogólnej. Współpraca poziomu
krajowego i wojewódzkiego powinna też objąć kontrakty wojewódzkie, w których mogłyby być wspierane projekty indywidualne (głównie duże inwestycje infrastrukturalne
o charakterze punktowym, liniowym lub sieciowym), grupy projektów (projekty infrastrukturalne funkcjonalnie ze sobą związane na danym obszarze), wreszcie mikroprogramy – często przedsięwzięcia nieinwestycyjne, np. w obszarze zasobów ludzkich, rynku pracy, edukacji, wspierania przedsiębiorczości, innowacji. Wszystkie przedsięwzięcia objęte kontraktami powinny wynikać z polityki wojewódzkiej rządu oraz z polityki
rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa, czyli m.in. obejmować działania
w strategicznych obszarach rewitalizacji (OSR).
W regionalnej polityce podkreśla się rolę instrumentów przetwarzania i udostępniania informacji w kontekście rewitalizacji. Szczególną wagę przywiązuje się tu do pobudzania współpracy międzysektorowej i dialogu publicznego, obejmującego wymianę
danych i informacji przez możliwie szeroki zakres podmiotów realizujących lub jedynie
zainteresowanych procesami rewitalizacji w województwie.
W systemie wdrażania polityki rewitalizacji komponent wojewódzki postuluje
wyodrębnienie instytucji pośredniczącej w realizacji zadań wojewódzkich związanych
z odnową miejską. Chodzi przy tym o oddzielenie zarządzania procesami rewitalizacji
od formalnego nadzoru nad nimi sprawowanego przez urzędy marszałkowskie. Organizacjami, które mogłyby przejąć tę rolę, są agencje rozwoju regionalnego. Ich doświadczenia w takich sferach, jak aktywizacja gospodarcza, wspieranie innowacyjności i konkurencyjności, kontakty z inwestorami i MŚP oraz marketing terytorialny mogą mieć
zasadniczy wpływ na przebieg procesów rewitalizacji w województwach. Dotyczy to
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zarówno aktywności własnej samorządu w obszarach strategicznych rewitalizacji, jak
i animowania procesów odnowy poprzez projekty podejmowane przez różnego typu interesariuszy. Wymienione wyżej działania, wpisane do statutów agencji, predestynują je
do roli „wojewódzkich operatorów” rewitalizacji, zdolnych do skoordynowania działań
na poziomie wojewódzkim i lokalnym.
Wdrożenie założeń polityki rewitalizacyjnej na szczeblu wojewódzkim wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących wielu obszarów problemowych.
W szczególności rozstrzygnąć należy postulat specjalnej ustawy rewitalizacyjnej i zakresu wprowadzonych nią regulacji. Niezależnie od podjętych w tej materii postulatów,
realizacja polityki regionalnej wymaga zmian w sferze planowania rozwoju regionalnego oraz finansowania działań rewitalizacyjnych.

Wiesław Wańkowicz

Rozdział 5. Lokalny kontekst krajowej polityki
rewitalizacji

5.1. Przesłanki lokalne
W celu omówienia lokalnego kontekstu krajowej polityki rewitalizacji w Polsce
przyjęto dwa założenia.
A. Sposób zaangażowania – zakres działania, władz publicznych w realizację zadań rewitalizacyjnych można określić, stosując:
a) w celu określenia pola interwencji publicznej i kompetencji poszczególnych jednostek administracji publicznej zasadę subsydiarności (pomocniczości)41; oznacza ona, że
wszelkie decyzje powinny być podejmowane na szczeblu możliwie bliskim obywatelowi; w praktyce zatem najpierw ma decydować gmina, potem powiat, następnie region,
państwo członkowskie, a dopiero na końcu Unia Europejska i to tylko wtedy, gdy zamierzone cele nie mogą być pełniej urzeczywistnione przez działanie na niższym poziomie;
b) w celu określenia zakresu interwencji publicznej zasadę proporcjonalności42; oznacza
ona, że środki podejmowane z zamiarem osiągnięcia określonego celu muszą być właściwe, wystarczające i konieczne (szczególnie w zakresie ingerencji w prawa obywateli);
c) w celu określenia dostępu do wybranych działań rewitalizacyjnych (w tym środków
finansowych) zasadę swobodnego dostępu do dóbr publicznych43; oznacza ona, że niemożliwe jest wykluczenie kogokolwiek z korzystania z nich oraz niezależnie od liczby
korzystających, mają oni takie same prawa w korzystaniu z nich, a każdy nowy konsument nie narusza uprawnień pozostałych; administracja publiczna stanowi podmiot
działań interwencyjnych zapewniających dostęp do dóbr publicznych;
d) w celu realizacji zadań zasadę swobodnego dostępu do ich realizacji44 – oznacza ona,
że administracja publiczna reguluje lub stymuluje realizację zadań lub zawiera „umowy”
na realizację zadań z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi; administracja
nie musi ponosić z tego tytułu żadnych zobowiązań finansowych czy majątkowych, jeśli
jej decyzje nie spowodują zachwiania rachunku ekonomicznego tych podmiotów lub
41

42
43
44

Porusza Art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany po Traktacie z Lizbony, Dziennik Urzędowy UE z 9 maja 2008 r. nr 2008/C 115/01 (wersja sprzed ratyfikacji) oraz Preambuła
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Porusza Art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Bazując ogólnie na Art. 64-76 Konstytucji RP.
Art. 20 Konstytucji RP.
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ograniczenia dostępu zgodnie z punktem c), także podmioty realizujące zadania nie mają
zobowiązań wobec administracji publicznej oprócz tych, które wynikają z powyższego; podmioty, które zrealizują zadania zawierają umowy z bezpośrednimi odbiorcami
produktów i usług, odbiorcy ci ponoszą koszty uzyskania tychże; w szczególnych przypadkach, związanych z dostępem zgodnie z punktem c), administracja realizuje zadania
przy pomocy własnych jednostek organizacyjnych.
B. Biorąc pod uwagę powyższe, działania rewitalizacyjne to domena samorządów lokalnych – gmin, zarówno z punktu widzenia formalnoprawnego, jak i praktyki
działania rządu i jednostek samorządu terytorialnego. Do zakresu działania gmin należą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla innych
podmiotów45. W szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do
zadań własnych gminy46. Poziom krajowy i regionalny to przede wszystkim tworzenie
warunków działania, w tym reguł finansowania, sprzyjających rozwojowi społecznogospodarczemu i zapewniających równość szans i ochronę wybranych wartości (środowisko, dobra kultury)47. Nie wyklucza to oczywiście konieczności i możliwości działania
na tym polu powiatów i województw samorządowych oraz administracji rządowej.

W odniesieniu do działań rewitalizacyjnych należy zwrócić uwagę:

 że mają one charakter lokalny (rozgrywają się w lokalnej przestrzeni – produkt, rezultat), ale
 efekty, skutki tych działań mogą być także ponadlokalne (rezultat, oddziaływanie).
Rolę samorządu gminnego można rozpatrywać w dwóch aspektach:
 gmina jako podmiot działania (twórca i realizator lokalnej polityki rewitalizacyjnej),
 gmina jako przedmiot oddziaływania (przedmiot polityki krajowej i regionalnej –
przedmiot oddziaływania instrumentów rządowych i samorządu regionalnego).
Rola samorządu powiatowego jest dwoista, tak jak jego miejsce w systemie zarządzania krajem:
 realizuje zadania, które mając charakter lokalny, wymagają koordynacji ponadgminnej (drogi powiatowe, lecznictwo zamknięte),
 realizuje zadania państwa, jako najniższy szczebel administracji rządowej (np. służby, inspekcje, straże, ale także dysponowanie majątkiem skarbu państwa, pomoc rodzinie, aktywizacja rynku pracy).
Niniejszy rozdział dotyczy przede wszystkim podmiotowej roli gminy (w ograniczonym zakresie powiatu), ale jest także spojrzeniem z punktu widzenia przedmiotu
interwencji publicznej (część miasta z jego materialnymi problemami i lokalna społeczność) i beneficjenta końcowego (podmiotu realizującego wybrane zadania – inwestycje
związane z zasobem materialnym i ludzkim).
45
46
47

Art. 6 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym.
Art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym.
Art. 11 ust. 1 Ustawy o samorządzie województwa oraz Art. 146 ust. 4 Konstytucji RP.
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Materiał nie zawiera informacji związanych z oceną stanu istniejącego (oceny potrzeb rewitalizacyjnych) ani oceny obowiązującego stanu prawnego, jest to przedmiotem odrębnych opracowań, analiz48 i rozdziałów tomu. W trakcie przygotowania materiału zastosowano podejście holistyczne, zagłębiając się w szczegóły dotyczące jedynie
wybranych zagadnień.
Tytułem wstępu należy zwrócić uwagę na fakt, że gmina jako przedmiot oddziaływania to zagadnienie polityki krajowej i polityki regionalnej. Jedynie ze względu na czytelność wywodu istotne jest wskazanie dwóch aspektów podejścia przedmiotowego:
 samorząd gminny jako przedmiot oddziaływania rządu i samorządu wojewódzkiego
może być bezpośrednim beneficjentem polityki krajowej i regionalnej, samorząd gminny jest wówczas także podmiotem działania – tworzy program rewitalizacji,
 gmina jako miejsce interwencji rządu i samorządu wojewódzkiego może być pośrednim beneficjentem polityki krajowej i regionalnej, bezpośrednimi beneficjentami są
podmioty, osoby fizyczne działające lub mieszkające na terenie danej gminy (obszarze
rewitalizacji) – samorząd gminny może być w skrajnym przypadku biernym obserwatorem działań rządu i samorządu wojewódzkiego.
Oczywiste jest, że rzeczywiste sytuacje mogą być bardziej złożone, ale dwie powyższe pokazują istotę zagadnienia.
5.1.1. Gmina jako podmiot działania
Wracając do gminy jako podmiotu działania, czyli kreatora lokalnej polityki rewitalizacyjnej, można określić ramy jej aktywności, zwracając uwagę na zróżnicowanie przestrzenne i kompetencyjne gmin w Polsce. Rewitalizacja, zgodnie z przyjętą definicją, oznacza całościowe i terytorialne podejście do zarządzania, a jej przedmiotem są obszary wymagające
interwencji publicznej ze względu na czynniki społeczne i/lub materialne. Oznacza to, że
przedmiotem rewitalizacji jest wszystko, co związane jest z wybranym obszarem.
Podmiotem zarządzającym terytorium gminy są władze gminne, ale posiadają one
różne uprawnienia, różne też są: skala ich działania i możliwości. Różnice między gminami dotyczą następujących zagadnień.
A. Kompetencje
Z punktu widzenia zarządzania gminami w podziale administracyjnym Polski
mamy:
 miasto stołeczne Warszawę na prawach powiatu (władze lokalne mają uprawnienia
gminy i powiatu), ale ze specyficznymi rozwiązaniami ustrojowymi, nadającymi ustawowo wysokie uprawnienia dzielnicom,
 pozostałe miasta na prawach powiatu – to głównie byłe miasta wojewódzkie w poprzednio obowiązującym podziale administracyjnym kraju,
 gminy miejskie, obejmujące swoim terytorium jedynie obszar miasta,

48

Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), 2010, Rydzik W. (red.), 2009
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 gminy miejsko-wiejskie, obejmujące swoim terytorium miasto oraz przyległe obszary wiejskie,
 gminy wiejskie, w tym takie, których centralna część ma charakter małych miasteczek.
Jedynie w miastach na prawach powiatu prawie cały zakres lokalnych uprawnień
zarządczych władzy publicznej należy do władz gminnych49. W pozostałych przypadkach jest on podzielony między samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny, a także
administrację rządową.
B. Wielkość
Drugim czynnikiem znacząco różnicującym gminy jako podmiot działania jest
wielkość miasta/gminy, mierzona liczbą mieszkańców (podział poniższy odnosi się jedynie do terenów miast):
 miasta duże (w Polsce powyżej 100 tys. mieszkańców),
 miasta średnie (od 20 do 100 tys. mieszkańców),
 miasta małe (poniżej 20 tys. mieszkańców).
Od wielkości zależy intensywność występowania problemów do rozwiązania w odróżnieniu od rodzajów problemów: te same problemy można wskazać do rozwiązania
w każdym mieście, w niektórych część z nich nie będzie występować – intensywność na
poziomie zero, w innych pojawią się z dużą intensywnością.
W styczniu 2008 r. w Polsce były 892 miasta, z tego 672 miasta małe, 181 miast
średnich i 39 miast dużych (na podstawie: Powierzchnia..., 2008).
C. Środki do dyspozycji
Kolejnym elementem różnicującym zagadnienia polityki rewitalizacyjnej w poszczególnych miastach jest dostępność środków finansowych. Zagadnienie to jest złożone, gdyż w ogólnym rachunku należy brać pod uwagę:
 środki będące do dyspozycji samorządu gminnego (i powiatowego w miastach na
prawach powiatu),
 środki będące do dyspozycji pozostałych samorządów terytorialnych oraz administracji rządowej, realizujących swoje zadania na terenie gminy,
 środki będące do dyspozycji osób fizycznych i prawnych z terenu gminy, w tym
związane z:
 posiadanymi lub będącymi do dyspozycji nieruchomościami,
 działalnością w zakresie zadań społecznych (edukacja, ochrona zdrowia, kultura
itp.).
49

Kompetencje miast na prawach powiatu nie są jedynie prostą sumą kompetencji gminy i powiatu.
Na mocy przepisów wprowadzających drugi (powiatowy) etap reformy samorządowej kompetencje te rozszerzono, np. miasta te zarządzają wszystkimi drogami na swoim terenie, z wyłączeniem
jedynie autostrad i dróg szybkiego ruchu; źródło: Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państw.
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Podstawą bogactwa gminy (w uproszczeniu) jest więc jej baza podatkowa, zależna
od wielkości majątku posiadanego lub zgromadzonego na terenie gminy oraz wielkości
obrotów finansowych. Ponieważ czynniki te nie są wprost zależne od statusu prawnego
gminy oraz jej wielkości (liczby ludności)50, zagadnienie środków do dyspozycji należy
wyróżnić jako odrębne. Najlepszym i uniwersalnym miernikiem tej cechy jest wyliczony lokalnie PKB per capita. Jego porównanie z dochodami gminy per capita pokazuje
relacje między pieniądzem publicznym a pieniądzem prywatnym na danym terenie. Porównanie z dochodami osób fizycznych (dochód rozporządzalny) wskazuje na poziom
zamożności lokalnego społeczeństwa.

Ryc. 5.1. PKB per capita w podregionach i miasta na jego tle, 2006
Źródło:Opracowanie własne na podstawie Produkt krajowy ..., 2009.

50

Złożoność tę pokazuje chociażby zagadnienie dochodów gmin – Ustawa o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego
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D. Potrzeby rewitalizacyjne
Potrzeby rewitalizacyjne to kolejna cecha, która różnicuje zagadnienia polityki rewitalizacyjnej w poszczególnych miastach. Potrzeby te określa nie tylko ich wymiar
materialny, czy finansowy, ale przede wszystkim ich podział na kategorie (przyjęty
w projekcie):
 historyczna zabudowa śródmiejska,
 historyczna wielofunkcyjna zabudowa miejska,
 tereny poprzemysłowe,
 tereny pokolejowe,
 tereny powojskowe,
 wielorodzinne osiedla mieszkaniowe (blokowiska, w tym z wielkiej płyty),
 krajobraz miejski (sylweta miasta, przestrzenie publiczne, zieleń miejska).
Drugi podział na kategorie związany jest z przewidywanymi rodzajami działań rewitalizacyjnych, tj. z działaniami materialnymi i niematerialnymi (społecznymi). Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), 2010 oraz
we wcześniejszych rozdziałach.
Potrzeby materialne
Degradacja materialna przestrzeni miejskiej może być bardzo różna. Dotyczy to
zarówno wielkości, jak i rodzaju zdegradowanej substancji (budynki, drogi, infrastruktura techniczna itp.).
Niezwykle istotna w programach rewitalizacji w polskich gminach jest kwestia mieszkaniowa, w tym stworzenie systemu wsparcia finansowego dla działań
rewitalizacyjnych w zakresie mieszkalnictwa, uwzględniającego szczególnie likwidację tzw. luki remontowej oraz zapobieganie tendencji do wzrostu segregacji społecznej
i administracyjnego wypierania biedniejszych rodzin z rewitalizowanych obszarów. Bez
możliwości poprawy warunków mieszkaniowych trudno będzie osiągnąć cele społeczne, ekonomiczne i przestrzenne rewitalizacji, a co najmniej zapewnić trwałość efektów
takich projektów.
Potrzeby niematerialne (społeczne)
Degradacja społeczna jest trudniejsza do opisania i zdefiniowania. Oceniając ją
poprzez skutek, to strefy biedy i wykluczenia społecznego, degradacji zdrowotnej i poziomu edukacji oraz patologii społecznych – przestępczości, przemocy itp.
Podsumowując, polityka rewitalizacyjna gmin wymaga zindywidualizowanego
podejścia. Każda gmina/miasto jako podmiot działań rewitalizacyjnych w zależności od
lokalnej sytuacji będzie prowadzić własną politykę rewitalizacji. Polityka rządu i polityki regionalne stanowić będą dla gmin ramy współdziałania z rządem i samorządem województwa, wraz z regułami umożliwiającymi ewentualne skorzystanie ze wskazanych
w nich dodatkowych źródeł finansowania. Sposób postępowania samorządów gminnych
przygotowujących politykę rewitalizacyjną pokazano na ryc. 5.2.
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Ryc. 5.2. Gmina jako podmiot działań rewitalizacyjnych – polityka i lokalny program
rewitalizacji
Źródło: Opracowanie własne.
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Ryc. 5.3. Powiatowa polityka rewitalizacji
Źródło: opracowanie własne.

5.1.2. Powiat jako podmiot działania
Sytuacja powiatów jest zdecydowanie odmienna od sytuacji gmin. W szczególności zdolność powiatów do prowadzenia skutecznej polityki w tak złożonym temacie jak
rewitalizacja jest raczej niewielka (pomijając miasta na prawach powiatu). Wynika to ze
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specyficznego zakresu ich kompetencji51, w tym dotyczących gospodarowania przestrzenią52, stosunkowo niewielkich budżetów oraz realizacji wielu zadań, jako zadań zleconych z zakresu administracji rządowej53.
Ze względu na powyższe wydaje się, że polityka rewitalizacyjna powiatów jest
niezbędna jedynie w zakresie pozwalającym na skoordynowanie działań powiatu z działaniami gmin, województw i rządu. Sposób postępowania samorządów powiatowych
przygotowujących politykę rewitalizacyjną pokazano na ryc. 5.3. Pominięto na niej
zagadnienie ponadlokalnego programu rewitalizacji – wydaje się, że w uzasadnionych
przypadkach (skala działania, typ rewitalizacji) ze względu na kompetencje samorządu
wojewódzkiego, taki program winien być regionalnym programem rewitalizacji.

5.2. Główne cele rewitalizacji
Rozwój miast, w tym rewitalizacja, obejmuje następujące zagadnienia (Stanowisko... 2007):
 jakości życia w miastach;
 instrumentów rozwoju gospodarczego i rynku pracy;
 wykluczenia i marginalizacji wielu grup społecznych;
 kryzysu ośrodków miejskich średniej wielkości i małych miast;
 generowania inwestycji wykorzystujących lokalne zasoby i innowacje oraz inwestowania w infrastrukturę zwiększającego przestrzenną dostępność i spójność;
 jakości i dostępności usług edukacyjnych i kulturalnych oraz dostępności nowoczesnych technik i technologii informacji i komunikacji;
 sprostania wyzwaniom stojącym przed miastami jako ośrodkami obsługi sąsiednich
jednostek osadniczych i obszarów wiejskich;
 podtrzymania walorów kulturowych, lokalnej specyfiki i tożsamości ośrodków miejskich, jako głównych ogniw zachowania i rozwoju kultury narodowej.
Polityka rewitalizacji w skali lokalnej odnosi się do zdelimitowanych obszarów
rewitalizacji, które mogą mieć złożony układ własnościowy, funkcjonalny (zagospodarowanie przestrzenne) i prawny (ochrona środowiska i zabytków). Przeważnie dotyczy
ona także dużej liczby podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji w sposób
czynny (aktywni uczestnicy, w tym beneficjenci) i bierny (bierni beneficjencji i obserwatorzy). Mechanizm interwencji to instrumenty prawne i finansowe wykorzystywane
przez podmiot publiczny (samorząd gminny) odpowiedzialny za określoną sferę społeczną w odniesieniu do wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji
a także bezpośrednie działania inwestycyjne i nieinwestycyjne.

51
52
53

Art. 4 Ustawy o samorządzie powiatowym
Art. 3 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Art. 4 ust. 2 Ustawy o samorządzie powiatowym.
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Punktem wyjścia do określenia lokalnej polityki rewitalizacji są najbardziej ogólne, uniwersalne cele, w zasadzie jednakowe dla wszystkich jednostek administracji publicznej:
 wzrost gospodarczy,
 poprawa jakości życia,
 rozwój zrównoważony,
 ład przestrzenny.
Cele te można być uszczegółowić następująco:
 wzrost gospodarczy to:
 prawidłowe funkcjonowanie miast realizujących różnorodne funkcje (działania
zachowawcze),
 wzrost konkurencyjności miast, m.in. przez nadanie nowych wartości dzielnicom i miastom, powiązany z kreowaniem ich nowego wizerunku (działania prorozwojowe, innowacyjne),
 poprawa jakości życia to:
 wzrost komfortu psychicznego mieszkańców, w tym poczucie bezpieczeństwa,
 zapewnienie im dostępu do takich zasobów, jak mieszkanie, praca, edukacja,
zdrowie, kultura, rekreacja, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ekonomicznego,
 rozwój zrównoważony to:
 ochrona przed degradacją i zachowanie dziedzictwa narodowego, m.in. cennych
historycznie obiektów i obszarów miast,
 ograniczanie lub eliminowanie niekontrolowanego rozrastania się miast („zużycia” środowiska),
 ład przestrzenny to:
 zachowanie odpowiednich standardów architektoniczno-urbanistycznych, w tym
związanych z estetyką, klimatem społecznym, bezpieczeństwem publicznym,
 rozbudowa i poprawa jakości systemu przestrzeni publicznych, zapewnienie prawidłowych relacji (proporcji) między przestrzenią publiczną i prywatną.
W zależności od kategorii obszaru rewitalizacji oraz zdiagnozowanych rzeczywistych problemów, hierarchia (ranga) celów może być różna, a co za tym idzie różne
działania i instrumenty będą służyły ich realizacji.

5.3. Działania i instrumenty
Ogólnie instrumenty i działania związane z rewitalizacją można podzielić na trzy
grupy:
 instrumenty prawne i finansowe,
 działania inwestycyjne i organizacyjno-zarządcze,
 procesy decyzyjno-realizacyjne.
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5.3.1. Instrumenty prawne54

Do instrumentów prawnych na szczeblu lokalnym można zaliczyć:
 prawo lokalne – zmiany funkcji (bilans): obiekty, przestrzeń,
 prawo lokalne – ochrona obiektów, obszarów, gatunków itp.,
 przekształcenia własnościowe (pierwokup, wywłaszczenie).
Pierwsza grupa to wprost instrumenty planowania przestrzennego, na poziomie lokalnym podmiotem uprawnionym do planowania jest gmina55, aczkolwiek istotną rolę
w tym zakresie mają wszystkie organy opiniujące, a szczególnie uzgadniające dokumenty planistyczne. Obecnie są to:
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,
 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Rangę aktów prawnych mają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
a decyzji administracyjnej – decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w studium wyznacza się obszary wymagające
przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji56, a miejscowe plany dają znaczne możliwości określenia parametrów zabudowy57.
Druga grupa możliwości wywodzi się z kilku źródeł dotyczących:
 ochrony przyrody58,
 ochrony zabytków59,
 ustalenia zasad porządku publicznego i ich egzekucji60.
Rozwiązania z tej grupy pozwalają na tworzenie aktów prawa miejscowego oraz
ich stosowanie czy egzekwowanie. W szczególności dają możliwość objęcia różnymi
formami ochrony wybranych obszarów i obiektów.
54

55

56
57

58
59
60

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Rydzik W. (red.), 2009 i w Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), 2009 oraz w odrębnym rozdziale.
System planowania przestrzennego w Polsce zawiera także regulacje łamiące zasady spójnego
i skutecznego planowania: z jednej strony system pierwotny zawiera narzędzie w postaci decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które jest nadużywane, z drugiej – wprowadzono do niego specjalne rozwiązania dla wybranych inwestycji:

dróg publicznych – Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
oraz Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
krajowych,

linii kolejowych – Ustawa o transporcie kolejowym,

inwestycji Euro 2012 – Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 201.
Art. 10 ust. 2 punkt 14 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Art. 15 ust. 2, w szczególności punkty 6 i 9 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa o ochronie przyrody.
Ustawa o ochronie zabytków.
Między innymi na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Trzecia grupa ma swoje źródło w zasadach gospodarki nieruchomościami61. Istotne
w tym zakresie są dwa zagadnienia ujęte w tej regulacji:
 wywłaszczenie,
 pierwokup.
Wywłaszczenie daje możliwość pozbawienia albo ograniczenia, w drodze decyzji,
prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Warunkiem jest przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne oraz wykazanie, że cele te nie mogą być zrealizowane w inny sposób. Rewitalizacja nie jest celem
publicznym, ale szereg działań z nią związanych można do takiej kategorii zaliczyć.
Podmiot uprawniony ma możliwość pierwokupu nieruchomości spełniających warunki określone w ustawie (prawa własności, prawa użytkowania wieczystego), wystawionych na sprzedaż, niezależnie od innych podmiotów zainteresowanych ich kupnem.
Obecnie wskazane wyżej instrumenty prawne pomimo teoretycznie dużych możliwości działania gminy, nie są skutecznie stosowane. Problemem jest nie tylko system
prawny, ale i kultura prawna (dotyczy to także podmiotów publicznych) oraz świadomość obywatelska (państwo to prawa i obowiązki), w szczególności solidarność społeczna. Rozwiązania oparte na partnerstwie podmiotów publicznych i prywatnych bardzo trudno wprowadza się w Polsce ze względu na uwarunkowania historyczne i brak
edukacji w tym zakresie.
W przypadku powiatów, pomimo uprawnień do stanowienie prawa, ograniczenia
prawa materialnego powodują, że możliwość wykorzystania ich w związku z rewitalizacją jest niewielka. Istotny jest jednak zakres uprawnień związanych z egzekucją prawa,
w tym prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych62.
5.3.2. Instrumenty finansowe63
Instrumenty finansowe na poziomie lokalnym można podzielić na trzy grupy:
 fiskalne (podatki i opłaty) – gmina (powiat) występuje jako organizator działań stymulujący zachowania ogółu podmiotów komercyjnych a także niekomercyjnych prywatnych,
 rynku finansowego (pożyczki, kredyty i instrumenty pochodne) – gmina (powiat)
występuje jako organizator działań stymulujący zachowania podmiotów komercyjnych
a także niekomercyjnych prywatnych,
 bezpośredniego zaangażowania finansowego (kapitałowe – finansowanie instytucji,
inwestycyjne – finansowanie działań: własnych, dofinansowanie, partnerstwo) – gmina
(powiat) występuje jako podmiot realizujący zadanie samodzielnie (poprzez jednostki organizacyjne) lub pośrednio (udział kapitałowy, partnerstwo publiczno-prywatne,
zakup towaru lub usługi – zamówienia publiczne), a także jako organizator działań sty61
62
63

Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
Rozdział 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Więcej na temat instrumentów finansowych w Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), 2009, a na temat
zagadnień prawnych i organizacyjnych w Rydzik W. (red.), 2009.
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mulujący, zachowania podmiotów komercyjnych a także niekomercyjnych prywatnych
(dotacje, dofinansowanie, granty).
Jako pierwszy rodzaj instrumentów, w nawiązaniu do poprzedniej części opracowania, należy wskazać uprawnienia gminy do ustalania lokalnych podatków i opłat
(w szczególności ich wysokości), wraz z możliwością stosowania zwolnień, umorzeń
i odraczania spłat (instrument prawno-finansowy). Jako najważniejsze można wskazać:
podatek od nieruchomości64, opłaty planistyczne65 i adiacenckie66. Powiaty nie dysponują
tego typu instrumentami.
Kolejne to wspomaganie kredytowe (poręczeniowe) podmiotowe (dla podmiotu
– gwarancje kredytowe, fundusze udzielające pomocy zwrotnej) i przedmiotowe (na
zadanie). Wszystkie podmioty publiczne w tym zakresie ogranicza prawo finansów publicznych67 oraz przepisy ustrojowe związane z możliwością angażowania się jednostek
publicznych w działalność komercyjną68.
Ostatnia grupa instrumentów to bezpośrednie zaangażowanie finansowe: kapitałowe i inwestycyjne (inwestycje materialne i niematerialne). Zaangażowanie kapitałowe
to przede wszystkim udział w spółkach prawa handlowego. Jest to odmiana działań na
rynku finansowym, przy których obowiązują te same ograniczenia co wyżej.
W zakresie działań o charakterze stymulującym można zaliczyć:
 dofinansowanie (dotacje, granty) podmiotowe – dofinansowanie obejmuje jednostki
o określonych cechach, np. poziomie bezrobocia, poziomie ubóstwa,
 dofinansowanie (dotacje, granty) przedmiotowe – dofinansowanie obejmuje zadania
o określonych cechach, np. dające odpowiednią liczbę miejsc pracy, pozycję konkurencyjną (przewidywaną sprzedaż),
 dofinansowanie (dotacje, granty) mieszane – łączące oba powyższe rodzaje.
Pierwotny podział środków ma charakter generalny: na podmioty (np. gminy)
i na zadania (np. nowoczesne technologie). Dofinansowanie podmiotowe jest najbardziej przydatne, gdy dążymy do wyrównania poziomu życia, funkcja społeczna
(opiekuńcza) jest ważniejsza niż parametry ekonomiczne (wydajność). Dofinansowanie przedmiotowe może mieć charakter konkursowy (dostaje lepszy). Ostatecznie pieniądz musi trafić na konkretne zadania (przedmioty). Istotnym zagadnieniem
jest wskazanie (klasyfikacja podmiotowa i przedmiotowa) beneficjentów i zadań,
które mogą być udziałowcem/elementem rewitalizacji, a następnie wskazanie zasad finansowania nie tylko ogólnie rewitalizacji, ale programów, działań, zadań/
inwestycji.

64
65
66
67
68

Rozdział 2 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Art. 36 ust. 3 i 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdział 1, 2 i 7 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa o finansach publicznych.
Najdalej idące uprawnienia ma samorząd wojewódzki, por. Ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz Ustawa o gospodarce komunalnej.
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Ostatnie zagadnienie to bezpośrednie lub pośrednie działania inwestycyjne (zadania gminy i/lub powiatu) – finansowanie działań własnych (poprzez jednostki organizacyjne), dofinansowanie, partnerstwo różnego typu, zakup towaru lub usługi (zamówienia publiczne).
Odrębnym problemem związanym z instrumentami finansowymi jest poszukiwanie źródeł pieniądza. Funkcjonujące źródła finansowania rewitalizacji nie zaspokajają
istniejących potrzeb. Poza środkami własnymi gmin/powiatów i innych podmiotów realizujących projekty/zadania w ramach rewitalizacji należy uwzględnić:
 środki Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2007-2013 i dalszej,
 istniejące programy wsparcia ze środków publicznych,
 specjalne instrumenty krajowe i regionalne, przeznaczone do rewitalizacji,
 przebudowanie podatku od nieruchomości (podatek od wartości nieruchomości potocznie nazywany podatkiem katastralnym),
 zmiany w systemie podatku VAT (zwrot).
Konieczne jest zwiększenie możliwości łączenia różnych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych z zachowaniem zasad minimalnego udziału własnego i transparentności źródeł finansowania.
5.3.3. Działania inwestycyjne
Do zakresu działań inwestycyjnych materialnych można zaliczyć różnego typu remonty, przebudowy, budowy, w tym wyposażenie, rozbiórki w zakresie budownictwa
kubaturowego, infrastruktury transportowej i technicznej oraz w zakresie przestrzennym
(zmiany przestrzeni): Dotyczy to inwestycji:
 mieszkaniowych,
 w sferze przestrzeni publicznych: place, zieleń, wyposażenie,
 obiektów kultury, sportu i rekreacji,
 obiektów zdrowia i edukacji,
 obiektów administracji i bezpieczeństwa,
 usług komercyjnych i produkcji,
 drogowo-ulicznych, w tym parkingów,
 transportowych (komunikacja zbiorowa, w tym dworce i przystanki),
 wodociągowych i kanalizacyjnych,
 energetycznych,
 teleinformatycznych.
Inwestycje takie mogą w różnym zakresie występować na obszarach rewitalizacji.
Największe kompetencje ma w tym zakresie samorząd gminny, ale nie jest jedynym
inwestorem, szczególna jest rola inwestorów prywatnych, np. w mieszkalnictwie, usługach komercyjnych i produkcji. Istotnym elementem działań inwestycyjnych jest nie
tylko reakcja na potrzeby już występujące, ale także świadoma strategia lokalizacyjna
(planowanie przestrzenne), w odpowiedni sposób dysponująca ograniczonym dobrem,
jakim jest przestrzeń (cele: rozwój zrównoważony, ład przestrzenny, wzrost gospodarczy i jakości życia).
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5.3.4. Działania organizacyjno-zarządcze

Do zakresu działań organizacyjno-zarządczych można zaliczyć:
 projekty w zakresie szkoleń (przedsiębiorczość i walka z bezrobociem, równość
szans, rozwój zasobów ludzkich, kształcenie ustawiczne),
 projekty w zakresie opieki socjalnej (zapobieganie zjawisku bezdomności, w tym
zabezpieczenie puli mieszkań rotacyjnych i zamiennych, przekwaterowywanie mieszkańców rewitalizowanych terenów, walka z biedą i ubóstwem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu),
 projekty w zakresie zagospodarowania czasu wolnego (walki z patologiami społecznymi, aktywizacji i integracji różnych środowisk społecznych, aktywizacji środowisk
dziecięcych i młodzieżowych)
 projekty w zakresie bezpieczeństwa publicznego (policja, straż miejska, monitoring),
 projekty w zakresie finansowych mechanizmów wsparcia (np. lokalny fundusz poręczeń, udostępnianie gruntów i budynków, podatki – przedsiębiorczość, restrukturyzacja,
rozwój nowych sektorów gospodarki),
 projekty w zakresie instytucjonalnym (administracja i usługi okołobiznesowe, usługi
społeczne, system wsparcia organizacji pozarządowych).
Należy tu zaznaczyć ważną rolę powiatów, do zakresu ich działania należą: pomoc
rodzinie, oddziaływanie na rynek pracy itp.
5.3.5. Procesy decyzyjno-realizacyjne
Mówimy tu o relacjach między polityką rewitalizacji gminy (powiatu) a całością
zagadnień zarządzania rozwojem gminy, w tym roli/miejscu lokalnych programów rewitalizacji w rozwoju lokalnym/gminy.
Połączenie różnych zadań samorządu terytorialnego w jeden spójny system winno być normą w polskich samorządach. Dotyczy to z jednej strony spójności działań
wszystkich władz, organów i instytucji publicznych (samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny oraz administracja rządowa) działających na obszarze gminy, z drugiej
– spójnego działania samorządu gminnego i jego jednostek. Nawet w prostym przypadku, gdy dotyczy to spójności wewnętrznej działań gminy, okazuje się to nie takie
łatwe, do przeszkód w stworzeniu takiego systemu w skali lokalnej/gminnej można
zaliczyć:
 brak prawnej definicji zarządzania gminami oraz formalny brak obowiązku sporządzania strategii rozwoju przez gminy,
 rozdrobnienie przepisów prawa materialnego, w których zagadnienie zarządzania
sprowadzone jest do zarządzania branżowego,
 analogiczny do sektorowego systemu zarządzania krajem schemat organizacyjny
w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, w tym gmin i powiatów,
 podporządkowanie działania samorządów sprawom bieżącym, także ze względu na
generalnie jednoroczny system budżetowania i braki finansowe.
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Pomimo formalnego obowiązku utrzymania zgodności (spójności) różnych działań
nie zawsze się to udaje. Przyczyny są różne, ale warto zwrócić uwagę na następujące:
 informacje o stanie, dane z monitoringów i analizy zjawisk (trendów) są analogiczne
dla wszystkich działań (ryc. 5.4.), ale opracowują je różne zespoły, w różnym czasie,
a nie ma standardowej praktyki tworzenia baz danych i ich ciągłego uzupełniania (aktualizacji),
 dokumenty są tworzone w celach doraźnych (operacyjnych) w związku z oceną zdolności kredytowej i możliwością uzyskiwania środków, po ich wykorzystaniu „odkłada
się je na półkę”,
 zadania, w tym inwestycyjne realizowane są na podstawie rocznych budżetów, o ich
roli w planach i programach wieloletnich „zapomina się” i nie aktualizuje tych planów,
 słaba jest strona analityczna opracowań, w których związki między opisem stanu
istniejącego a zadaniami wskazanymi do realizacji są dość luźne – słabo są rozwinięte systemy diagnostyczno-decyzyjne, opierające się na subiektywnej ocenie w postaci
uproszczonej analizy (typu SWOT69) bez podstawowych badań zjawisk i trendów, nie
wspominając o zależnościach między poszczególnymi dziedzinami programowania,
 polityka rozwoju gmin (priorytety rozwoju) są zbyt często zmieniane, modyfikowane
w związku z konkurowaniem partii politycznych, według zasady: poprzednik działał źle,
trzeba to zmienić – zmiany często dokonywane są w cyklu wyborczym (co 4 lata).

69

SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji, polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej sprawie na cztery
grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):
S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego
obiektu,
W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego
obiektu,
O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej
zmiany,
T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo
zmiany niekorzystnej.
Analiza SWOT nie powinna zastępować innych technik badawczych – im lepszą informację
segregujemy, tym lepszy jest efekt analizy.
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Ryc. 5.4. Struktura merytoryczna zarządzania rozwojem na poziomie gminy
z uwzględnieniem programu rewitalizacji
Źródło: opracowanie własne.

Samorządy gminne zobowiązane są do przygotowywania między innymi (Wańkowicz 2007):
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy70, stanowiącego najbardziej kompleksowy dokument planistyczny,
 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego71 dla wybranych części gminy, stanowiących prawo lokalne,
 programów ochrony środowiska72, związanych z polityką proekologiczną,
 planów gospodarki odpadami73,

70
71
72
73

Art. 9 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Art. 14 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Art. 17 Ustawy Prawo ochrony środowiska.
Art. 14 Ustawy o odpadach.
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 założeń do planów (lub planów) zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe74,
 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiącego prawo lokalne75,
 wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy76,
 dokumentów umożliwiających prawidłowe zarządzanie zasobem nieruchomości
gminy77,
 wieloletnich programów inwestycyjnych78.
Elementem procesów decyzyjno-realizacyjnych związanych z wdrażaniem lokalnej polityki rewitalizacyjnej są lokalne (gminne) programy rewitalizacji. Polityka winna
zawierać zalecenia dotyczące formułowania tych programów. Program rewitalizacji jest
opracowaniem interdyscyplinarnym a nie programem branżowym. Teoretycznie można
go sklasyfikować jako dokument operacyjny do Strategii rozwoju i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W pewnym sensie, dla wybranych
obszarów miasta, program rewitalizacji winien zastąpić wszystkie pozostałe programy
operacyjne i pojawić się równocześnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowanie, a później realizacja programów rewitalizacji wymaga precyzyjnego skoordynowania w czasie i przestrzeni dużej liczby różnorodnych zadań, przy
czym zadania te często są silnie wzajemnie zależne, tzn. realizacja jednych warunkuje
możliwość podjęcia innych (warunek komplementarności). Niektóre z tych zadań mają
krytyczne znaczenie dla powodzenia całego projektu, tzn. jakiekolwiek trudności z ich
realizacją (np. opóźnienie terminu realizacji) mają znaczący wpływ na osiągnięcie założonych celów (warunek skuteczności).
Program rewitalizacji winien zawierać określone treści merytoryczne, w tym:
 przestrzenne – rozumiane jako projekt podziału terenu według przeznaczenia wraz z wytycznymi architektoniczno-urbanistycznymi (studium, plan miejscowy),
 plan działań prowadzących do uzyskania określonego efektu rewitalizacji i efektów
dla poszczególnych uczestników tego procesu (budżet, plan finansowo-inwestycyjny),
 analizę wykonalności i celowości przedsięwzięcia oraz możliwości jego realizacji.
Analiza wykonalności jest kluczowym elementem wspomagającym podejmowanie
decyzji (ocena możliwości uzyskania założonych efektów). Systemy, metody wspomagania decyzji winny służyć:
 diagnozowaniu stanu miasta, ustalaniu, czy jest potrzebna interwencja w procesie
rozwoju miasta i jaka to powinna być interwencja, np. rewitalizacja danego obszaru,

74
75
76

77
78

Art. 18-20 Ustawy Prawo energetyczne.
Art. 19 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Art. 21 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.
Art. 20-25 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Art. 184 ust. 1 pkt 5) Ustawy o finansach publicznych.
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 wyborowi (delimitacji) obszaru, który będzie podlegał interwencji, np. procesowi
rewitalizacji,
 wskazaniu pożądanych zmian wybranych parametrów miasta, w szczególności wskazaniu oczekiwanych zmian przestrzeni i zjawisk przestrzennych, np. na obszarze wskazanym do rewitalizacji,
 zarządzaniu procesem rewitalizacji, monitorowaniu tego procesu i dynamicznemu
weryfikowaniu zadań służących rewitalizacji.
Z metodycznego punktu widzenia dokonanie wyboru działań składających się na
program rewitalizacji powinno być wynikiem analizy rozwiązań wariantowych z punktu
widzenia trzech uczestników procesu:
 mieszkańców, zainteresowanych poprawą standardu zamieszkania i kontaktów społecznych, ale także miejscami pracy,
 środowiska biznesu, zainteresowanego wzrostem dochodów, w tym liczby klientów,
 administracji miasta/gminy, zainteresowanej z jednej strony możliwością zrównoważonego rozwoju i ochroną dziedzictwa narodowego (materialnego i duchowego), z drugiej – wzrostem renty gruntowej i wpływów do budżetu.
Konieczna jest umiejętność ewaluacji programu, ze wskazaniem na ocenę ex-ante
i tzw. ocenę bieżącą. Ewaluacja jest obiektywną oceną projektu, programu lub polityki
na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna
ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji, pozwalając wykorzystać zdobytą
w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym (Wytyczne w zakresie... 2007). Nie jest
przy tym wystarczające podejście finansowe, a nawet ekonomiczne (poniesione koszty
winny dać wymierne korzyści), a szczególnie zawężanie oceny do zagadnień wewnętrznych podmiotu decydującego (jedynie uproszczona analiza wydatków lub obniżenia
dochodów budżetu gminy). Ważnym zagadnieniem jest analiza wpływu programu na
podstawy tworzenia budżetu, czyli analiza wpływu programu na bazę podatkową (ryc.
5.5). Rozwój zrównoważony, ład przestrzenny i ochrona dóbr kultury także mogą mieć
uzasadnienie wyrażone rachunkiem ekonomicznym, szczególnie gdy myślimy w kategoriach programowania wieloletniego. Elementami tego rachunku są:
 bilans terenów pod mieszkalnictwo i działalność gospodarczą,
 dostępność infrastruktury transportowej i technicznej,
 dostępność infrastruktury społecznej, w tym terenów wypoczynku i rekreacji,
 ochrona obszarów, obiektów i gatunków, rodzajów środowiska i dóbr kultury,
 rozwój przestrzeni publicznych,
 jakość i estetyka przestrzeni.
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BUDŻET
WYDATKI

ROZWÓJ
(ZRÓWNOWAŻONY)

PODATKI

PAŃSTWA
JEDNOSTEK SAMORZADU
TERYTORIALNEGO

wzrost gospodarczy
poprawa jakości życia
rozwój zrównoważony
ład przestrzenny

PODATKI
POPYT

LOKALNA BAZA PODATKOWA

LOKALNY SEKTOR
GOSPODARCZY
DOCHODY
GOSPODARSTW
DOMOWYCH

MIEJSCA PRACY

Ryc. 5.5. Zależność: wydatki publiczne – baza podatkowa – dochody publiczne
(podatki)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Domański 1999.

Podejmując decyzje co do metod i środków na realizację określonych wcześniej
celów rewitalizacji, można posłużyć się następującymi zasadami (Wańkowicz 2001):
1. Wszystkie zadania, które klient (partner) finansuje sam (np. mieszkalnictwo)
lub dla których pobiera się opłatę od klienta (np. energetyka, wodociągi), a klienta stać
na nie, realizują samodzielne podmioty gospodarcze. Administracja publiczna może
dopłacać do zadań, których partnerzy nie są finansowo samodzielni (w tym z opłat),
w uzasadnionych przypadkach może realizować pewne zadania sama (np. budownictwo socjalne). O ile to możliwe, winna jednak zlecać zadania niezależnym podmiotom
gospodarczym w drodze przetargów, pozostając np. właścicielem obiektów i urządzeń.
Kontrola kosztów/cen jest konieczna z punktu widzenia niebezpieczeństwa zbliżenia się
do granicy zdolności nabywczej partnera/klienta (w społeczeństwie niebogatym), jest
tak samo niezbędna w przypadku realizacji przez podmiot gospodarczy publiczny, jak
i prywatny.
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2. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zawsze za wszystkie zrealizowane zadania ostatecznie płaci klient (ryc. 5.5). Wprowadzenie kapitału prywatnego do bieżącej działalności
lub/i działań inwestycyjnych pozwala na przyspieszenie realizacji działań oraz polepszenie standardów. Ostatecznie jednak zapłaci klient, albo w postaci opłat, albo w postaci podatków i pośrednio dopłat. Wniosek jest jeden: jeżeli wprowadzenie zmiany nie zwiększa
efektywności realizacji zadań, tj. uzyskania niższych (relatywnie) kosztów i lepszej jakości, dla odbiorcy końcowego efekt może być trudny do przyjęcia, a w przypadku prywatnego kapitału odbiór społeczny może być bardzo negatywny i prowadzić do konfliktów.
3. Realizowanie zadań przez prywatny kapitał i kształtowanie rynku wykonawców
(w tym partnerstwo publiczno-prywatne) to zagadnienia o dużym stopniu złożoności.
Rynek taki (także z udziałem sprywatyzowanych przedsiębiorstw) ma szansę zaistnienia
tylko w przypadku popytu, który zapewni opłacalność realizacji zadań przy możliwym
do zaakceptowania poziomie ryzyka. Popyt oznacza tu nie tylko wielkość zapotrzebowania, ale także czas, w jakim potrzeba występuje.
Działanie rynku jest – ogólnie rzecz biorąc – najbardziej skutecznym i efektywnym
środkiem osiągania celów ekonomicznych i społecznych. Dlatego też interwencje publiczne uzasadnione są jedynie w sytuacjach, kiedy rynek nie działa prawidłowo, a interwencja, o której mowa, nie wywołuje zniekształcenia ekonomicznego. Można wyróżnić
następujące sytuacje, w których publiczna interwencja w sferze gospodarki rynkowej
może być uznana za uzasadnioną (Projekt dokumentu... 2005):
 dostarczanie dóbr publicznych (takich jak infrastruktura transportowa czy podstawowe
szkolenia), których nie można by zapewnić bez interwencji publicznej;
 wprowadzenie dotacji korygujących, służących redukcji cen dóbr i usług, w sytuacji
gdy cena rynkowa nie w pełni odzwierciedla ich szerszą korzyść społeczną (np. koszt
pożyczek dla przedsiębiorców);
 zarządzanie celowymi projektami, służącymi zmianie zachowań poprzez korektę
niedoboru wiedzy lub nierównego dostępu do informacji (np. informacje dla przedsiębiorców);
 redystrybucja dochodów poprzez dotacje lub zasiłki społeczne, zmierzająca do osiągnięcia szerszych celów społecznych (np. walka z patologiami społecznymi, aktywizacja i integracja różnych środowisk społecznych, aktywizacja środowisk dziecięcych
i młodzieżowych).
Interwencje mogą mieć także wpływ na całą gospodarkę. W przypadku ewaluacji
ex-ante tylko modele makroekonomiczne mogą kompleksowo pokazać wzajemne powiązania między zmiennymi ekonomicznymi na poziomie makro. Zastosowane modele
powinny opisywać zarówno stronę popytową, jak i podażową gospodarki. Strona podażowa modelu powinna uwzględniać podstawowe determinanty potencjału gospodarki,
w szczególności uwzględniać dziedziny takie, jak infrastruktura, zasoby ludzkie, badania i rozwój oraz inwestycje w sektor produkcyjny. W przypadku strony popytowej
powinny zostać określone uwzględnione wielkości prywatnej konsumpcji, prywatnych
inwestycji, wydatków publicznych, jak również eksportu i importu. W celu oszacowania wpływu na zatrudnienie model powinien zawierać analizy rynku pracy. Inwestycje
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prorozwojowe, takie jak inwestycje w infrastrukturę, badania i rozwój, szkolenia i edukację powinny zostać oddzielone od zakupów dóbr i usług. Modelowanie powinno dać
możliwość rozróżnienia i porównania scenariuszy z wykorzystaniem jedynie środków
publicznych z różnych źródeł i scenariuszy z włączeniem finansowania ze źródeł prywatnych.
Syntetyczne zestawienie uczestników i zasad finansowanie działań inwestycyjnych
i organizacyjno-zarządczych w procesie rewitalizacji zawiera tabela 5.1.
W procesie podejmowania decyzji wyróżnimy dwie grupy uczestników: rzeczywistych decydentów – podejmujących decyzje i odpowiadających za nie, oraz uczestników
wspomagających decyzje – podpowiadających decydentowi, jakiego dokonać wyboru.
Decydent (decydenci) w procesach rewitalizacji stanowią grupę osób i instytucji, z których każda ma określony zakres uprawnień, wynikający zarówno z przepisów prawa,
własności, jak i pragmatyki zarządzania. Każdy ze współdecydentów na ogół ma odmienne poglądy na temat rozwiązywanego problemu.
Ze względu na pragmatykę zarządzania terytorialnego rolę współdecydentów odgrywać będą, występujący także jako właściciele nieruchomości:
 administracja rządowa, w tym administracja specjalna,
 jednostki samorządu terytorialnego wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
 podmioty gospodarcze,
 lokalne społeczności, organizacje społeczne.

5.4. Rekomendacje
Założenia polityki rewitalizacyjnej w Polsce w kontekście lokalnym to próba częściowej odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać rozwojem miast, w kontekście różnego
podejścia do tego zagadnienia, z uwzględnieniem:
 ugody politycznej i ugody społecznej,
 strefy władztwa administracji publicznej,
 zakresu publicznych usług miejskich – socjalnych i komunalnych,
 możliwości sterowanie procesami, a nie tylko ich regulowania.
Przy wyborze zasad realizacji zadań z zakresu rewitalizacji winno się (Słysz, Wańkowicz 2001):
 skracać drogi podejmowania decyzji i zwiększać niezależność decyzji na danym poziomie zarządzania,
 uzyskiwać niezależność finansową możliwą na danym poziomie zarządzania, co
sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu środków, oraz skracać drogę przepływu pieniądza,
 promować uczestnictwo mieszkańców w opracowaniu i realizacji projektów, które
ich dotyczą,
 wzmacniać zdolność mieszkańców do działania na rzecz rozwoju lokalnego
Wybór sposobu realizacji polityk i programów rewitalizacji obejmuje:
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Tabela 5.1. Uczestnicy i zasady finansowania rewitalizacji – kontekst lokalny
Działanie

projekty mieszkaniowe

projekty w sferze przestrzeni
publicznych: place, zieleń,
wyposażenie
projekty dotyczące obiektów
kultury, sportu i rekreacji
projekty dotyczące obiektów
zdrowia i edukacji
projekty dotyczące obiektów
administracji i bezpieczeństwa
projekty dotyczące usług
i produkcji (pozostałe poza
publicznymi)
projekty drogowo-uliczne,
w tym parkingi
projekty transportowe (komunikacja zbiorowa, w tym
dworce i przystanki)

projekty wodociągowe i kanalizacyjne
projekty energetyczne
projekty teleinformatyczne

Charakterystyka

Podmiot
odpowiedzialny

Działania inwestycyjne
domena prywatna, gmina
dofinansowanie
publiczne
domena władzy
gmina
publicznej
domena prywatnopubliczna
domena publicznoprywatna
domena publiczna
domena prywatna

domena władzy
publicznej
domena władzy
publicznej
w zakresie
regulacji, usługa
prywatna
domena prywatnopubliczna
domena prywatnopubliczna
domena prywatna

Główny podmiot
realizujący zadanie

przedsiębiorcy
prywatni,
inwestorzy prywatni
gmina

gmina, powiat,
województwo, kraj
gmina, powiat,
województwo, kraj
gmina, powiat,
województwo, kraj
województwo

różne podmioty
publiczne i prywatne
różne podmioty
publiczne i prywatne
różne podmioty
publiczne
przedsiębiorcy
prywatni,
inwestorzy prywatni
gmina, powiat,
publiczne jednostki
województwo, kraj organizacyjne
gmina, powiat,
publiczne jednostki
województwo, kraj organizacyjne
(infrastruktura),
przedsiębiorcy
(przewozy)
gmina

przedsiębiorcy

gmina,
przedsiębiorcy
województwo, kraj
gmina,
przedsiębiorcy
województwo, kraj

Instrumenty
finansowe
(podstawowa
charakterystyka)
dofinansowanie
przedmiotowe
dofinansowanie
podmiotowe gmin
dofinansowanie
przedmiotowe
dofinansowanie
przedmiotowe
dofinansowanie
przedmiotowe
dofinansowanie
przedmiotowe
dofinansowanie
podmiotowe
dofinansowanie
podmiotowe
(infrastruktura)
dofinansowanie
przedmiotowe
(przewozy)
dofinansowanie
przedmiotowe
dofinansowanie
przedmiotowe
dofinansowanie
przedmiotowe

 formy prawne realizacji (podmioty, zobowiązania umowne),
 struktury organizacyjne,
 zależności funkcjonalne: informacyjne, operacyjne, doradcze,
 zależności hierarchiczne: rozkazodawcze, regulacyjne (w tym procedury),
 zasady finansowania, przepływy pieniężne,
 zakres rzeczywisty i normatywny (obowiązkowy) polityk i programów rewitalizacji.
Nie da się jednak wprost wskazać jednego uniwersalnego rozwiązania, zróżnicowanie wynikać będzie z omówionych na początku rozdziału różnic odnośnie do podmiotów lokalnych (gmin), zakresu rzeczowego samej rewitalizacji a także omówionej wyżej
różnorodności instrumentów i działań rewitalizacyjnych.
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projekty w zakresie szkoleń
(przedsiębiorczość i walka
z bezrobociem, równość szans,
rozwój zasobów ludzkich,
kształcenie ustawiczne)
projekty w zakresie opieki
socjalnej (zapobieganie bezdomności, w tym zabezpieczenie puli mieszkań rotacyjnych
i zamiennych, przekwaterowywanie mieszkańców rewitalizowanych terenów, walka z biedą
i ubóstwem, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu)
projekty w zakresie zagospodarowania czasu wolnego
(walka z patologiami społecznymi, akty-wizacji środowisk
dziecięcych i młodzieżowych)
projekty w zakresie bezpieczeństwa publicznego (policja,
straż miejska, monitoring)
projekty w zakresie finansowych mechanizmów wsparcia
(np. lokalny fundusz poręczeń,
udostępnianie gruntów i budynków, podatki – przedsiębiorczość, restrukturyzacja,
rozwój nowych sektorów
gospodarki)
projekty w zakresie instytucjonalnym (administracja i usługi
okołobiznesowe, usługi społeczne, system wsparcia organizacji pozarządowych)
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Działania organizacyjno-zarządcze
domena prywatno- powiat, gmina
przedsiębiorcy,
publiczna
instytucje naukowe,
organizacje
pozarządowe

dofinansowanie
przedmiotowe

domena publicznoprywatna

gmina, powiat

publiczne jednostki
organizacyjne

dofinansowanie
podmiotowe

domena prywatnopubliczna

gmina, powiat

placówki
dydaktyczne,
organizacje
pozarządowe

dofinansowanie
przedmiotowe

domena publicznoprywatna

gmina, powiat,
publiczne jednostki
województwo, kraj organizacyjne

dofinansowanie
podmiotowe

domena publicznoprywatna

gmina, powiat,
przedsiębiorcy
województwo, kraj

dofinansowanie
przedmiotowe

domena publicznoprywatna

gmina,
województwo

dofinansowanie
przedmiotowe

publiczne jednostki
organizacyjne,
organizacje
pozarządowe

Źródło: opracowanie własne

Przestrzeń jest zasobem skończonym, a więc jeśli ktoś już z niej korzysta, to pozostali tracą. Dobra nieodnawialne – dziedzictwo kulturalne i zasoby naturalne, mają
podobną cechę, ale już ład przestrzenny, krajobraz czy też wartość i produktywność
przestrzeni można traktować jako dobro pomnażalne, przekształcając przestrzeń, mogą
zyskać lub stracić wszyscy jej użytkownicy.
Uczestnikami tej swoistej gry są:
 właściciele nieruchomości,
 właściciele nieruchomości, wobec których stosuje się określone restrykcje w swobodnym użytkowaniu nieruchomości – z naszego punktu widzenia ze względu na ochronę i kształtowanie krajobrazu, także ochronę dóbr kultury i elementów środowiska naturalnego,
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 administracja zarządzająca przestrzenią, także będąca właścicielem i kształtująca aktywnie tę przestrzeń,
 użytkownicy przestrzeni.
Przedmiotem gry jest przestrzeń – konkretne nieruchomości, zarówno te, na które
oddziałuje się bezpośrednio, jak i pośrednio (sąsiedzi).
Ze względu na ochronę dóbr nieodnawialnych (dóbr kultury i elementów środowiska naturalnego) do podstawowych kosztów utrzymania i rozwoju nieruchomości należy dodać te, które wynikają z ochrony. Korzyści to jednak także korzyści dodatkowe,
wynikające z ochrony (zwiększenie wartości i atrakcyjności). Problem polega na tym,
że bardzo często kto inny musi ponieść koszty, a kto inny uzyskuje korzyści. Dlatego
konieczne jest stworzenie systemu wyrównawczego.
W przypadku dobra, jakim jest przestrzeń, w kontekście jej złożonej wartości,
 mierzonej ceną,
 mierzonej produktywnością,
 określanej w odniesieniu do właściciela,
 określanej w odniesieniu do sąsiadów i innych użytkowników,
rysuje się potrzeba działania na zasadzie gry koalicyjnej (partnerstwo publiczno-publiczne, publiczno-społeczne i publiczno-prywatne) o sumie niezerowej, gdzie należy
przewidzieć, że:
 wszyscy mogą stracić,
 wszyscy mogą zyskać,
 jedni stracą, a inni zyskają (i to nie tylko jedni kosztem drugich),
tj. odpowiednio przewidzieć korzyści i ryzyka związane z tym procesem (dokonać jego
ewaluacji).
Pytania ewaluacyjne winny bazować na kryteriach oceny, które mogą być pogrupowane w następujące główne kategorie (Projekt dokumentu... 2005):
 związane z trafnością programu,
 związane z jego skutecznością,
 związane z jego efektywnością,
 związane z jego użytecznością i trwałością w dłuższej perspektywie czasowej.
Forma instytucjonalna podmiotu zarządzającego rewitalizacją na szczeblu lokalnym to dwa oddzielne poziomy zarządzania:
 urząd gminy, a właściwie jego wydział (departament, oddział, referat), odpowiedzialny za politykę rewitalizacyjną,
 jednostka organizacyjna gminy lub dowolny podmiot gospodarczy, odpowiedzialny
za programowanie i realizację rewitalizacji.
Większość działań w takiej strukturze, będzie zlecana w formie zamówień publicznych79 skierowanych do dowolnej liczby podmiotów gospodarczych lub realizowana na
zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego80.
79
80

Ustawa Prawo zamówień publicznych.
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.
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Należy także pamiętać o zależnościach między poziomem lokalnym a poziomem
regionalnym i krajowym. Zakładając, że polityka tych podmiotów odnosi się przede
wszystkim do gmin, jako głównych jednostek planujących i realizujących lokalne programy rewitalizacji, można zależności te pokazać jak na ryc. 5.6. Ważne są dwie ścieżki
finansowania zawarte w tym modelu: jedna odnosi się do dofinansowania podmiotowego gminy, druga do dofinansowania przedmiotowego (na zadania własne na obszarze rewitalizacji) jednostek organizacyjnych rządu i pozostałych samorządów terytorialnych.
Gmina pozostaje głównych organizatorem procesu rewitalizacji i podmiotem zlecającym zadania i/lub realizującym je wspólnie z podmiotami prywatnymi.

BENEFICJENCI/REALIZATORZY

REGION

KRAJ

DECYDENCI
RZĄD

DOFINANSOWANIE PODMIOTOWE

SAMORZĄD
WOJEWÓDZKI

POZIOM LOKALNY

SAMORZĄD
POWIATOWY
SAMORZĄD
GMINNY
JEDNOSTKI
JEDNOSTKI
JEDNOSTKI
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE ORGANIZACYJNE ORGANIZACYJNE ORGANIZACYJNE

(DO)FINANSOWANIE PRZEDMIOTOWE
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

BENEFICJENCI
KOMERCYJNI, PRYWATNI
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Ryc. 5.6. Lokalny program rewitalizacji – uczestnicy i finansowanie
Źródło: opracowanie własne.

Sformułowane wyżej ogólne rekomendacje uzupełnić można szczegółowymi postulatami (Mliczyńska-Hajda 2009):
 organizator lub działający w jego imieniu operator ma prawo inicjować współpracę
(lub odpowiadać na takie inicjatywy) podmiotów publicznych i prywatnych, regulowaną
umową cywilno-prawną, jeśli podejmowane zadanie generuje wielostronne korzyści dla
różnych podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych,
 instrumenty rewitalizacyjne umożliwiają czasowe zawieszenie działania mechanizmów rynkowych na wyznaczonych obszarach,
 gminy mają prawo pierwokupu nieruchomości na obszarach objętych rewitalizacją,
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 możliwe jest formalne połączenie programowania rozwoju, planowania miejscowego i działań inwestycyjnych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego może być istotnym elementem takiej integracji),
 uwzględnia się w programach rewitalizacji ekonomiczne (gospodarcze) aspekty aktywizacji terenów,
 kapitał prywatny (zewnętrzny lub zlokalizowany na obszarze programu) uzyskuje
poprzez umowę z organizatorem lub operatorem procesu rewitalizacji prawo do występowania (aplikowania) o środki Unii Europejskiej,
 zaangażowanie finansowe poziomu ponadlokalnego oparte jest na założeniu, że
wspierany program rewitalizacji jest zgodny z zasadami polityki rewitalizacyjnej, jest
przez to przedsięwzięciem preferowanym i wspieranym z tych środków publicznych,
które są udostępniane na promowanie aktywności składających się na program,
 gmina/miasto podejmujące program rewitalizacji zobowiązane jest do zapewnienia
odpowiedniego współfinansowania ze środków własnych,
 skuteczność realizacji celów i zadań polityki rewitalizacyjnej jest badana i oceniana
w skali lokalnej, regionalnej i krajowej,
 zrozumienie i wzajemne zaufanie (nawet ograniczone) między mieszkańcami a samorządem gminnym jest niezbędnym elementem rewitalizacji, jako fundamentu współpracy przyszłych partnerów (kapitał społeczny),
 elementem procesów rewitalizacji jest także edukacja przestrzenna i edukacja miejska, pojmowane jako (od)budowa kultury prawnej, zachowań obywatelskich i wrażliwości na jakość przestrzeni – programy edukacyjne zaczynane co najmniej od szkół
podstawowych, potrzebne nie tylko mieszkańcom (szczególnie obszarów kryzysowych),
ale i decydentom – baza podatkowa.

Marek Węglowski

Rozdział 6. Propozycje nowych instrumentów prawnych
Analizując z punktu widzenia prawa raporty pierwszego etapu badań81, możemy
stwierdzić, że przygotowanie kompleksowego programu rewitalizacji oraz jego realizacja angażuje gminę właściwie w pełnym zakresie jej kompetencji, a powinna również
w znacznym stopniu angażować pozostałe jednostki samorządu terytorialnego. Kompetencje trzech szczebli samorządu terytorialnego pozwalają teoretycznie zbudować,
w drodze szerokich porozumień spójny plan rewitalizacji w trzech podstawowych zakresach, tj. materialno-przestrzennym, gospodarczym i społecznym.
W praktyce jednak skonstruowanie takiego planu będzie stwarzało problemy, gdyż
brak jest w zasadzie jakichkolwiek przepisów formalizujących tryb sporządzania planów
rozwoju (a częścią takiego planu powinien być plan rewitalizacji) wzajemnie powiązanych czasowo, finansowo, przestrzennie i hierarchicznie przez poszczególne szczeble
samorządu terytorialnego.
Jeszcze trudniejsza będzie realizacja takiego przedsięwzięcia. Programy rewitalizacyjne są realizowane w długim czasie. Tymczasem angażując się w takie przedsięwzięcia, samorządy mają ustawowo ograniczoną możliwość zapewnienia stabilności rozwiązań w tym zakresie. Ustalenia merytoryczne dokumentów planistycznych zmieniają się
na ogół razem ze zmianą (upartyjnionego) składu rady gminy, gdyż ma ona i promuje już
na ogół inne priorytety. Pod względem finansowym zasadą jest planowanie roczne i samorządy wszystkich w zasadzie szczebli nie mogą (z nielicznymi z wyjątkami, takimi
jak WPI) planować skutecznie zaangażowania finansowego w dłuższym niż rok czasie.
Z oceny dotychczas przeprowadzanych rewitalizacji82 można więc wyciągnąć
wniosek, że przygotowujące i sterujące programami rewitalizacji gminy są w znacznym
stopniu pozbawione specjalistycznych narzędzi, pozwalających kompleksowo zaplanować i skutecznie zrealizować takie przedsięwzięcia83. Brak odpowiednich instrumentów
można stwierdzić w następujących płaszczyznach84.

81

82
83

84

Raporty zrealizowanego pierwszego etapu tematu „Rewitalizacja miast polskich” (PBZMNiSW-4/3/2006).
Raporty Etapu I opracowania tematu PBZ-MNiSW 4/3/2006.
Szerzej o zakresie dopuszczalnej działalności j.s.t. w części dotyczącej instytucji uczestniczących
w rewitalizacji – cz. I ww. tematu.
Obecnie brak jest odrębnych, całościowych regulacji prawnych, ujmujących specyfikę przygotowywania i prowadzenia zadań rewitalizacyjnych, jako części znacznie szerszego procesu jakim
jest odnowa miast. Zakres ten normowany jest przez wiele rozproszonych w kilkunastu ustawach
przepisów.
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Po pierwsze, cześć zagadnień, które należy kompleksowo rozwiązać w ramach
rewitalizacji, ustawodawca rozdzielił między trzy szczeble samorządu terytorialnego.
Zatem sporządzenie spójnego programu rewitalizacji wymagać będzie współdziałania w planowaniu, a jego wykonanie – skoordynowania realizacji zadań umieszczonych np. w trzech różnych planach operacyjnych. Zarówno jednak taka koordynacja,
jak i współdziałanie nie są w wystarczającym stopniu regulowane przez odpowiednie
ustawy85.
Po drugie, szereg działań koniecznych przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych wymaga aktywności wykraczającej poza zakres zadań własnych
gminy. Do takich należą np. wszelkie usługi, które na zasadach komercyjnych86 lub
niekomercyjnych gmina mogłaby świadczyć uczestnikom procesów rewitalizacyjnych, np. w sprawach zarządzania i koordynowania prowadzonych inwestycji (w tym
w zakresie mieszkalnictwa), obrotu i zarządzania nieruchomościami, prowadzania
montażu finansowego, doradztwa w sprawach projektowych, szerokich działań prorozwojowych itp.
Po trzecie, zadania rewitalizacyjne w znacznej części dotyczą sfery materialnoprzestrzennej i w związku z tym muszą być oparte na powszechnie obowiązujących
przepisach z zakresu budownictwa i planowania przestrzennego, niedostosowanych
i niezawierających odpowiednich instrumentów prawnych i planistycznych, koniecznych do sprawnej realizacji tak wieloaspektowych i długofalowych przedsięwzięć, jak
rewitalizacja.
Przygotowane w pierwszym etapie raporty oceniające w wielu aspektach realizowane zadania odnowy miast, identyfikują bariery prawne odnoszące się do zasad organizacji i prowadzenia prac rewitalizacyjnych w sferze materialno-przestrzennej. Niewiele
miejsca poświęcono barierom prawnym w zakresie rozwiązywania problemów socjalno-społecznych oraz działaniom zwiększającym aktywności gospodarczą na obszarach
rewitalizacji.
Stwierdzone braki w tym zakresie można podzielić następująco:
1) odnoszące się do funkcjonującego systemu prawa87, a w szczególności do ogólnych
zasad systemu planowania przestrzennego i gospodarczego;

85

86

87

Należy pamiętać, że administracja samorządowa i rządowa działa tylko w wyraźnie przez prawo
dozwolonych granicach. Nie ma tu miejsca na rozszerzającą wykładnię kompetencji, a więc i na
tworzenie nowych i trwałych procedur współdziałania i koordynacji.
Działalność komercyjna poza sferą użyteczności publicznej podlega ograniczeniom podmiotowym
i przedmiotowym. 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).
Rozumianego jako uporządkowany zbiór norm prawnych dotyczących poszczególnych gałęzi prawa.
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2) odnoszące się do obowiązujących obecnie ustaw, na ogół regulujących zagadnienia
przestrzenno-budowlane oraz funkcjonowania samorządów, w których zdaniem autorów raportów, brak jest odpowiednich przepisów lub przepisy istniejące powinny zostać
zmienione;
3) odnoszące się do braku szczególnych rozwiązań prawnych dotyczących przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym organizacji, zarządzania i finansowania tych procesów,
wymagających odrębnych regulacji ustawowych.
Poniżej przedstawione będą kolejno (w formie wstępnej do dyskusji) dwie pierwsze bariery prawne w regulacjach procesu rewitalizacji.
Następna cześć opracowania poświęcona będzie rozwiązaniom prawnym, które
powinny towarzyszyć centralnemu (lub tylko dystrybuowanemu centralnie) finansowaniu zadań rewitalizacyjnych. Skupia się więc na określeniu nowych instrumentów
prawnych, który ze względu na przedmiot regulacji powinny się znaleźć w odrębnych
aktach prawnych. Nie znaczy to oczywiście, że rozwiązań tych nie można umieścić
w obecnie obowiązujących ustawach. Będzie to jednak niezupełnie zgodne z zasadami
prawodawstwa, określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zasad techniki prawodawczej88, w którym stwierdzono, że ta sama materia prawna powinna
być uregulowana całościowo w jednym akcie prawnym, co à rebours oznacza, że nie
należy łączyć w jednej ustawie odmiennych materii prawnych (§ 2) wspomnianego rozporządzenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o regulacje dotyczące finansowania oraz
zarządzania procesami odnowy miast.
Poprzedzone to będzie skrótową prezentacją przesłanek, na podstawie których
postuluje się wprowadzanie zmian w dotychczasowych regulacjach prawnych wynikłych z:
 barier prawnych zidentyfikowanych podczas analizy prowadzonych dotychczas procesów rewitalizacji w kraju,
 analizy funkcjonujących rozwiązań zagranicznych (zwłaszcza Francja, Niemcy,
Wielka Brytania).
Proponowane poniżej nowe instrumenty krajowej polityki rewitalizacyjnej mają
w zamyśle autorów umożliwić sprawne prowadzenie procesów rewitalizacji miast. Proponowane regulacje powinny stanowić spójne i wystarczające ramy prawne poprawy
jakości planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

88

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz.908).
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6.1. Przesłanki proponowanych zmian w regulacjach prawnych
6.1.1. Przesłanki wynikłe z analizy rozwiązań krajowych
Przedstawione tutaj bariery w przygotowaniu i realizacji zadań rewitalizacyjnych
wynikające z wad obowiązujących regulacji prawnych mają charakter ogólny. Nie dotyczą więc tylko procesów rewitalizacji, jednak w procesach tych są szczególnie widoczne, co wynika ze złożoności zagadnień odnowy miast, wymuszającej sprawną i wielosektorową koordynację.
Również bardzo pożądana efektywność, w tym ekonomiczna, w znacznej mierze
zależy od czasu przygotowania i realizacji zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych.
W sytuacji niedoboru środków finansowych, główny nacisk powinien być położony na
sprawne ich przeprowadzanie.
W przedsięwzięciach rewitalizacyjnych w każdym z rozpatrywanych państw Europy Zachodniej89, znaczną uwagę poświęca się tzw. dobremu przykładowi. Na ogół
sprawne ukończenie pierwszych zadań rewitalizacyjnych zachęca do włączenia się w ten
proces kolejnych uczestników, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Z kolei
przewlekłość tych procesów oprócz ewidentnych strat finansowych (koszty) powoduje
na ogół wycofywanie się potencjalnych uczestników, utratę wiary w skuteczność jednostki prowadzącej, co stawia pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia założonego celu (Zborowski 2009).
Właśnie w tym zakresie wadliwe lub niedostosowane przepisy mogą skutecznie
zablokować przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a przynajmniej uczynić je mało efektywnymi.
Pierwszą barierą, wymienianą we wszystkich opracowaniach dotyczących funkcjonowania instytucji prawa w kraju, jest brak stabilności przepisów (Böhm 2009),
w tym również luki prawne spowodowane opóźnieniem w wydawaniu przepisów
(Żelawski i in. 2008; Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2009). Jest to wadą całego
systemu tworzenia prawa w kraju, która jednak w przypadku rewitalizacji utrudnia
lub wręcz uniemożliwia długoletnie planowanie (zwłaszcza finansowe) przedsięwzięć
odnowy miast. Planować skutecznie można nawet w sytuacji złego czy też niekorzystnego dla inwestorów prawa, ale staje się to niemożliwe, jeżeli ulega ono częstym
i nieprzewidywanym zmianom. Jest uwaga niejako porządkowa, gdyż funkcjonowanie prawa w kraju jest dobrze znane, a proponowanie zmian w tym zakresie przekracza
ramy opracowania.
Równolegle ze stwierdzaną niestabilnością prawa podkreślane są trudności proceduralne, w tym zwłaszcza przewlekłość postępowań sądowych (Żelawski i in. 2008;
Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2009). W sytuacji gdy planowanie i realizacja prawie każdej inwestycji publicznej (związanej z wykupieniem lub ograniczeniem praw
do nieruchomości prywatnych, lub tylko wprowadzeniem większych zmian na terenach
89

Model niemiecki, francuski i brytyjski.
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sąsiednich) jest na lata blokowana koniecznością oczekiwania na ostateczne orzeczenia
sądów rozpatrujących sprzeciwy masowo wnoszone przez właścicieli nieruchomości90,
przyspieszenie procedur sądowych jest sprawą zasadniczą.
Uciążliwość przewlekłych postępowań sądowych jest tym bardziej istotna, że
po okresie zdecydowanej dominacji własności publicznej (państwowej), zwłaszcza
w odniesieniu do nieruchomości, obecnie ustawowo zagwarantowano chyba nadmierną
ochronę własności prywatnej często kosztem realizacji celów publicznych. Ta wzmożona ochrona dotyczy również pewnego zakresu praw najemców oraz właścicieli mieszkań
(wspólnoty), gdzie np. zgoda na przystąpienie do remontów lub modernizacji budynku,
dokonanie na czas remontu przesiedlenia do lokali zamiennych wymaga nierzadko czasochłonnych rozstrzygnięć na drodze sądowej.
Wspomniana zasada ochrony prywatnej własności nieruchomości powinna chyba
ulec czasowemu ograniczeniu w sytuacji zderzenia interesu prywatnego z interesem publicznym, a w przypadku rewitalizacji ograniczeniu czasowemu i terytorialnemu. Wydaje się, że należałoby zapewnić prymat odpowiednio uzasadnionemu i określonemu
ustawowo interesowi publicznemu.
Jedną z najczęściej wymienianych przeszkód prawnych uniemożliwiających
sprawną i kompleksową realizację zadań rewitalizacyjnych, zwłaszcza związanych
z odnową budynków, jest brak uregulowanych stanów prawnych nieruchomości. Otóż
w dzielnicach śródmiejskich wiele spośród wymagających remontów i modernizacji budynków ma nieuregulowany z różnych względów stan prawny (Czyżewska,
Muzioł-Węcławowicz 2009)91. Dochodzą do tego niezharmonizowane bazy danych
i nieaktualne rejestry (ewidencje) gruntów i budynków (Prawo we... 2008). W 1964 r.
osłabiona została obowiązująca od 1946 r. zasada powszechności ksiąg wieczystych.
W wyniku nowelizacji przepisów zmieniono wymóg prowadzenia ksiąg wieczystych
dla wszelkich nieruchomości, a także skreślono przepis dotyczący zakładania ksiąg
wieczystych dla nieruchomości skarbu państwa. Powszechny był także nieformalny obrót nieruchomościami. Do tego dodać należy brak postępowań spadkowych po
zmarłych właścicielach, braku dokumentów świadczących o prawie własności do nieruchomości, obciążenia hipoteczne występujące w księgach wieczystych z różnych
tytułów itp.

90

91

Dobrym przykładem złej sytuacji w tym zakresie jest budowa autostrad. Obowiązujące przepisy
generalne są tak dalece nieefektywne, a sądownictwo niesprawne, że konieczne było wprowadzenie
tzw. specustawy, co też nie przyspieszyło zanadto realizacji tych inwestycji. Nawiasem mówiąc,
niemożność realizacji zadań budowlanych o znaczeniu krajowym bez konieczności wprowadzania
specjalnych regulacji ustawowych fatalnie świadczy o jakości prawa i prawodawstwa. Zamiast poprawić generalne regulacje ustawowe, wprowadzono przepisy specjalne, tylko dla jednostkowych
przypadków (podobnie zresztą jak dla EURO 2012 np. w projekcie nowej ustawy o planowaniu
przestrzennym). Pozostali inwestorzy zmuszeni są dalej zmagać się z niedoskonałym prawem,
urzędnikami, procedurami itp.
Por. Kopyra, Raport... 2008, s. 40.
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W obecnym stanie prawnym z jednej strony nie można zmusić do aktywności samych zainteresowanych, a z drugiej procedury wywłaszczania, a zwłaszcza przejmowania na rzecz skarbu państwa mienia porzuconego (następnie komunalizowanego) jest
procesem kosztownym, skomplikowanym, a w konsekwencji długotrwałym. Ponadto
może być przeprowadzone tylko jeśli nieruchomość w całości lub w części przeznaczona jest na cel publiczny.
Zaniedbania są począwszy od 1990 r. stopniowo eliminowane, choć jeszcze w niewystarczającym tempie i zakresie. Wydaje się, że kilkanaście lat funkcjonowania obecnych rozwiązań ujawniło w wystarczającym stopniu ich niedoskonałość i stanowi przesłankę podjęcia starań o uproszczenie i przyspieszenie procedur z tym związanych, łącznie z ewentualną, w określonych warunkach, częściową obligatoryjnością postępowań.
Zasadniczą barierą systemową jest zaniedbywanie kwestii strategicznych i marginalizowanie planowania strategicznego. Obecnie w zasadzie nie istnieje centralna instytucja, zajmująca się strategicznym rozwojem kraju92, w tym również rozwojem miast.
Nie ma ośrodka badającego jakościowe regularności i trendy w przemianach gospodarczych, w przemianach świata i postępowaniu ludzi93. Narodowy program rozwoju
tylko w części rozwiązuje najważniejsze problemy, ukierunkowany jest bowiem przede
wszystkim na planowanie absorpcji funduszy, jakie Polska otrzymuje z UE. Nie formułuje natomiast kompleksowo i dostatecznie jasno wieloletnich ogólnokrajowych priorytetów, ani nie tworzy warunków rozwiązania problemów strategicznych.
Postępowanie takie powielają samorządy, których wieloletnie plany inwestycyjne
(WPI), a w nich (lub opracowane odrębnie) programy rewitalizacji również nakierowane są na uzyskiwanie środków unijnych, a więc są stosunkowo jednostronne. Jeżeli jest
to polityka celowa (Mączyńska 2009; Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2009)94. Istnieje jednak ryzyko, że uzyskane wsparcie rozczaruje zarówno tak „zmotywowanych”
decydentów, jak i społeczności o wygórowanych oczekiwaniach, przyczyniając się do
92

93

94

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało powołane w celu przygotowania i wdrażania strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, uwzględniającej koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz zarządzania środkami pomocowymi Unii Europejskiej. Jak podano na stronach
internetowych MRR do priorytetów ministerstwa należą zadania związane z koordynacją i monitorowaniem systemu zarządzania środkami unijnymi, w celu zagwarantowania właściwej i terminowej realizacji programów finansowanych z funduszy UE, oraz działanie na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przyznanych na lata 2004-2006, koordynacja wdrażania narodowej
strategii spójności i programów operacyjnych na lata 2007-2013 w celu pełnego wykorzystania
przyznanych Polsce środków, tworzenie w ramach kompetencji MRR otoczenia prawnego, które
przyczyni się do usprawnienia wydatkowania funduszy unijnych przyznanych Polsce (informacje
ze strony internetowej MRR  www.mrr.gov.pl).
Na szczeblu rządowym podejmowane były próby nadania odpowiedniej rangi planowaniu strategicznemu w skali kraju. W 1996 r. powołano Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, a wcześniej, w 1994 r. Radę Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Jednak obydwie
te instytucje zostały w 2005 r. rozwiązane (Mączyńska 2009).
Metoda stymulowania złożonych form zarządzania (także strategicznego) poprzez przynętę w formie udostępniania pomocy bywa w Polsce coraz sprawniej i rozsądniej używana.
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antyreklamy całej polityki rewitalizacji. Zwłaszcza że instytucje zarządzające programami operacyjnymi mają skłonność do nadmiernego formalizowania wymogów, tracąc
z pola widzenia ich zasadność merytoryczną i ujęcie holistyczne.
Brak podejścia strategicznego niekorzystnie rzutuje na warunki funkcjonowania
miast, wpływa na poszerzanie się obszarów niepewności strategicznej. Polska w zasadzie nigdy nie opracowała polityki miejskiej95, a w niej rządowych programów wsparcia działań rewitalizacyjnych w ich aspekcie modernizacyjno-remontowym (Por. Bryx,
Jadach-Sepioło 2009)96. Wydaje się, że wobec istniejącej luki remontowej wynikającej
po części z zaniedbań lat poprzednich, siły (w tym finansowe) samorządów oraz inwestorów prywatnych nie wystarczą do rozwiązania tego problemu. Ponadto to właśnie
mieszkaniowy zasób komunalny jest w najgorszym stanie technicznym, a wciąż utrzymująca się funkcja socjalna97 tego zasobu, nie pozwala gminom na znaczne podwyżki czynszu. Podwyżki, które pokryłyby koszty bieżącej eksploatacji i remontów oraz
pozwoliłyby zniwelować wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Tutaj jest konieczna
pomoc ze szczebla centralnego. Posiadanie spójnej strategii na szczeblu krajowym uzasadnione jest również w naszych warunkach rozproszeniem kompetencji koniecznych
do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych między poszczególne szczeble samorządu
lokalnego oraz administrację centralną oraz brakiem ustawowo określonych procedur
wspólnej realizacji skomplikowanych i wieloletnich przedsięwzięć98. Brak takiej strategii naraża miasta i gospodarkę na kosztowne błędy. Krótkofalowość sprzyja populizmowi, a ten z kolei nie sprzyja myśleniu strategicznemu.
Następnym problemem negatywnie wpływającym na skuteczność i kompletność
programów rewitalizacji jest brak zintegrowanego planowania jako metody pozwalającej na świadome i racjonalne gospodarowanie przestrzenią99, zarówno jeżeli chodzi
o przedmiot planowania jak i hierarchię planów. Nie zrealizowano włączenia planów
przestrzennych w system zintegrowanych planów ekonomiczno-społecznych, czego
znamiona tkwią w utrzymującej się do dzisiaj branżowej strukturze administracji centralnej (a także samorządowej) i kompetencjach poszczególnych ministrów broniących
swojej odrębności także w sytuacji koniecznej współpracy. Takie postawy powielają
również administracje samorządowe (wydziały urzędów gmin), na co również zwracano
uwagę w ww. raportach z I etapu prac.
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96
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Pierwsze założenia polityki miejskiej opracował w 2005 roku Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, ale nie zostały one przyjęte.
Cz. IV. Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń niemieckich w Polsce, s. 9 i 29
Nie mylić z lokalami socjalnymi.
Szerzej o tym: M. Węglowski, Raport. Rozpoznanie instytucji działających na polu rewitalizacji
i ich kompetencji a także ocena ich komplementarności w stosunku do specyfiki procesów rewitalizacyjnych, IRM 2008
W dodatku mimo że Rada Ministrów i Sejm RP zaakceptowały potrzebę realizacji systematycznego monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, to od 1995 do 2008 r. monitoring
nie wyszedł poza ramy tekstu koncepcji i seminaryjnych dyskusji.

160

Marek Węglowski

Tymczasem plany rewitalizacji obejmujące z natury rzeczy różnorodne przedsięwzięcia wymagają podejścia całościowego. Skuteczne planowanie i przeprowadzanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych wymaga planowania w tym zakresie również na
szczeblach ponadgminnych. Jak stwierdza M. Kozłowski w swoim raporcie (Kozłowski
2008b), Obszary podlegające rewitalizacji należy ustalać w strategiach na poziomie
metropolii i w planach regionalnych. Tego rodzaju podejście stwarza świadomość wśród
społeczeństwa i prywatnych deweloperów i zyskuje długofalowe wsparcie opinii publicznej dla rewitalizacji. Rozwija także spójną metodę przekładania strategii regionalnych
na lokalne. Będzie to miało silny związek z programami finansowania działalności rewitalizacyjnej poszczególnych miast z różnych źródeł w tym źródeł specjalnych (fundusze
rewitalizacji), o czym w rozdz. 7.
W wykonanych raportach zwracano uwagę na brak konsekwencji w polityce socjalnej państwa, podając jako przykład wycofanie się państwa z dopłat dla gmin do
dodatków mieszkaniowych. Przewidywane podwyżki czynszów związane z odnową
dzielnic miejskich trzeba będzie jednak w jakiś sposób zrekompensować biedniejszym
mieszkańcom, aby uniknąć niekorzystnych zjawisk związanych z gentryfikacją czy też
wyludnianiem się dzielnic centralnych (Zborowski i in. 2009, s. 188) Ten brak konsekwencji dotyczy również innych zakresów działalności państwowej, w tym np. ważnych
z punktu widzenia rewitalizacji aspektów gospodarki mieszkaniowej. Jako przykład
można podać wprowadzanie a następnie wycofywanie się np. z małej i dużej ulgi budowlanej, wspierania budownictwa w formule TBS, kas mieszkaniowych itp. Wprowadzono natomiast (kwestionowane z wielu pozycji) budownictwo lokali socjalnych.
Zasadnicze utrudnienia w funkcjonowaniu samorządów są konsekwencją ustawowo zagwarantowanej pozycji samorządów wszystkich szczebli jako jednostek samodzielnych, o minimalnym stopniu podporządkowania hierarchicznego (j.s.t. stopnia powiatu, województwa ale również administracji centralnej) w zakresie szeroko rozumianych planów rozwoju.
Samodzielność ta na szczeblu gminy przejawia się np. brakiem ustawowego obowiązku sporządzania strategii rozwoju gminy100, nie mówiąc już o regulacjach zapewniających względną spójność, skoordynowanie hierarchiczne i ciągłość finansowania
zawartych w tych dokumentach zadań. To samo dotyczy planistycznych dokumentów
obejmujących węższy zakres zagadnień, np. lokalnych programów rewitalizacji (LPR)101.
Zatem nawet w przypadku sporządzenia np. LPR nie ma żadnego mechanizmu gwarantującego stabilność realizacji przyjętych zadań w pełnym zakresie i w dłuższym czasie102.
100
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102

Sporządzanie strategii rozwoju jest obligatoryjne tylko na szczeblu województwa samorządowego.
Obecnie są one przygotowywane tylko pod kątem uzyskania środków pomocowych z UE, stąd ich
niekompletność w znaczeniu nieobejmowania całego spektrum zagadnień związanych z rewitalizacją.
Trwałość przyjętych rozwiązań należy traktować względnie. Chodzi raczej o konsekwentne zachowanie obranych kierunków działania niż realizację poszczególnych zadań w ustalonej kolejności. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinno
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Często ustalenia zawarte w dokumentach planistycznych zmieniają się razem ze zmianą składu rady gminy (wybory), gdyż mają one i promują już na ogół inne priorytety.
Brak realizacji zadań zamieszczonych w uchwalonych planach nie jest na ogół obwarowany żadnymi konsekwencjami dla organów samorządów wszystkich szczebli (nie licząc iluzorycznej odpowiedzialności politycznej). Nawet bez zmian zapisów w planach
(strategiach), uchwalając w okresach rocznych budżet przesądza się o realizacji bądź
nie, poszczególnych zadań. Uwagi te dotyczą również realizacji zadań wynikających
ze strategii powiatowych i wojewódzkich103. Ponadto pod względem finansowym zasadą
jest planowanie roczne, co znajduje odbicie w nastawieniu poszczególnych branżowych
wydziałów j.s.t., skoncentrowanych na wykonywaniu jednostkowych zadań rocznych
bez spojrzenia perspektywicznego.
Programy rewitalizacji definiowane wielozadaniowo wymagają uzgodnienia i partnerstwa na wszystkich poziomach struktur administracyjnych, administracji rządowej
i samorządowej (Kozłowski 2008b, Węglowski 2008). Wymagają również wzmocnienia
z poziomu strategii/programów regionalnych czy rządowych oraz partnerstwa sąsiedzkiego i sieciowego, co jest szansą na dodatkowe efekty skali działań prorozwojowych,
a w wielu strategiach pozwala na wzmocnienie szans sukcesu. Tymczasem zasadą jest,
że programy rewitalizacji są sprawą samorządu gminy i w zasadzie nie stwierdzono
realizacji programu rewitalizacji wspólnie, tzn. według uzgodnionego programu przez
wszystkie szczeble administracji samorządowej104.
Jedynie w zakresie, w jakim mogą być współfinansowane przez środki UE, plany
rozwoju szczebla gminnego (w tym rewitalizacja, ale w zawężonym przedmiotowo zakresie) wpisują się na ogół w strategie powiatu i województwa, gdyż takie kompleksowe
rozwiązywanie zadań jest jednym z wymogów finansowego wsparcia ze środków unijnych. Jest to ułatwione dzięki dużej ogólności dokumentów planistycznych sporządzanych na szczeblu ponadgminnym, ale nie wywołuje to żadnych trwałych konsekwencji
we współpracy z samorządem powiatu i województwa.
Konieczność współpracy j.s.t. różnego szczebla przewidział ustawodawca i wprowadził możliwość formalnego współdziałania poszczególnych jednostek, porozumienia
między poszczególnymi j.s.t. Jest to jednak rozwiązanie fakultatywne, praktykowane
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być w miarę elastyczne, tzn. reagować na zmieniające się warunki. W każdym razie nie może tu
występować znane z prac sejmowych odrzucanie z zasady wszystkich przygotowanych przez poprzedników materiałów i rozpoczynanie wszystkiego od nowa i inaczej.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz.2104. Art. 166. 1.
Uchwała budżetowa może określać, oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty 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, ujmowane w wykazie stanowiącym
załącznik do uchwały budżetowej.
Z nielicznymi wyjątkami, jak np. obowiązek uwzględniania inwestycji publicznych ponadlokalnych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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w pojedynczych przypadkach (np. zaopatrzenie w wodę, oczyszczalnie ścieków itp.),
praktycznie niesprawdzone w tak skomplikowanych przedsięwzięciach jak rewitalizacja. Można dodać, że administracja wojewódzka czy też powiatowa105 nie ma w swoich
kompetencjach zadań z zakresu odnowy miast, a zatem nie ma interesu w angażowaniu
się w takie przedsięwzięcia, zwłaszcza finansowo, i nie bardzo też może. Administracja
samorządowa może działać tylko w zakresie, w którym prawo wyraźnie na to pozwala,
praktycznie działa tylko tam, gdzie jest to prawnie nakazane106. Zatem nawet w przypadku
zawarcia z władzami miasta porozumienia dotyczącego realizacji części zadań z zakresu
rewitalizacji (zgodnie z kompetencjami) brak jest mechanizmu gwarantującego trwałość
realizacji przyjętych zobowiązań. Jeśli nawet docenić sprawdzoną już samodzielność samorządu terytorialnego, wydaje się, że w takich przypadkach powinny zostać stworzone
prawne (nie koniecznie na bazie prawa administracyjnego) lub finansowe mechanizmy
zabezpieczania wykonania podjętych zobowiązań.
Pierwszym i najpoważniejszym zarzutem o charakterze systemowym dotyczącym
zagadnień planowania przestrzennego jest konstatacja, że istniejące w Polsce ustawowe regulacje planowania przestrzennego tracą cechy systemu. Wynika to ze zbyt dużej
uznaniowości zarówno w decyzjach o przystąpieniu do opracowania planów przestrzennych, jak też w jego szczegółowych ustaleniach. Zdecydowany sprzeciw budzi procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy terenu z niejasnymi i rozszerzającymi
interpretacjami zapisów ustawowych dotyczących zwłaszcza zasad dobrego sąsiedztwa
(Böhm 2008, s. 4.)
Obowiązująca ustawa nie zachęca, nie mówiąc już o zmuszaniu107, do sporządzania
planów miejscowych, nawet jeżeli były odpowiednie ustalenia w studium uwarunkowań108. Otwiera natomiast szerokie możliwości kształtowania przestrzeni w przypadku
braku planu. W takiej sytuacji wójt, burmistrz lub prezydent może wydawać decyzje
o warunkach zabudowy, poprzedzone doraźnymi procedurami. Sześcioletni okres ich
stosowania upoważnia do stwierdzenia, iż są to procedury bardzo niedoskonałe, głównie
z powodu ich skutków dla jakości krajobrazu.
Wzorzec ten przeniesiony został z prawodawstwa niemieckiego i tam działa dobrze
– jako wyjątek w obszarach zaplanowanych w 99%. U nas działa źle, bo dotyczy 80%
kraju zabudowywanego bez planu, w którym:
1. otwiera i tak zbyt szerokie wrota dla nieskrępowanej ekspansji zabudowy często na
tereny cenne przyrodniczo,
2. dla nowej budowli trudno znaleźć sąsiedztwo godne naśladowania
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Nie licząc przypadku, kiedy miasto funkcjonuje jako gmina na prawach powiatu.
Należy być może pomyśleć o rozwiązaniach promujących faktyczną a nie tylko deklaratoryjną
współpracę między poszczególnymi poziomami administracji samorządowej.
Z nielicznymi wyjątkami wynikającymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 14 ust. 7, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.).
Praktycznie brak sankcji za tego typu zaniechania.
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Można zaryzykować twierdzenie, że obok zaniku cech systemu planowania
przestrzennego w Polsce coraz intensywniej jest odczuwana skuteczność lobbingu
w deregulacji przepisów dotyczących ładu przestrzennego(por. Bryx, 2009., s. 7 i 10
oraz nast.) pogłębiającej chaos w wykorzystaniu przestrzeni. Rozwiązaniem byłaby
gruntowna nowelizacja obecnej ustawy (lub nowa ustawa), poddająca planowanie
przestrzenne większemu rygorowi109 (np. większa obligatoryjność planów dla terenów
przewidzianych pod różnego rodzaju formy zabudowy, a już koniecznie terenów rewitalizowanych110).
6.1.2. Przesłanki wynikłe z analizy rozwiązań zagranicznych
Jak wspomniano, poniżej zaprezentowane będą rekomendowane do zastosowania
w warunkach polskich rozwiązania prawne stosowane w Niemczech, Francji i Wielkiej
Brytanii. Ewentualne implementacja rekomendowanych rozwiązań będzie wymagała
głębszej analizy w celu stwierdzenia:
 jakie krajowe instrumenty można będzie wykorzystać w tym celu (po ewentualnych
modyfikacjach),
 w jakim zakresie proponowane rozwiązania naruszają obowiązujące elementy systemu prawa w kraju,
 jakim modyfikacjom należy poddać proponowane rozwiązania, aby korzystając z dobrodziejstwa już sprawdzonych instrumentów prawnych, nie naruszyć zasadniczych
cech systemu krajowego,
 jaki będzie zakres koniecznych zmian w innych ustawach,
 jaki powinien być zakres przedmiotowy regulacji prawnej dotyczącej zagadnień rewitalizacji i jak mają być skonstruowane przepisy szczegółowe.
Rozwiązania w systemie rewitalizacji we Francji rekomendowane do wykorzystania w warunkach polskich (Skalski 2009)
W tym zakresie proponuje się wykorzystać następujące doświadczenia.
 Zwiększyć zakres interwencjonizmu państwa w rozwoju miast. Państwo (rząd) wyraźnie powinien określać ogólnonarodowe cele i finansować swój udział w ich realizacji.
 Ustalić rządową politykę miejską i powierzyć jej realizację wysoko umiejscowionym
instytucjom centralnym, np. organowi międzyresortowemu przy premierze rządu ds. go109
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Niestety działania legislacyjne resoru idą w odwrotnym kierunku. Przygotowywana nowelizacja
ustawy o planowaniu przestrzennym jest nawet liberalniejsza w tym zakresie niż obowiązujące
obecnie przepisy.
Miejscowy plan dla obszaru rewitalizacji wydaje się minimum z punktu widzenia zapewnienia
ładu przestrzenno-budowlanego. Jednak jak wynika z badań przeprowadzonych w miastach prowadzących działania rewitalizacyjne, nie jest to bynajmniej podejście powszechne. Z drugiej strony, przyjmując podejście holistyczne, pewne aspekty przestrzenne rewitalizacji należy umieścić
w kontekście większego obszaru, np. całego miasta, powinny więc wynikać z koncepcji urbanistycznych sporządzonych dla obszaru większego niż tylko teren rewitalizacji.
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spodarki przestrzennej kraju i rozwoju regionalnego, koordynującemu politykę miejską,
przygotowującemu decyzje i wysyłającemu impulsy do działań w wielu resortach.
 Wdrażać polityki i priorytety uznane za strategicznie ważne w formie umów między rządem a niższymi poziomami administracji publicznej i sektorem pozarządowym.
Można w tym celu wykorzystać doświadczenia kontraktów wojewódzkich.
 Ponieważ doświadczenia francuskie potwierdzają, że najtrudniejsze we wprowadzaniu kolejnych priorytetów w polityce odnowy miast są: powolny kilkuletni rozruch
nowych procedur i mechanizmów, zapewnienie niezbędnego wsparcia samorządom, zarówno finansowego jak i kadrowego.
 Wprowadzić systemowe rozwiązywanie konfliktów między podmiotami
uczestniczącymi we wdrażaniu programów rewitalizacji. Potrzebne będą na przykład
procedury arbitrażowe i rozjemcze wobec np. prawdopodobnych zażaleń i protestów
gmin, odrzuconych w konkursach na programy i projekty rewitalizacji w LPR w latach
2007-2015.
 Potrzebne będą w Polsce instytucje wyspecjalizowane w przekształcaniu i prowadzeniu w skali regionu wielowątkowej polityki obrotu terenami poprzemysłowymi w celu
powtórnego wprowadzenia ich na rynek nieruchomości. Potrzebne będą szczególnie na
Śląsku, gdzie jest najwięcej takich terenów.
 Jedną z ważniejszych inicjatyw będzie wybrana przez samorząd formuła zarządzania programem. Tutaj francuska formuła zarządzania przez profesjonalnego operatora zewnętrznego, kontrolowanego w pełni przez gminę poprzez radę nadzorczą, jest
możliwa do zastosowania w Polsce, „tu i teraz”. Formuła, określana terminem: biedny
operator, który sam nie przejmuje niczyjej własności, nie ma więc roli inwestora. Jego
rola ogranicza się do budowania dynamiki przekształceń, poszukiwania partnerów do
realizacji i wdrażania programu przez uczestników: prywatnych właścicieli domów,
deweloperów, gminę jako właściciela zasobu komunalnego, ułatwiającego za pomocą
wielu narządzi pracę partnerów inwestycyjnych jest w Polsce najłatwiejsza do przyjęcia przez opinię publiczną, zainteresowanych mieszkańców i właścicieli (Skalski
2009).
Rozwiązania w systemie rewitalizacji w Niemczech rekomendowane do
wykorzystania w warunkach polskich
Zgodnie z propozycjami autorów raportów poruszających tematykę rewitalizacji
w Niemczech do zastosowania w warunkach polskich rekomenduje następujące rozwiązania prawne (Bryx, Jadach-Sepioło 2009; Kopyra 2008):
 Państwo powinno prowadzić politykę rozwoju miast, w tym ich rewitalizacji. Rewitalizacja miast powinna być wpisana w zintegrowane programowanie i planowanie
rozwoju miasta i traktowana jako cel publiczny.
 Na szczeblu centralnym należałoby utworzyć odpowiednią jednostkę w randze ministerstwa, albo co najmniej odpowiedni departament, który wraz ze wspomagającymi
go instytucjami badawczymi za przydzielone środki będzie odpowiadał za realizację
rewitalizacji.
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 Należy zapewnić dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych
przez miasta ze środków budżetowych, według jasnych i obowiązujących przez wiele lat
kryteriów.
 Uzupełnić obowiązujący porządek prawny aktem prawnym kompleksowo regulującym problematykę rewitalizacji miast, który powinien m.in.:
 wprowadzić zasadę, że przedsięwzięcie rewitalizacyjne zaczyna się od przygotowania przez gminę planu rozwoju, wytyczenia w jego ramach obszaru (obszarów) zdegradowanych i nakreślenia urbanistycznej wizji jego (ich) rewitalizacji,
 ustalać zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji
i utworzenia stałej interdyscyplinarnej (z udziałem socjologów, psychologów, negocjatorów) grupy negocjującej z mieszkańcami i inwestorami, działającej od podjęcia idei
rewitalizacji aż do zakończenia przedsięwzięcia w celu pozyskania i uaktywnienia społeczności lokalnej we wszystkich aspektach działań rewitalizacyjnych,
 wprowadzić wymóg sporządzania do celów rewitalizacji planu socjalnego, który
w założeniu ma rozwiązywać (łagodzić) istniejące oraz powodowane przez rewitalizację
problemy społeczno-socjalne,
 wprowadzać zasadę podpisywania wielostronnej umowy urbanistycznej (rewitalizacyjnej) przez partnerów procesu rewitalizacji,
 gminom stworzyć możliwość wyboru trybu rewitalizacji, albo samodzielnie
w ramach własnej struktury organizacyjnej, albo przez operatora, który może działać
jako:
 pełnomocnik (w imieniu gminy na jej rachunek),
 powiernik (we własnym imieniu na rachunek gminy),
 określić rolę powiernika, jego uprawnienia co do realizacji podpisanej umowy urbanistycznej (rewitalizacyjnej),
 wprowadzać ograniczenia w dysponowaniu nieruchomościami na obszarze rewitalizacji w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
 wprowadzić (pod pewnymi warunkami) obligatoryjność uczestniczenia w rewitalizacji,
 ustanawiać procedury szybkiego rozstrzygania sporów, jeśli kompromis nie dochodzi do skutku w krótkim czasie,
 ustalić system monitoringu i kontroli, np. system monitorowania rozwoju miasta,
a w nim system monitorowania przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Monitoring jest też
zasadniczą częścią kontroli państwa nad przekazanymi środkami budżetowymi i osiąganiem założonych celów przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Rozwiązania w systemie rewitalizacji w Wielkiej Brytanii rekomendowane do
wykorzystania w warunkach polskich
Na podstawie omówionych w opracowaniu doświadczeń brytyjskich można sformułować następującą listę działań, które mogłyby uruchomić efektywne procesy rewitalizacji (Guzik 2009).
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 Wypracowanie spójnej polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie długookresowej i połączenie jej ze strategią rewitalizacji.
 Wypracowanie standardów ochrony terenów zielonych i rolnych a jednocześnie ułatwienie wykorzystania terenów wcześniej zagospodarowanych w granicach
miast.
 Reforma statystyki publicznej (koordynacja i dostępność danych); budowa baz danych przestrzennych wykorzystywanych przez Geograficzne Systemy Informacyjne
(GIS).
 Przygotowanie i uchwalenie ustawy o rewitalizacji, która regulowałaby najważniejsze kwestie, m.in.:
 powołanie narodowej agencji rewitalizacji i określenie jej zadań i uprawnień,
 ustanowienie centralnego funduszu rewitalizacyjnego, obsługiwanego przez narodową agencję rewitalizacji,
 ustanowienie zasad finansowania lub dofinansowania projektów rewitalizacyjnych z budżetu centralnego (środki centralnego funduszu rewitalizacyjnego),
 ustanowienie gminy podmiotem odpowiedzialnym za rewitalizację na jej obszarze,
 umożliwienie gminom powoływania i partycypowania w przedsiębiorstwach
rewitalizacji miast,
 procedurę przymusowego wykupu ze szczegółowymi zasadami wyceny nieruchomości,
 zasady partycypacji społecznej.
 Wypracowanie mechanizmów i dobrych praktyk w zakresie partnerstwa prywatnopublicznego dla procesów rewitalizacji.
 Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o konieczności prowadzenia polityki miejskiej, w tym rewitalizacji, jako konieczności (zapobieganie przyszłym problemom)
a z drugiej strony jako szansy poprawy poziomu życia.
Podsumowanie rekomendowanych rozwiązań prawnych systemów rewitalizacji w analizowanych krajach
W wyniku analizy rozwiązań prawnych, w tym również usytuowania polityki miejskiej (w tym rewitalizacyjnej) w systemie planowania i realizacji zaplanowanych zadań
w poszczególnych krajach, nasuwają się następujące wnioski.
 We wszystkich przypadkach rewitalizacja miast jest częścią polityki miejskiej prowadzonej na szczeblu centralnym.
 We wszystkich trzech krajach do prowadzenia tej polityki wyodrębniono jednostki na
ogół w randze ministerstwa, wyposażone w odpowiednie zaplecze naukowe oraz środki
finansowe.
 Jednostki te mają na ogół oddziały lokalne, dbające o rozwój szeroko rozumianego
sektora mieszkaniowego, w tym rewitalizację terenów miejskich wymagających odnowy w pełnym lub częściowym zakresie.
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 We wszystkich krajach znaczna część zadań rewitalizacyjnych finansowana jest
z funduszy centralnych, pełniących z powodzeniem rolę zachęty i gwarancji finansowej
dla zaangażowania w te procesy kapitału prywatnego.
 We wszystkich krajach istnieje specjalne ustawodawstwo dotyczące specyficznych
rozwiązań prawnych związanych z rewitalizacją, na ogół w ramach mieszkalnictwa,
które może przybrać postać pojedynczej ustawy jak w Niemczech bądź szeregu ustaw
tworzących całość funkcjonalną oraz zapewniających ciągłość tym procesom. Ustawy
te, ujednolicając organizację, procedury, terminologię, warunki delimitacji itp., umożliwiają tym samym porównania według przyjętych kryteriów, pomocne np. przy przydziale środków (grantów) na cele rewitalizacji.
W zakresie rozwiązań szczegółowych do ewentualnego uwzględnienia w istniejących przepisach prawnych lub planowanej ustawie rewitalizacyjnej stwierdzono co
następuje.
 We wszystkich analizowanych przypadkach na rewitalizację składał się zespół zadań z zakresu materialno-przestrzennego, społecznego oraz gospodarczego. Oczywisty
zakres materialno-przestrzenny został w ostatnim czasie obudowany bardzo nieraz obszernym pakietem zadań o charakterze społecznym, przeciwdziałających wykluczeniu
społecznemu, likwidującym patologie, w tym również np. segregację.
 Planowanie rewitalizacji spoczywało w rękach samorządu stopnia podstawowego
(choć na ogół ostateczny wybór obszarów, które poddane będą rewitalizacji a zwłaszcza dofinansowane, należał do jednostek wyższego szczebla lub wręcz ministerstw),
natomiast samym organizowaniem i zarządzaniem procesem rewitalizacji zajmowały
się jednostki niezależne od władz lokalnych.
 We wszystkich przypadkach cały proces przygotowania i realizacji zadań rewitalizacyjnych prowadzony był w ścisłym współdziałaniu ze społecznością lokalną.
Procedury w tym zakresie były sformalizowane i odbywały się przy współudziale
specjalistów z różnych dziedzin (planiści, wykonawcy, ale również psycholodzy,
socjolodzy).
 Przewidywane są wszędzie, choć w różnym zakresie, ograniczenia w dysponowaniu
nieruchomościami na obszarze rewitalizacji w celu ułatwienia jej przebiegu.
 Wszędzie wdrożono system kontroli i monitorowania postępu prac służący zarazem
do rozliczania finansowania zadań stosownie do zaawansowania prac objętych pomocą
publiczną.

6.2. Propozycje modyfikacji istniejących instrumentów prawnych
Prezentacja obszarów wymagających interwencji w zakresie regulacji prawnych
nie aspiruje do wyczerpującego opisu braków ustawowych regulacji zagadnień rewitalizacji. Jak wspomniano, zostały one stwierdzone w toku analizy dotychczasowych
działań rewitalizacyjnych w poszczególnych miastach (również doświadczeń zagranicznych). Stanowią raczej identyfikację głównych problemów ze sfery prawnej utrudnia-
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jących sprawne przeprowadzanie zaplanowanych zadań z zakresu odnowy miast. Mogą
jednak podlegać znacznym zmianom w zależności od przyjętego modelu rewitalizacji
(niemiecki, francuski, brytyjski, inny).
Nie należy przy tym zapominać, że prawo jest tylko narzędziem realizacji zadań
i w tym przypadku szczegółowe instrumenty powinny być dostosowane do przyjętego
modelu rewitalizacji. Należy zauważyć również, że na radykalną poprawę można liczyć
dopiero po wprowadzeniu rozwiązań systemowych, natomiast jednostkowe zmiany
w przepisach mogą tylko ułatwić realizację zadań rewitalizacyjnych.
Postulowane zmiany w obecnie obowiązującym prawie nie są zbiorem w całości
przeanalizowanym pod kątem spójności prawa. Przedstawione propozycje zmian mogą
powodować konieczność zmian dostosowawczych w innych regulacjach prawnych.
6.2.1. Propozycje w zakresie funkcjonowania samorządów
W Polsce, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, w których analizowano rozwiązania prawne dotyczące procesów rewitalizacji, zasadniczy ciężar prowadzenia tych
przedsięwzięć spoczywa na najniższych szczeblach samorządu terytorialnego – gminach.
Z opracowanych raportów dotyczących prowadzonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynika konieczność wprowadzenia zmian i uzupełnień w następującym zakresie:
 ustawowe nadanie rewitalizacji statusu zadania własnego gminy,
 wprowadzenie obowiązku sporządzania wieloletnich planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy ściśle związanych z planowaniem przestrzennym.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 o samorządzie gminnym111, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Pozostaje to w pozytywnej korelacji
z pojęciem „zadań o charakterze użyteczności publicznej w sferze komunalnej”, które
w myśl art. 1 ust. 2112 są zadaniami, „których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”.
Ustawodawca pozwala gminie na prowadzenie działalności wykraczającej poza zadania
o charakterze użyteczności publicznej jedynie w specjalnych przypadkach określonych
w odrębnej ustawie (art. 9). Nie wydaje się, aby obecny zakres kompetencji ustawowo
przydzielonych gminie był wystarczający do skutecznego podejmowania działań rewitalizacyjnych we wszystkich trzech sferach: materialno-przestrzennej, gospodarczej, społecznej, jakich powinny dotyczyć.
W przypadku rewitalizacji konieczna może okazać się aktywność gminy wykraczająca poza dozwolony obecnie obszar zadań własnych. Będzie chodzić zarówno o finansowania pewnych zadań z budżetu gminy, jak i zawieranie umów między samorządem a podmiotami zewnętrznymi. Można wymienić np. cały zakres usług doradczych,
wykonywanych bądź na zasadzie nieodpłatnej, bądź odpłatnej dla ludności obszaru rewitalizacji i z zakresu zadań rewitalizacyjnych. Nawet niezbędne zatrudnienie i wyna111
112

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
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gradzanie odpowiedniego grona specjalistów od konsultacji społecznych (por. doświadczenia niemieckie w tym zakresie (Bryx 2009) będzie utrudnione, ponieważ będą oni
pracować w zakresie wykraczającym poza „zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności”,
czyli poza zakresem zadań własnych gminy, a tym bardziej poza zakresem zadań o charakterze użyteczności publicznej.
Również w przypadku, w którym gmina nie prowadzi samodzielnie przedsięwzięć
rewitalizacyjnych a posiłkuje się tzw. operatorem, zawieranie umowy z takim podmiotem może być w niektórych koniecznych do regulacji zakresach obarczone poważną
wadą formalną (brak właściwości rzeczowej), gdyż:
 rewitalizacja nie jest zadaniem własnym gminy,
 szczegółowe zapisy umowy mogą obejmować również zakres działań operatora wykraczający poza kompetencje samorządu.
Zakres zadań własnych gminy określony w art. 7 ust. 1 o samorządzie gminnym
pozwala połączyć je w zasadzie tylko z jedną sferą działań rewitalizacyjnych, tj. materialno- przestrzenną. Wprawdzie art. 7 ww. ustawy wprowadza domniemanie kompetencji gminy odnośnie do wykonywania zadań o znaczeniu lokalnym, jednak dotyczy ono
tylko tych zadań, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów. Dotyczy to zwłaszcza
jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego, których
zadania własne dotyczą m.in. spraw mieszczących się w sferze społecznej procesu rewitalizacji (pomoc społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja lokalnego rynku pracy), zaś województw dotyczą zadania pokrywające się ze sfera gospodarczą (np. pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie
konkurencyjności i innowacyjności województwa).
Możliwa teoretycznie delegacja uprawnień na szczebel gminy (w wymaganym
charakterem programu rewitalizacji zakresie i tylko dla jego potrzeb) musiałaby pociągnąć za sobą również przekazywania środków finansowych na realizację tych zadań (co
zawsze jest konfliktogenne) oraz stwarzałaby pole do sporów kompetencyjnych, zwłaszcza przy skłonności administracji do bronienia swoich kompetencji oraz względnej odrębności branżowej wydziałów.
Zatem w obecnym stanie prawnym gminy nie będą mogły podejmować wszystkich
działań rewitalizacyjnych, mogą one podejmować w pełnym zakresie tylko działania
o charakterze materialno-przestrzennym, a w zakresie znacznie ograniczonym działania
w sferze społecznej i gospodarczej. Wyjściem może być uznanie (odpowiednim zapisem
ustawowym) rewitalizacji za zadanie własne gminy o charakterze użyteczności publicznej oraz ustawowe zobowiązanie samorządów powiatowych i wojewódzkich do wspólnego z gminą opracowania planu rewitalizacji (w zakresie ustawowych kompetencji)
i wspólnej realizacji podjętych zadań.
W ten sposób gminy zostałyby ustawowo uprawnione i zarazem zobowiązane
do podejmowania działań w powołanych sferach w ramach zadań własnych. Za takim
rozwiązaniem przemawia także fakt, iż władze gminne z reguły lepiej rozeznają potrzeby działań na rzecz społeczności lokalnej niż np. inne organy samorządu terytorialnego
wyższego szczebla czy też organy administracji rządowej.
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Natomiast podnoszone problemy wewnątrzwydziałowe (np. brak współpracy wydziałów) mogą i powinny być rozwiązywane na gruncie obowiązującego prawa i leży to
całkowicie w możliwościach egzekutywy lub organów stanowiących gmin. (por. Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2009, s. 69 i 70).
Ustawa o samorządzie gminnym nie nakłada na gminy obowiązku opracowywania
żadnych dokumentów planistycznych z zakresu gospodarczo-społecznego. W praktyce
rady gmin uchwalają strategie rozwoju, wykorzystując przepis art. 18 ust. 2 pkt 6 stanowiący o możliwości uchwalania programów gospodarczych oraz art. 7 ustawy, określający zakres przedmiotowy takich programów społeczno gospodarczych. Brzmienie
przepisu umożliwia gminom uregulowanie w strategiach obok gospodarczych także
aspektów społecznych rozwoju. Ponadto „program gospodarczy powinien być powiązany z planem zagospodarowania przestrzennego i konkretyzować jego postanowienia
w zakresie, w jakim dotyczą zarządu mieniem komunalnym, w szczególności zaś utrzymania substancji materialnej w należytym stanie oraz jej rozbudowy w dłuższym przedziale czasowym” (Jyż, Pławecki, Szewc 2005).
Tego rodzaju plany powinny nie tylko uwzględniać środowisko zabudowane i infrastrukturę miasta, ale także ujmować całą gamę kwestii społecznych i ekonomicznych.
Zintegrowane podejście do planowania i projektowania w rozumieniu Karty Lipskiej,
ma istotne znaczenie dla zabezpieczenia i ochrony istniejącej tkanki miejskiej, jak również dla zapewnienia równowagi lokalnej gospodarki, kontekstu społecznego i wartości
kulturowych.
Wydaje się, że programy społeczno-gospodarcze gmin powinny być obligatoryjnym instrumentem zarządzania gminą, a już szczególnie obowiązkowymi elementami
planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych113. W tym celu należy ujednolicić ustawowo
ich formę, treść i stopień szczegółowości, a przede wszystkim określić, jakie wskazania
i zasady powinien zawierać w odniesieniu do działań w sferze społecznej i gospodarczej.
6.2.2. Propozycje w zakresie gospodarki przestrzennej
Z opracowanych raportów w zakresie regulowanym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym114 wynikała konieczność wprowadzenia następujących
zmian i uzupełnień.
1. Wprowadzenie obowiązku uwzględniania w studiach uwarunkowań obszarów, na
których planuje się przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
2. Wprowadzenie obowiązku sporządzanie planów miejscowych dla obszarów rewitalizacji.

113

114

W odniesieniu do programów rewitalizacji zakres ten powinna ustalać planowana ustawa rewitalizacyjna.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz.717 z póżn. zm.).
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3. Wprowadzenie zasady aktywnego i szerokiego uczestniczenia społeczeństwa w przygotowaniu miejscowych planów, w tym zwłaszcza dla obszarów rewitalizacji.
4. Wprowadzenie wymogu powiązania planowania przestrzennego z planami społeczno-gospodarczymi, przynajmniej dla planów dotyczących terenu rewitalizacji.
Przestrzennym odniesieniem polityki rozwoju gminy jest studium uwarunkowań. Wskazanie w studium obszaru przeznaczonego do rewitalizacji oraz kierunków
zmian w jego zagospodarowaniu zgodnie z przyjętymi celami daje szanse na uczynienie
z przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jednego z integralnych elementów polityki przestrzennej gminy. Wydaje się zatem, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby w studium wyznaczać obszary przewidziane do działań rewitalizacyjnych. Oczywiście ze względu na
zakres studium i planu miejscowego powołane cele będą dotyczyć tylko jednej ze sfer
objętych rewitalizacją – wspomnianej sfery materialno-przestrzennej.
Studium ma być z założenia aktem elastycznym, który w określonych ramach
stwarza warunki swobodnego planowania miejscowego, pozwalające na maksymalne
uwzględnienie warunków i potrzeb lokalnych (Niewiadomski 2004).
Postulowanego wymogu sporządzania planu miejscowego dla obszaru rewitalizacji
nie można stosować automatycznie, tzn. dla wszystkich obszarów wyznaczonych w studium. Wydaje się, że należy tu zastosować przepis ustanawiający obowiązek sporządzenia miejscowego planu dla obszaru rewitalizacji, jeżeli dla tego obszaru rada gminy
uchwaliła lokalny plan rewitalizacji (LPR)115. W planie tym należałoby wskazać warunki
i zasady prowadzenia rewitalizacji zdegradowanego obszaru.
Z analizy dotychczasowych programów rewitalizacji wynika, że często realizowane są one na terenach nieobjętych miejscowymi planami lub „obok” planów. Jedynie monografie Sopotu i Żyrardowa (z kilkunastu analizowanych) deklarują zgodność
programu rewitalizacji z planistycznymi regulacjami przestrzennymi, nie poświęcając
temu zagadnieniu większej uwagi (por. Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2009, s. 28).
Wydaje się, że stan taki wymaga radykalnych działań. Jest jednak rzeczą do dyskusji,
czy w ramach obecnych rozwiązań prawnych można opracować plan, którego ustalenia
będą wystarczające do tych celów.
Kolejną podkreślaną wadą obecnego systemu planistycznego w Polsce jest brak
aktywnego udziału społeczeństwa. Co prawda ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przewiduje udział społeczeństwa zarówno w tworzeniu studium uwarunkowań, jak i planów, ale są to rozwiązania niewystarczające. Przedstawicieli społeczeństwa zaprasza się do wypowiedzenia swoich opinii w dwóch przypadkach:
 pierwszy – w formie wniosku po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania
planu lub studium uwarunkowań, czyli w czasie, kiedy jeszcze nie ma projektu planu
czy też studium, a więc nie bardzo jest się do czego odnosić (art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

115

Jak już wspomniano na poprzednich stronach, LPR taki powinien być sporządzony i uchwalony
według określonych standardów.
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 oraz drugi – w odniesieniu do sporządzonego już projektu studium lub planu, kiedy brak jest możliwości ocenienia rozwiązań wariantowych z nikłą szansą wpłynięcia
na rozwiązania ostateczne (art. 11 pkt 11 oraz art. 17 pkt 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a kończy się na ogół zgłoszeniem czysto komercyjnych
uwag dotyczących własnej działki.
W obu przypadkach, ale zwłaszcza w pierwszym, są to z punktu widzenia zapewnienia społeczeństwu udziału w tworzeniu miejscowych planów działania raczej pozorne, dotyczące spraw indywidualnych, bez próby określenia celu planu, koncepcji całości
itp., choć mogą być uciążliwe proceduralnie.
Tymczasem aktywny udział społeczności w planowaniu i projektowaniu urbanistycznym może zapewnić lepsze środki budowania społecznego wsparcia dla całego
programu rewitalizacji. W krajach, w których działalność rewitalizacyjna ma długie tradycje, wykształcił się cały system konsultacji społecznych i to na każdym etapie realizacji zadań związanych z odnową miasta. (por. Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2009,
s. 28.).
Pośród czołowych światowych naukowców zajmujących się planowaniem i projektowaniem urbanistycznym istnieje zgoda co do tego, że aktywny udział społeczeństwa
w procesie planowania i projektowania jest wysoce pożądany. Partycypacja społeczna
rozpoczynać się powinna od konsultacji116 przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do
sporządzania programu przedsięwzięcia, zakończonych złożeniem wniosków do LPR,
oraz trwać nadal, szczególnie w czasie działań mających na celu ożywienie już rewitalizowanych obszarów (Bryx 2009, s. 40-41.)
Proces tworzenie wizji rewitalizowanego terenu, przełożonej później na formalne
dokumenty planistyczne (LPR, studium, plany miejscowe), powinien być prowadzony
wspólnie przez wszystkie grupy interesu, w tym przedstawicieli społeczeństwa, agencje
rządowe, lokalnych przedsiębiorców, prywatnych deweloperów, organizacje pozarządowe i władze lokalne. Ich udział pozwoliłby na lepsze zrozumienie projektu rewitalizacji
i roli, jaką powinny w nim odgrywać poszczególni uczestnicy tego procesu. Zbudowane
wzajemne zaufanie będzie nieocenioną pomocą w późniejszym zapewnieniu koniecznego czynnego uczestnictwa społeczności lokalnej w zadaniach rewitalizacyjnych, w tym
również w zapewnieniu partycypacji finansowej w tych przedsięwzięciach. Stwierdzono
bowiem, że dużo łatwiej jest uzyskać zaangażowanie członków lokalnego społeczeństwa w przedsięwzięcia, które sami współtworzyli.
Jak to już zostało zaznaczone, poprawne rozwiązania tylko w sferze materialno- przestrzennej, nie pozwalają na efektywne przeprowadzenie rewitalizacji. Plany
przestrzenne powinny mieć powiązania z planami w sferze społecznej oraz gospodarczej. Jednak jeśli polityka przestrzenna gminy znajduje wyraz w obligatoryjnym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, to
116

W praktyce niemieckiej takie zespoły konsultacyjne ze strony jednostki zarządzającej rewitalizacją, tworzą specjaliści z wielu dziedzin np. socjolodzy, prawnicy, inżynierowi planiści.
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brak jest ustawowego obowiązku opracowania strategii społecznej czy gospodarczej.
Zintegrowane podejście do planowania i projektowania ma istotne znaczenie dla
zabezpieczenia i ochrony istniejącej tkanki miejskiej, jak również dla zapewnienia równowagi między lokalną gospodarką, kontekstem społecznym i wartościami kulturowymi. Studia przypadku, takie jak Yerba Buena w San Francisco czy śródmieście Vancouver, pokazały, że osadzenie planowania i projektowania urbanistycznego w kontekście
społecznym daje pożądane wyniki i przynosi uznanie społeczeństwa dla projektu rewitalizacyjnego (por. Kozłowski 2008 b.)
6.2.3. Propozycje w zakresie prawa budowlanego
W tym zakresie wymieniano jako główne te bariery, które są związane nie tylko
z przedsięwzięciami rewaloryzacyjnymi, ale dotyczą ogółu procesów budowlanych. Zaliczono do nich:
1) przewlekłe procedury administracyjne, związane z uzyskiwaniem decyzji budowlanych (warunki zabudowy, pozwolenia na budowę),
2) podobnie jak przy nowych inwestycjach także przy adaptacjach starych obiektów
uciążliwe są protesty, skargi i odwołania sąsiadów takiego obiektu od każdego niemal
działania inwestycyjnego, argumentowane naruszeniem interesów osób trzecich,
3) kolejną barierą wszelkich działań związanych z zamierzoną zmianą istniejącego stanu rzeczy są niezbędne, lecz przeciągające się uzgodnienia z dostawcami mediów, zarządami dróg, zieleni, ochrony środowiska itp.
4) zaproponowano nowe rozwiązania przystosowane do specyfiki prac rewitalizacyjnych a mianowicie możliwość uzyskiwania jakiejś formy zintegrowanego „pozwolenia
na budowę” dla inwestycji objętych uchwalonym LPR na obszarze rewitalizacji.; (Bryx
2009, Kopyra 2008, s. 39.)
Są to zatem ogólnie znane przykłady niedoskonałości prawa regulującego procesy
budowlane, których usunięcie będzie wymagało daleko idących zmian w ustawie Prawo budowlane, jak też ustawie o planowaniu przestrzennym. W ramach reformy Prawa
budowlanego pozwolenia na budowę w odniesieniu do niektórych obiektów czy robót
mają zostać zniesione, a procedury uproszczone, w tym poddanie bardziej rygorystycznym wymogom przesłanek upoważniających do wnoszenia skarg i odwołań blokujących inwestycje z zakresu użyteczności publicznej. Drugim wyjściem z sytuacji byłoby wspomniane już usprawnienie administracyjnego i sądowego trybu rozpatrywania
tych dokumentów, ale to jest zadanie znacznie przekraczające możliwości kolejnych
rządów.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, składają się z wielu zadań, przede wszystkim
inwestycyjnych, wykonywanych na różnych nieruchomościach, należących do różnych właścicieli, a każdy z nich musi uzyskać pozwolenie na budowę (lub zgłosić
remont). Wydaje się, że tryb jego uzyskania powinien być inny niż przy pojedynczej
inwestycji. Można się zastanowić nad przyjęciem zasady, że uchwalenie programu

174

Marek Węglowski

rewitalizacji117 jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody (decyzji administracyjnej) na
przeprowadzenie całej albo przynajmniej części zadań budowlanych (np. inwestycji
komunalnych) wchodzących w jego skład118. Jeśli w ramach reformy Prawa budowlanego procedury zostaną uproszczone, takie preferencje powinny objąć właśnie inwestycje rewitalizacyjne.
Ponadto powinna być określona odrębna procedura dla ewentualnych zmian poszczególnych zadań w trakcie rewitalizacji. Upływający czas może bowiem podsunąć
realizatorom rewitalizacji nowe, lepsze pomysły i rozwiązania. Ich wprowadzenie musi
jednak postępować szybko, jeśli program rewitalizacji ma być realizowany zgodnie
z wcześniejszym harmonogramem.
6.2.4. Propozycje w zakresie gospodarki nieruchomościami
Z opracowanych raportów wynika, że w zakresie regulowanym przez ustawę o gospodarce nieruchomościami119 proponuje się wprowadzenie następujących zmian i uzupełnień:
1) wprowadzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami na terenie objętym programem rewitalizacji i na czas trwania tego programu,
2) rozszerzenie prawa pierwokupu, (por. Skalski, 2008, s. 335)
3) wywłaszczenie jeśli właściciel nie jest zainteresowany realizacją inwestycji w ramach rewitalizacji (później sprzedaż, to na wzór niemieckich rozwiązań por. Kopyra,
s. 39.)
3) uproszczenie procedur wywłaszczenia na rzecz gminy120.
Trzy pierwsze proponowane zmiany dotyczą ograniczenia prawa własności (ograniczenia w obrocie, wywłaszczenia, prawa pierwokupu). Jednak każda ingerencja w prawo własności stanowi środek ostateczny i musi być stosowana dopiero w sytuacji, gdy
inne środki zawiodą, a jej zakres zawsze musi być minimalizowany121. Podstawę takiego
wniosku stanowi art. 64 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ze wskazanych przepisów
wynika, że prawo własności może podlegać ograniczeniom tylko na mocy postanowień
ustawy i tylko ze względu na wymienione w art. 31 ust. 3 Konstytucji powody. Jednym
z takich powodów jest określony w art. 21 Konstytucji „cel publiczny”.
Zatem wszystkie wskazane ograniczenia w wykonywaniu prawa własności powinny znaleźć podstawę w zapisie w ustawie o gospodarce nieruchomościami (art. 6),
nadającym przedsięwzięciom rewitalizacyjnym status celu publicznego. Wymaga to
jednak precyzyjnej definicji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Wszystkie używane
117
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Przy odpowiednim określeniu obligatoryjnej treści merytorycznej takiego programu oraz jego
wcześniejszego uzgodnienia z władzą budowlaną.
To stawia odpowiednie wymogi zawartości planu rewitalizacji.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741 z późn.
zm.).
Por. Bryx 2009, s. 38.
Por. Matuszyk 2004.
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w literaturze definicje rewitalizacji, np. prowadzone na określonym obszarze procesy
przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych inicjowanych
przez gminę w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego lub uproszczone: wieloletnie, zintegrowane działania mające na celu wyprowadzenia ze stanu
kryzysowego określonych obszarów miast, nie rozwiązują problemu, są zbyt szerokie. Szczegółowe określenie rewitalizacji należy zawrzeć w odrębnej ustawie, która
powinna możliwie precyzyjnie delimitować teren122 rewitalizacji oraz określać inne
kryteria, według których dane przedsięwzięcie można uznać za rewitalizację, np. sporządzenie planu rewitalizacji o określonej zawartości merytorycznej i odpowiednio
umocowanego.
Wprowadzenie takiego zapisu pozwoli na zastosowanie innych rozwiązań prawnych, takich jak poszerzenie prawa pierwokupu oraz wywłaszczenia. Stanie się to niejako automatycznie, gdyż te instytucje prawne są ściśle związane z realizacją potrzeb z zakresu celów publicznych, jako jedną z przesłanek ich stosowania. Będą jednak wymagały dookreślenia, tzn. sprecyzowania, w jakich warunkach i na jakich zasadach gmina
może z tych praw skorzystać, tak aby uniknąć zarzutu dowolności w wykorzystywaniu
posiadanych uprawnień (Wolanin 2001).
Szczególną rolę będzie tu miała do spełnienia taka instytucja prawna jak wywłaszczenie, gdyż rewitalizacja miast wymaga pewności wszystkich jej uczestników, iż założenia przyjęte w planie rewitalizacji zostaną wykonane. Tylko wówczas można liczyć na
zaangażowanie prywatnych kapitałów w procesy rewitalizacji, niezbędne do osiągnięcia
ostatecznego pozytywnego rezultatu przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Wprowadzenie ograniczeń w dysponowaniu nieruchomościami na ograniczonym terenie i pod pewnymi warunkami (w szczególności chodzi tu pozwolenie gminy na zbycie nieruchomości, prawo jej zabudowy, ustanawianie praw obciążających
nieruchomość, zawieranie umów zobowiązujących do ich zbycia) nie jest natomiast
rozwiązaniem spotykanym na gruncie prawa krajowego i wymagać będzie szerszych
zmian ustawowych. W pewnym zakresie funkcję taką może pełnić prawo pierwokupu, ale należy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, aby móc z niego
korzystać, natomiast podziały nieruchomości jak również scalenia są w pewnym
zakresie kontrolowane przez gminę. Wprowadzenie obowiązku sporządzenia miejscowego planu dla terenów rewitalizowanych pozwoliłoby poszerzyć zakres tej kontroli.
Zarówno ograniczenia w dysponowaniu nieruchomościami, jak i zamrożenie cen
to rozwiązania wymagające szerszej analizy w celu stwierdzenia zgodności z obowiązującym systemem prawnym. Można natomiast pomyśleć o wprowadzeniu rozwiązania
alternatywnego, tzn. dopuścić transakcje nieruchomościami, pod warunkiem że nabywca wstępuje z mocy prawa we wszystkie zobowiązania związane z rewitalizacją, jakie
zaciągnął poprzedni właściciel. W przypadkach wątpliwych zawsze pozostaje jeszcze
122

Większość ograniczeń prawa własności będzie dotyczyć nieruchomości położonych na danym
obszarze, stąd zasadność takiego rozwiązania.
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gminie możliwość skorzystania z prawa pierwokupu, ale pod warunkiem, że nieruchomość będzie niezbędna do realizacji celu publicznego.
6.2.5. Propozycje w zakresie ochrony zabytków
W tym zakresie, regulowanym w swoim zasadniczym zrębie przez ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami123, jak wynika z opracowanych raportów, zasadniczymi barierami ze strony służb ochrony zabytków, wymagającymi wprowadzenia
zmian i uzupełnień do obowiązujących rozwiązań prawnych, są
 bierne i asekuracyjne postawy konserwatorów zabytków, hamujących pomysły adaptacyjne, zwłaszcza zamiaru przebudowy wnętrz,
 wymóg stosowania oryginalnych materiałów i technologii (np. przy rewitalizacji carskich wojskowych koszar w Legionowie),
 brak standardów w określaniu polityki konserwatorskiej dla obszarów objętych programami. (por. Żelawski i in. 2008, s. 57, 66 i nast.; Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz
2009, s. 92)
Podkreślana też była konieczność złagodzenie rygorów ochrony konserwatorskiej dla ułatwienia adaptacji programowej (modernizacji funkcji pomieszczeń)
z zapewnieniem odtwarzania zabytkowej formy i zewnętrznego wystroju architektonicznego.
Cztery zarzuty, odmiennie sformułowane, ale dotyczące zasadniczo tego samego
problemu. Wydaje się, że są one w znacznej części uzasadnione. Istnieje szereg przykładów doprowadzenia do całkowitej rujnacji zabytkowych obiektów (np. dworki,
kamienice na krakowskim Kazimierzu) przez rygorystyczne (asekuranckie?) postawy
konserwatorów w tym zakresie, tzn. wymaganie korzystania z oryginalnych technologii
i materiałów. Podnosi to koszt rewaloryzacji obiektu znacznie powyżej ekonomicznej
opłacalności, a czasem również możliwości inwestora (właściciela) z wiadomym skutkiem dla obiektu.
W rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej
działań mających na celu m.in. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych, umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie
i utrzymanie, kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zabytki podlegające
ochronie wymienia art. 6 ww. ustawy.
Wydaje się, że wobec faktu, iż znaczna cześć rewitalizowanych kwartałów zabudowy będzie podlegać ochronie konserwatorskiej, oraz szerokich uprawnień konserwatora
w stosunku do takich działań, należy podjąć próbę takich zmian w przepisach, które
umożliwią pogodzenie rachunku ekonomicznego z wymogiem zachowanie zabytkowych obiektów przy ewentualnej rezygnacji z rygorystycznych wymagań co do materiałów i metod odtwarzania.
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Ponieważ służby konserwatorskie mają obowiązek współdziałać przy tworzeniu planów miejscowych konieczne byłoby również zapewnienie ich współpracy
w przygotowywaniu planów rewitalizacji. W tym zakresie można by wykorzystać proponowane standardy polityki konserwatorskiej dla obszarów objętych programami rewitalizacji.
6.2.6. Propozycje w pozostałych zakresach
Jak już wspomniano na wstępie, w opracowanych raportach brak jest postulatów
w zakresie zmian lub uzupełnień przepisów dotyczących zagadnień społecznych i gospodarczych. Zajmują one za to znaczną część opracowań poświęconych zagadnieniom
rewitalizacji, prowadzonych zwłaszcza we Francji i Anglii (por. Skalski 2009, Guzik i in.
2009). W raportach opisujących krajowe doświadczenia zagadnienia społeczno-socjalne
poruszone są w szerszym zakresie w przytaczanym już opracowaniu A. Czyżewskiej
i A Muzioł-Węcławowicz, a pod kątem demograficznym w opracowaniu zbiorowym
pod kierunkiem dr hab. A. Zborowskiego. Może to dowodzić, że w poszczególnych
gminach, których przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały poddane analizie, tym zagadnieniom nie poświęcono większej uwagi, prawdopodobnie brak było wydzielonych
i kompletnych programów rozwiązywania kwestii socjalno-społecznych oraz zamierzeń
aktywizujących gospodarczo teren rewitalizacji.
Wydaje się, że jednak powinny być również wyciągnięte wnioski choćby z oceny współpracy gminy z powiatem w zakresie spraw socjalnych oraz z województwem
w zakresie rozwoju gospodarczego gminy, w tym zwłaszcza terenu rewitalizacji.
Wyrywkowo tylko podniesiono nieliczne sprawy wymagające rozwiązania, jak:
 dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań o wyższym standardzie po modernizacji lub przeprowadzce do mieszkania zamiennego dla mieszkańców o niskich dochodach, dla których zbyt wysoki jest czynsz w wysokości np. 1% wartości odtworzeniowej (uwaga: dla gmin jest to wydatek bieżący, co niekorzystnie wpływa na ocenę
finansową gminy i jej możliwości inwestycyjne),
 realizację społecznych programów przeciwdziałania lub zapobiegania patologiom,
pomagających np. w usamodzielnianiu, w wychodzeniu z bezradności, z bezdomności
(tu sytuacja znacznie się poprawia od czasu udostępnienia środków EFS).
Gminy nie mają środków na realizację wymienionych działań w skali zaspokajającej potrzeby. Władze centralne uruchamiają od czasu do czasu symboliczne
wsparcie dla gmin, np. dopłaty do kosztów tworzenia lokali socjalnych, ale jednocześnie odbierają znaczne wsparcie, jak w przypadku zniesienia dopłat do dodatków mieszkaniowych, lub przekazują gminom kolejne zadania własne bez przekazywania środków na ich realizację (Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2009, s. 66,
67).
Powiernik
Jedną z ważniejszych inicjatyw wpływających na poziom i skuteczność programów rewitalizacji jest wybrana przez samorząd (lub uregulowana ustawowo) formuła
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zarządzania programem. Chodzi tutaj o status jednostki zarządzającej takim programem,
zewnętrznej wobec gminy (operatora lub powiernika), nie chodzi bowiem o przeważający obecnie, ale niezbyt efektywny model komunalnego zarządzania rewitalizacją. Jeżeli
przyjmiemy model rewitalizacji zbliżony do francuskiego czy angielskiego, to formuła
operatora, bazująca na rozwiązaniach przyjętych w tych krajach, mieści się w naszym
systemie prawa.
Zarówno formuła angielska (Housing Associations), jak i francuska – zarządzania
poprzez profesjonalnego operatora zewnętrznego, kontrolowanego w pełni przez gminę,
np. przez radę nadzorczą, jest możliwa do zastosowania w Polsce już teraz (por. Skalski,
2009 s. 19).
Jest to tzw. formuła biednego operatora (określenie K. Skalskiego). Sam nie przejmuje niczyjej własności, nie gra więc roli inwestora. Jego rola ogranicza się bowiem do
budowania dynamiki przekształceń: poszukiwania partnerów do realizacji i wprowadzania programu poprzez tych uczestników: prywatnych właścicieli domów, deweloperów,
gminę jako właściciela zasobu komunalnego.
Natomiast formuła operatora zaczerpnięta z doświadczeń niemieckich będzie wymagać zmian w prawie cywilnym, szczególnie w kwestii rozłącznego traktowania majątku powierniczego i majątku powiernika, tak aby w trakcie rewitalizacji powierzony
majątek osób trzecich nie był narażony na utratę, a więc np.:
 w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko powiernikowi prawa majątkowe wchodzące w skład majątku powierniczego nie podlegają zajęciu;
 w razie ogłoszenia upadłości powiernika prawa majątkowe wchodzące w skład majątku powierniczego podlegają wyłączeniu z masy upadłości;
 w przypadku likwidacji powiernika będącego osobą prawną prawa majątkowe wchodzące w skład majątku powierniczego zostaną przekazane powierzającemu.
Umowę cywilnoprawną, na podstawie której działa powiernik, należy w tym przypadku zakwalifikować jako umowę zarządu powierniczego. Umowa ta nie wykształciła
się jeszcze w obrocie prawnym, choć można już stwierdzić pewne precedensy w tym
zakresie (Kopyra, 2008, s. 43.)
Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji
Stymulowanie działalności gospodarczej, z wielu powodów najistotniejsze dla powodzenia rewitalizacji, jest również najtrudniejsze do realizowania przez instytucje samorządowe. Środowiska biznesowe traktują samorządy ze zrozumiałą dozą nieufności,
która bywa odwzajemniana, jeśli biznes oczekuje uprzywilejowania w zamian za podjęcie zwiększonego ryzyka inwestowania na obszarze kryzysowym. Omawiane przykłady
milcząco potwierdzają przypuszczenie, że wystarczającą stymulacją dla biznesu bywają przejrzyste, zrozumiałe i zobiektywizowane zasady wspierania rozwoju biznesu na
obszarze rewitalizowanym, oraz praktyka ograniczania barier proceduralnych zamiast
mnożenia zachęt wymagających dodatkowych formalności.
Teza ta znajduje potwierdzenie w przypadku regulacji dotyczących ulgi dla inwestorów w podatku od nieruchomości, stosowanej w lubelskim programie rewitalizacji
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Starych Bronowic i Kośminka. Pomimo znacznego przyrostu drobnej przedsiębiorczości, większość inwestorów rezygnowała z wykorzystania tej ulgi, choć nie wymagała
ona wielu formalności. Po prostu skala ulgi była nie dość opłacalna. Dopiero po czterech
latach wdrażania programu duże podmioty, które korzystały już z pewnego potencjału
ożywienia, uznały takie ułatwienie za wystarczająco atrakcyjne (Czyżewska, MuziołWęcławowicz 2009).
Podobnie jak w przypadku działalności społecznej, również i w tym zakresie gmina samodzielnie nie ma zbyt wielu instrumentów do dyspozycji ani na ogół większego
doświadczenia w aktywizowaniu gospodarczym terenów.

6.3. Propozycja całościowych rozwiązań prawnych
Poniższe propozycje całościowej regulacji prawnej procesów rewitalizacji oparto
na założeniu, że wszystkie podejmowane próby usprawnienia rozwiązań normatywnych
w tym zakresie nie wniosą nowej jakości w sterowane procesy odnowy miast, których
częścią skomplikowaną logistycznie i kosztowną jest rewitalizacja. Nie będzie przełomu zwłaszcza bez zaangażowania się finansowego i merytorycznego jednostek centralnych.
Jednym z najistotniejszych zadań w tym zakresie jest likwidacja czy też tylko powstrzymanie powiększającej się dekapitalizacji miejskich zasobów mieszkaniowych.
Jest to problem tzw. luki remontowej. Jeżeli ma on zostać rozwiązany, powinny zostać zaangażowane środki publiczne, w tym wypadku centralne. Z kolei uruchomienie
centralnego finansowania zadań będzie wymagało przynajmniej, określenia podmiotów,
które mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, przedmiotu wsparcia finansowego oraz
ogólnych zasad uzyskania wsparcia. Są to regulacje, które na ogół trudno jest wpisać
w już istniejące prawo. Ze względu na ich specyfikę trudno je jednoznacznie zakwalifikować jako przynależne do danej regulacji prawnej.
Do tej pory brak jest ustawowych regulacji ujmujących proces rewitalizacji w jednolite ramy prawne. Pewną próbą zastąpienia luk prawnych w tym zakresie były wytyczne dla lokalnych programów rewitalizacji, zawarte w Uzupełnieniu do ZPORR na lata
2004-2006. Rozwiązania tej – nawet jeśli niedoskonałej – regulacji nie zostały utrzymane w dokumentach programowych na lata 2007-2013. Fakt ten podważył ciągłość programowania, upośledził wypracowane wcześniej procedury konsultacyjne i decyzyjne
ma potrzeby funduszy strukturalnych. Skutkiem jest nie tylko duże regionalne zróżnicowanie metodologii i procedur, ale też zauważalne sprowadzenie programów rewitalizacji do roli narzędzia uzyskiwania środków unijnych. W ten sposób narzędzie wsparcia
urosło do rangi celu nadrzędnego, a cel nadrzędny rewitalizacji – żmudny proces leczenia przewlekle chorych organizmów miejskich, zniknął za zasłoną procedur „samych
w sobie i dla siebie” (Muzioł-Węcławowicz 2009, s. 26 i nast.)
Konieczność zapewnienia efektywności wydatkowania środków na zadania związane z odnową miast powinna prowadzić do sprawnego zorganizowania tego procesu.
Nie ulega wątpliwości, co zresztą wynika ze wszystkich opracowań, również analizują-
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cych rozwiązania europejskie, że zasadniczą rolę w takich przedsięwzięciach powinien
odgrywać samorząd stopnia podstawowego, w naszych warunkach – gmina. Jednak
organ ten nie ma możliwości prowadzenia samodzielnie dużych i skomplikowanych
przedsięwzięć budowlano- remontowych w zasobach o różnej formie własności. Nic nie
zmienia w tym zakresie możliwość prowadzenia takich działań przez powoływane przez
gminę spółki prawa handlowego lub zakłady budżetowe ze względu na ogólny zakaz
prowadzenia przez gminę działalności komercyjnej, w tym wykraczającej poza zadania
użyteczności publicznej124. W obecnym stanie rynku nieruchomości zadania takie znacznie lepiej wykonywać może wyspecjalizowana w inwestycjach jednostka zewnętrzna.
Jednak zarówno zakres zadań przekazywanych takiej jednostce, jak i sposób pokrywania kosztów takiej usługi, nie mówiąc już o skomplikowanej umowie na świadczenie takich usług nie jest praktycznie sprawdzony i ujednolicony ze względu na różnorodność
rozwiązań stosowanych przez gminy prowadzące rewitalizację.
Poniżej przedstawione są ogólne założenia nowych regulacji prawnych, niezbędnych gdy przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają być przynajmniej w części finansowane
ze źródeł centralnych (finansowania systemowe a nie w formie np. opcjonalnych pożyczek), gdy rewitalizacji chce się nadać odpowiednią rangę oraz zapewnić jej odpowiednią efektywność.
Podobnie jak w przypadku korzystania ze środków pomocowych UE, również
i w tym przypadku nieodzowne będzie określenie:
 ogólnych zasad uzyskania wsparcia,
 podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na dane cele,
 przedmiotu wsparcia finansowego,
 sparametryzowanych warunków pozwalających uporządkować i uzyskać porównywalność warunków wsparcia;
 kryteriów wyboru zadań, które uzyskają wsparcie finansowe,
 sposobu przygotowania i udokumentowania przedsięwzięć (dokumentacja techniczna, planistyczna i ekonomiczno-finansowa),
 zasad monitorowania postępu prac i rozliczania przyznanych środków,
 procedur arbitrażowych i rozjemczych,
a może również w trosce o właściwe wykorzystania przyznanych środków określenie
ogólnych zasad zarządzania procesami odnowy miast.
Zarys całościowych rozwiązań prawnych oparto na założonym schemacie przebiegu procesów rewitalizacji na etapie planowania oraz częściowo realizacji, przedstawionym na nach. Wynikają one zarówno z dotychczasowych rozwiązań stosowanych przez
gminy, jak i z wymuszonego przez unijne przepisy dotyczące wsparcia finansowego
w ramach ZPORR, obecnie RPO.

124

Art. 10 Ustawy z dnia 10 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
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6.3.1. Zagadnienia ogólne
Prócz oczywistego faktu występowania na terenie gminy obszarów kryzysowych,
zasadniczym wymogiem formalnym warunkującym możliwość uzyskania wsparcia
finansowego dla zadań rewitalizacyjnych powinna być przygotowana, z zachowaniem
odpowiednich procedur dokumentacja przedsięwzięcia.
Należeć do niej będą takie dokumenty i opracowania, jak np. LPR125 (ale zgodny
lub wynikający obowiązkowo z innych dokumentów planistycznych, takich jak strategia
rozwoju województwa, powiatu, gminy), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego126 dla obszaru rewitalizacji, a na koniec techniczna i ekonomiczno-finansowa dokumentacja poszczególnych zadań127.
Wymogi formalne będą dotyczyły zarówno zawartości merytorycznej poszczególnych dokumentów, jak i procedur ich sporządzania, w tym np. odpowiedniego trybu
opracowania z szerokim wykorzystaniem konsultacji społecznych.
1. Procedura sporządzania planu rewitalizacji, w tym:
 analiza uwarunkowań miejscowych, analiza SWOT,
 uwzględnianie zadań szczebla centralnego w LPR,
 uzgadnianie zadań rewitalizacyjnych należących do kompetencji województwa
z jednostkami administracji zespolonej i niezespolonej (część strategii rozwoju województwa) oraz uwzględnianie zadań regionalnych w LPR,
 uzgadnianie zadań rewitalizacyjnych należących do kompetencji powiatu z jednostkami administracji zespolonej (część strategii rozwoju powiatu) oraz uwzględnianie zadań ponadgminnych w LPR,
 ewentualnie uzgadnianie zadań rewitalizacyjnych należących do kompetencji
sąsiednich gmin128,

125

126

127

128

Lokalny program rewitalizacji to opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni
program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków dalszego
rozwoju obszaru (wg definicji używanej w dokumentach ZPORR).
Wymóg sporządzenia miejscowego planu dla obszaru rewitalizacji jest o tyle istotny, że umożliwia
wykorzystanie narzędzi określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami (wywłaszczenie,
prawo pierwokupu, scalanie i podział nieruchomości itp.). Warunkiem umożliwiającym zastosowania tych narzędzi w stosunku do określonych nieruchomości jest przeznaczenie ich w miejscowym
planie (lub w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) na cele publiczne. Zatem wszędzie
tam, gdzie w obszar rewitalizacji wchodzą lub mają wejść inwestycje lub tereny publiczne, miejscowy plan jest warunkiem nieodzownym strony formalnej przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Jest to, podobnie jak w innych przedsięwzięciach, rodzaj studium wykonalności zadania rewitalizacyjnego.
Można przewidzieć sytuację, w której dany teren wymagający działań rewitalizacyjnych położony
jest na obszarze dwóch lub nawet kilku sąsiednich gmin (np. tereny poprzemysłowe na Śląsku)
W takim przypadku ekonomia procesu może wskazywać na konieczność wspólnego sporządzenia
LPR i takiej też jego realizacji.
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 uzgadnianie i uwzględnianie postulatów społeczności lokalnej oraz inwestorów,
 wzajemne koordynowanie na etapie planowania i realizacji uzgodnionych zadań
j.s.t.,
 konsultacje społeczne na etapie planowania oraz realizacji poszczególnych zadań,
 wprowadzanie zmian do planu rewitalizacji,
 rozwiązywanie sporów (arbitraż, mediator),
 monitorowanie i nadzór nad realizacją LPR.
2. Zawartość przedmiotowa lokalnego planu rewitalizacji w części ogólnej, inwestycyjno-budowlanej, społecznej, ekonomicznej i finansowej.
 Część ogólna określa zasadnicze cele rewitalizacji oraz cele i zakresy szczegółowe projektów rewitalizacji, z wykazem zadań do wykonania w ramach tych projektów i ewentualnie listą partnerów, przewidywany harmonogram realizacji i finansowania programu oraz prognozę skutków programu rewitalizacji dla rozwoju gminy.
 Część inwestycyjno-budowlana określa zadania wykonywane w ramach poszczególnych projektów, najważniejsze roboty dotyczące rozbiórki, remontów, modernizacji oraz nowych inwestycji budowlanych, w tym w sferze infrastruktury technicznej, a także rekultywację obszarów poprzemysłowych itp., ich ponowne zainwestowanie itd.129
 Część społeczna określa zadania prowadzące do poprawy stanu środowiska
przyrodniczego, kulturowego, usług publicznych, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, aktywizacji i integracji społecznej, w tym budowania i podtrzymania tożsamości lokalnej, polityki informacyjnej i zasad konsultacji społecznych, polityki
czynszowej oraz zakresu i harmonogramu przeprowadzek do lokali zamiennych (na
stałe i na czas oznaczony).

129

Wydaje się, że jeżeli chodzi o rewitalizację krajobrazu (rewaloryzację krajobrazu, sylwety miasta
itp.), będą miały zastosowanie tylko działania prewencyjne, a tylko w nielicznych przypadkach
aktywne działania inwestycyjne w zakresie materialno-przestrzennym.
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY
ustalenia w zakresie gospodarki
przestrzennej
Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy

ustalenia w zakresie
rozwoju społecznego

ustaleniaw zakresie
rozwoju
gospodarczego

ustalenia
w pozostałych
zakresach

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY GMINY
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI w zakresie:
materialno-przestrzennym
socjalno-społecznym
gospodarczym

INNE BRANŻOWE (SEKTOROWE)
PROGRAMY ROZWOJU

INSTRUMENTALIZACJA PRZYJĘTEGO LPR-U NA POZIOMIE GMINY

problemy rozwiązywane poprzez
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (prawo miejscowe)
w tym określenie przeznaczenia terenów
oraz warunki i zasady ich
zagospodarowania w zakresie :
– komunikacji
– infrastruktury technicznej
– mieszkalnictwa
– usług publicznych
– usług komercyjnych
– gospodarki lokalnej
i przedsiębiorczości
– turystyki
– terenów zielonych i rekreacji
– środowiska
– itd.

problemy rozwiązywane poprzez
uchwały gminy oraz decyzje
administracyjne
Uchwały rady gminy bądź decyzje wójta
(burmistrza, prezydenta w ramach
przyznanych kompetencji) gminy np.:
– plan operacyjny rewitalizacji
– wieloletni program inwestycyjny
– porozumienia z innymi JST, umowy
z innymi podmiotami
– instrumenty fiskalne popierania rozwoju
przedsiębiorczości
– system zachęt finansowych i innych,
zmierzających do zaangażowania się
mieszkańców i inwestorów
zewnętrznych w procesy
rewitalizacyjne
– organizacja procesów rewitalizacji
(inicjowanie, koordynacja, partycypacja
ludności, zasady udziału gminy
w inwestycjach wspólnych)
– zasady gospodarowania majątkiem
gminy (np. dźwignia finansowa)
– program społeczno socjalny
– polityka informacyjna i promocyjna,
– ustalenie zasad konsultacji społecznych

Ryc. 6.1. Ogólny schemat tworzenia i instrumentalizacji zadań rewitalizacyjnych
w ramach strategii rozwoju gminy
Źródło: opracowanie własne.

na wniosek

Gmina

gmina lub
jednostki
gminne

Podmiot finansujący w ustalonym zakresie
Gmina – w zakresie usług publicznych
Podmioty inicjujące (inne) w pozostałym zakresie)

samodzielnie

Strona formalna i merytoryczna
przedsięwzięcia

Inicjatywa własna innych
podmiotów 1

poprzez jednostki wyspecjalizowane
(operator)

Strona formalna i merytoryczna
przedsięwzięcia

z urzędu

Jednostki korzystające ze wsparcia finansowego

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6.2. Strona podmiotowa inicjowania i prowadzenia procesu rewitalizacji

Minitoring,
kontrola

Realizacja
przedsięwzięcia

Przygotowanie
przedsięwzięcia

Inicjowanie
przedsięwzięcia

Etapy

samodzielnie

Gmina – w zakresie usług publicznych
Podmioty inicjujące (inne ) w pozostałym
zakresie)

poprzez jednostki
wyspecjalizowane
(operator)

Strona formalna i merytoryczna
przedsięwzięcia

Inicjatywa własna innych
podmiotów

Jednostki nie korzystające ze wsparcia
finansowego
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Zadania
ponadgminne

GMINA
Przygotowanie projektu
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Komponent
gminny zadań
rządowych

Źródło: opracowanie własne.

cząstkowe
zadania
rewitalizacji
wynikające
z kompetencji
powiatu

Samorząd powiatowy

Ryc. 6.3. Konstruowanie lokalnego planu rewitalizacji – kierunki przepływu informacji

Analiza
uwarunkowań
– SWOT
– warunk
uzyskania
dofinansowania,
– inne

Zadania
regionalne

Komponent
powiatowy zadań
rządowych

Samorząd wojewódzki

cząstkowe
zadania
rewitalizacji
wynikające
z kompetencji
województwa

ZADANIA RZĄDOWE

Postulaty i wymagania
– gmin sąsiednich
– społeczności lokalnej
– inwestorów
– inne
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Proponuje się zatem, aby w planowanych rozwiązaniach prawnych określone
były:
 Część ekonomiczna określa zadania z zakresu aktywizacji gospodarczej, poprawy konkurencyjności, tworzenia i zachowania miejsc pracy obszaru rewitalizacji oraz
wsparcia finansowego właścicieli podejmujących prace remontowe i inwestycyjne w ramach programu rewitalizacji.
 Cześć finansowa określa źródła finansowania poszczególnych zadań wchodzących
w skład przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Powinny być tutaj uwzględnione zarówno
środki budżetowe jednostek samorządu, jak też środki unijne, prywatne, środki celowe
(ochrona środowiska, zabytków, środki na pomoc społeczną) i inne. Ponadto plan finansowy rewitalizacji powinien być częścią wieloletniego planu finansowego gminy oraz
w zależności od sytuacji – wieloletniego planu inwestycyjnego.
Rozwiązania wymaga jeszcze kwestia przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych poza gminą (ryc. 6.2), które również powinny korzystać ze wsparcia finansowego.
Wydaje się, że w tym przypadku zakres obowiązkowego udokumentowania przedsięwzięcia rewitalizacyjnego powinien być węższy. Z pewnością powinien być jednak zachowany wymóg sporządzenia planu rewitalizacji według podanego wyżej przykładu,
natomiast może odpaść część związana z planami rozwoju gminy wraz z przykładowymi
załącznikami. Musi to jednak być program rewitalizacji obszaru mieszczącego się w granicach terenów kryzysowych, wyznaczanych wcześniej w studium uwarunkowań.
Rozstrzygnięcia wymaga zagadnienie pozycji gminy w stosunku do wszczętego
poza strukturami gminy programu rewitalizacji. Możliwe i do przesądzenia, są dwa rozwiązania:
 dopuszcza się funkcjonowanie programów rewitalizacyjnych wszczynanych na wniosek podmiotów innych niż gmina, które zostają wpisane do gminnych planów rozwoju
ze wszystkimi formalnymi konsekwencjami; jeśli spełnione są określone warunki, gmina przejmuje taki program, prowadzi go jako własny z udziałem jednostki inicjującej;
 gmina uczestniczy obligatoryjnie w programie, wykonując zadania z zakresu infrastruktury, dróg, terenów publicznych itd., czyli zadań własnych gminy, pozostawiając
realizację pozostałych zadań oraz kierowanie całym programem jednostkom pozagminnym.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które nie korzystają z dofinansowania ze źródeł
centralnych (publicznych), mogą być realizowane w dowolnej formie, byle zgodnie
z obowiązującym prawem. Uczestnictwo gminy (i w miarę potrzeb innych j.s.t.) w takich
przedsięwzięciach może odbywać się w miarę potrzeb na zasadach cywilnoprawnych.
6.3.2. Ujęcie podmiotowe wsparcia finansowego
Jednostki inicjujące
Obowiązujące rozwiązania prawne sytuują gminę jako podstawową jednostkę odpowiedzialną za całokształt spraw lokalnych (nie zastrzeżonych dla innych podmiotów)
i z tego tytułu mającą naturalne prawo wszczynania i prowadzenia procesów rewitalizacji.
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Przedyskutowania wymaga jednak wspomniana wyżej konstatacja, że prawo występowania z wnioskiem o wszczęcie procedury rewitalizacji powinny lub mogą mieć
również inne podmioty z kręgu jednostek dysponujących określonym obszarem spełniającym wymogi obszaru kryzysowego, który może z tej racji kwalifikować się do rewitalizacji.
Do jednostek inicjujących mogą należeć:
 spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa (być może
TBS) jako podmioty dysponujące (na podstawie prawa własności lub zarządu tymi nieruchomościami) znacznymi obszarami zabudowy mieszkaniowej realizowanej w technologiach uprzemysłowionych (blokowiska),
 podmioty gospodarcze dysponujące zdegradowanymi terenami poprzemysłowymi,
powojskowymi lub pokolejowymi – różnego typu agencje nieruchomości, przedsiębiorstwa (kopalnie, huty itp.), ale również np. starostwa powiatowe, dysponujące często
znacznymi terenami będącymi własnością skarbu państwa itp.
 inne podmioty legitymujące się prawem dysponowania (indywidualnie lub łącznie)
określonymi obszarami spełniającymi wymogi poddania ich procesom rewitalizacyjnym.
Jest to zatem sytuacja, w której przedsięwzięcia rewitalizacyjne dotyczą obszarów o niewielkim programie zadań z zakresu usług publicznych i przestrzeni publicznych oraz znikomym udziale lub nawet bez udziału nieruchomości komunalnych lub
skarbu państwa. W obecnym stanie prawnym tego typu sytuacje własnościowe terenów
w zasadzie uniemożliwiają gminie aktywność w tym zakresie, gdyż działalność taka nie
wchodzi w zakres zadań własnych, a tym bardziej nie ma charakteru użyteczności publicznej130. Sytuacją może zmienić postulowane prawne uznanie rewitalizacji za zadanie
własne gminy.
Rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy i jakie wnioski i po spełnieniu jakich warunków będą wiążące dla organów gminy, w tym sensie że gmina będzie zobligowana do
przygotowania i przeprowadzenia rewitalizacji, lub uczestniczenia w takich procesach,
które będą fakultatywne. Ponadto można głębiej zbadać problem, czy wszystkie procesy
rewitalizacji powinny toczyć się według jednego schematu (procedura uchwalania programu, wymogi formalne, zakres, realizacja itd.), czy też dla przedsięwzięć, w których
gmina nie uczestniczy bezpośrednio, procedury mogą być odmienne.
Jednostki prowadzące
Jak już wspominano, wydaje się oczywiste, że głównym beneficjantem a także podmiotem prowadzącym w zakresie rewitalizacji powinna być gmina. I taki model przeważa
130

Użyteczność publiczna to: „bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych” (art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej i art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym). Poza sferą użyteczności publicznej gmina
nie może prowadzić działalności w formach przewidzianych przez ustawę o finansach publicznych. W tym przypadku gospodarka komunalna może być prowadzona w formie spółki prawa
handlowego, ale przy spełnieniu dodatkowych warunków, które w tych przypadkach najczęściej
nie zaistnieją.
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obecnie w związku z zasadą podmiotowego wsparcia rewitalizacji. Jeżeli jednak do systemu
finansowego wprowadzone zostaną elementy wsparcia przedmiotowego, krąg podmiotów
prowadzących może być znacznie rozszerzony. W określonych sytuacjach udział gminy może
(a może powinien) być ograniczony do niezbędnego minimum. Będzie tak we wszystkich
wspomnianych sytuacjach, w których rewitalizację przeprowadza się na nieruchomościach
w zdecydowanej większości nie będących własnością lub nie będących we władaniu gminy.
W takich przypadkach oprócz pewnych działań w zakresie infrastruktury i terenów
publicznych, planowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, przygotowanie, organizacja i realizacja procesu rewitalizacji może przebiegać poza strukturami gminy. Jest to tym bardziej wskazane, że jak dotychczas, tylko w niewielkim
stopniu będą to działania w sferze użyteczności publicznej, a w większości w dziedzinie
ustawowo zakazanej dla działalności j.s.t.
Wszędzie tam, gdzie rewitalizacja powoduje poważne zmiany w funkcji terenów (zwłaszcza terenów publicznych), gmina powinna jednak aktywnie uczestniczyć,
a przynajmniej zatwierdzać pod tym kątem takie programy rewitalizacji i monitorować
ich realizację.
Jednostki uczestniczące
Rewitalizacja w obecnym stanie prawnym może angażować prócz gminy administrację powiatową (sprawy rynku pracy, socjalne itp.) oraz wojewódzką (zagadnienia
rozwoju gospodarczego), a z drugiej strony inwestorów prywatnych. Są to np. właściciele budynków i lokali, ale również najemcy oraz inwestorzy komercyjni, włączający
się w procesy rewitalizacji, ewentualnie też organizacje pozarządowe.
Przesądzenia będzie jednak wymagać forma uczestnictwa w procesach rewitalizacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że dla części potencjalnych uczestników udział w rewitalizacji będzie obligatoryjny, a dla innych fakultatywny. Regulacji wymagają też
możliwe podmiotowe i przedmiotowe wyłączenia z rewitalizacji.
Zapewnienie przymusowego udziału w procesach rewitalizacji za pomocą przewidzianych prawem sankcji jest jednak ostatecznością. Rewitalizacja nie jest jak dotychczas inwestycją celu publicznego ani nawet zadaniem własnym gminy, a zatem działania
władcze administracji w tym zakresie będą utrudnione. Wskazany byłby raczej system
zachęt, w tym również, a może przede wszystkim finansowych.
Pożądane byłoby więc objęcie pewnymi formami wsparcia finansowego (funkcjonują-cego na zasadzie dźwigni finansowej) podmiotów, realizujących zadania składające
się na rewitalizację danego obszaru. Beneficjentami tak pomyślanej pomocy mogą być:
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia,
 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa
społecznego,
 inne jednostki organizacyjne, które mają prawo dysponowania nieruchomościami,
w tym szczególnie jednostki gospodarcze będące często właścicielami zdegradowanych
terenów poprzemysłowych, pokolejowych itp.,
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 instytucje i organizacje (w tym pozarządowe) zajmujące się walką z bezdomnością,
mieszkaniami chronionymi (np. dla wychodzących z więzień),
 kościoły i związki wyznaniowe (w zakresie działalności socjalnej),
 podmioty działające w formule non profit zajmujące się integracją różnych grup społecznych.
6.3.3. Określenie przedmiotu wsparcia finansowego
Definicja rewitalizacji
W zakresie przedmiotowym regulacji może podlegać definicja obszaru rewitalizowanego z uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego z uwarunkowań związanych
z charakterem obszaru131. Uwzględnić należy, że ze względu na postulowanie uznania
rewitalizacji za inwestycję celu publicznego definicja tego przedsięwzięcia powinna być
precyzyjna, gdyż mogą się z tym wiązać poważne skutki, jak w każdym przypadku naruszania konstytucyjnie chronionego prawa własności.
Może to być definicja skonstruowana według następującego schematu:
Ilekroć jest mowa o rewitalizacji będziemy przez to rozumieli szczególny program
inwestycyjny gminy, posiadający określoną w ustawie sformalizowaną strukturę, i dotyczący obszarów zabudowy śródmiejskiej, osiedli mieszkaniowych, w szczególności
wzniesionych w technikach uprzemysłowionych, a także terenów poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych itp. oraz krajobrazu miejskiego, polegający na:
 odnowie substancji mieszkaniowej, infrastrukturalnej oraz środowiska a także zmianie funkcji niektórych obszarów, (…)
 poprawie standardu usług publicznych, likwidacji patologii społecznych itp.,
 stymulowaniu rozwoju gospodarczo-ekonomicznego obszaru.
Definicja rewitalizacji wykorzystana w dokumentach dotyczących ZPORR
w brzmieniu:
Rewitalizacja to kompleksowe, zintegrowane, lokalne, kilkuletnie programy zainicjowane przez władze lokalne (w szczególności gminne) mające na celu realizację działań technicznych, społecznych i gospodarczych – w zgodzie z zasadami spójności terytorialnej oraz ochrony środowiska – w rozmaitych obszarach miejskich, zdegradowanych
obszarach miejskich, obszarach poprzemysłowych i powojskowych.
jest zbyt ogólna jak na potrzeby rozwiązań prawnych.
Można ewentualnie wykorzystać rozwiązanie niemieckie, które bazuje na określeniu celów, jakie dane przedsięwzięcie ma osiągnąć, aby mogło być uznane za rewitalizacyjne. Są one związane z trzema istotnymi celami składowymi procesów rewitalizacji:
131

Zbiorcza nazwa rewitalizacja obejmuje cztery różniące się zakresy działalności:
 rewitalizację zdegradowanych obszarów zabudowy miejskiej,
 restrukturyzację obszarów poprzemysłowych i powojskowych,
 rehabilitację blokowisk zbudowanych głównie w technologii wielkopłytowej,
 rewaloryzacje krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety miasta oraz systemu
przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej.
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materialno-przestrzennym, społecznym, ekonomicznym, przy czym cele te nie mogą
być określone opisowo. Muszą być skwantyfikowane, czyli określone w sposób umożliwiający zarówno bieżącą kontrolę postępu w ich realizacji, jak też stwierdzenie ich
osiągnięcia.
Można zdefiniować przedsięwzięcie rewitalizacyjne w Polsce w podobny sposób,
wskazując, że obszar kryzysowy to taki, w którym warunki życia lub pracy nie odpowiadają obecnym standardom, i nie wypełnia on przypisywanych mu funkcji, oraz podać,
jakie cele chcemy osiągnąć wraz z ich parametrami.
Wyznaczenie obszaru rewitalizacji
Rozróżnić należy w tym przypadku dwa etapy delimitacji obszaru rewitalizacji.
Pierwszy będzie się wiązał z wyznaczeniem obszarów kryzysowych132 na terenie
całej gminy oraz umieszczeniem ich w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium jest przestrzennym uzupełnieniem strategii
rozwoju gminy i wszelka późniejsza działalność w tym zakresie powinna być zgodna
z zapisami tego dokumentu. Dotyczy to zwłaszcza możliwości, jakie daje gminie zakwalifikowanie części lub całego obszaru jako terenu lokalizacji inwestycji celu publicznego133.
Drugim etapem jest wyznaczenie obszaru kryzysowego na etapie przygotowywania konkretnego programu rewitalizacji (LPR). Program ten nie musi wszak obejmować
jednocześnie wszystkich terenów kryzysowych. Realizacja zadań rewitalizacyjnych na
danym obszarze jest uwarunkowana szeregiem czynników lokalnych, a w tym np. możliwościami finansowymi jednostki prowadzącej.
Prawidłowa delimitacja obszaru rewitalizacji ma szczególne znaczenie z punktu
widzenia celu rewitalizacji – wyprowadzenia obszaru i jego społeczności z kryzysu i zapewnienia warunków osiągania założonych celów i właściwej alokacji środków publicznych.
Kryteria wyboru obszarów powinny nawiązywać do ogólnie znanych wyznaczników, np. przez analogię do kryteriów Inicjatywy Wspólnotowej URBAN i mogą być
następujące:
 wysoka stopa bezrobocia,
 słaba aktywność ekonomiczna mieszkańców, wysoki stopień biedy i wykluczenia
społecznego,
132

133

Konieczne definicje obszaru kryzysowego zwartej zabudowy, blokowisk, terenów poprzemysłowych i krajobrazu. Definicje czy też kryteria w 6 przypadkach na 10 dotyczą terenów zabudowy
mieszkaniowej.
Postuluje się wprowadzenie w nowych rozwiązaniach prawnych przepisu pozwalającego pod
pewnymi warunkami na uznanie terenu rewitalizacji w całości lub w części, jako terenu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Stosowanie narządzi ukształtowanych przez wzmiankowaną już ustawę o gospodarce nieruchomościami możliwe jest tylko na terenach, dla których miejscowy plan,
lub Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) przewidują lokalizację inwestycji
celu publicznego.
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dezintegracja społeczna,
wysoka stopa przestępczości,
niski poziom wykształcenia,
przestarzałe (nieefektywne) funkcje ekonomiczne,
trudne warunki mieszkaniowe,
wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków,
wyraźne zanieczyszczenie środowiska.
Wszystkie wskaźniki są relatywne i odnoszą się np. do średniego poziomu obliczonego dla gminy (miasta, regionu, kraju).
Gminy muszą same wyznaczyć takie obszary, kierując się np. wynikami badań
i analiz terenów zdegradowanych przez określony zakład przemysłowy, przeprowadzonymi na danym obszarze, badaniami i analizami socjologicznymi lub informacjami
i wnioskami zgłaszanymi przez podmioty uczestniczące w procesie rewitalizacji. Władze lokalne powinny ukazać skalę problemu, udowadniając np., że planowana przez
nie rewitalizacja służy dobru publicznemu i że zharmonizowano w niej oczekiwania
(interesy) publiczne i prywatne, w tym biznesu zainteresowanego uczestnictwem w tym
procesie.
Wydaje się ponadto, że konieczne powinno być ograniczenie wielkości terenu, który ma być poddany procesom rewitalizacji. Zbyt duży obszar spowoduje rozproszenie
sił i środków i np. w możliwym do zaakceptowania czasie nie będzie można przedstawić
spektakularnych efektów rewitalizacji, co ma niebagatelne znaczenie dla mobilizacji kapitału prywatnego angażującego się w takie przedsięwzięcia.
Ponadto rewitalizacja przebiega w zmieniającej się rzeczywistości i powinna być
dostosowana do niej. Zbyt długa perspektywa realizacji może spowodować rozminięcie
się założonych celów z wymogami życia, co właściwie wyklucza powodzenie takich
przedsięwzięć.
Kryteria wyboru zadań
Kryteria, według których przebiegać będzie kwalifikacja zadań, które będą korzystać ze wsparcia finansowego, powinny być ustalone już na szczeblu instytucji dysponującej środkami finansowymi. Będzie więc tutaj pewna dwoistość. Gminy będą stosować
swoje kryteria i zgodnie z nimi wyznaczać obszary przewidziane do rewitalizacji, natomiast instytucje dzielące środki będą kierować się własnymi kryteriami. Oczywiście
w zasadniczym zakresie kryteria te musza się pokrywać, a o ostatecznym przyznaniu
środków będzie decydować wystąpienie danego zjawiska (zjawisk) lub jego natężenie.
Ważne jest ponadto sparametryzowanie kryteriów, tak żeby pozwoliły uporządkować
i doprowadzić do porównywalności przedmioty wsparcia w różnych miastach.
Kryteria powinny ponadto dotyczyć zarówno sytuacji wyjściowej (stan obecny
obszaru rewitalizacji), jak i oczekiwanych rezultatów, co umożliwi w pewnym zakresie ocenę efektywność zaplanowanych przedsięwzięć. Może to być tak jak dotychczas
w ramach ZPORR lub obecnych programów pomocowych, w których finansuje się tylko
ściśle określone zadania należące do szerszego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, lub
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finansowanie określonej części zadań rewitalizacyjnych, w tym zarówno materialnych,
jak i społecznych oraz gospodarczych. Jest to problem do przesądzenia i szczegółowego
ustalenia przy określaniu zasad udzielania pomocy publicznej przedsięwzięciom rewitalizacyjnym.
Ten etap przygotowania rewitalizacji powinien się zakończyć wstępnym określeniem przewidzianych do realizacji zadań w trzech zakresach, a mianowicie:
 planowanych działań przestrzennych (techniczno-materialnych),
 planowanych działań w sferze rozwoju ekonomicznego,
 planowanych działań społecznych.
Każdy w układzie:
 nazwa planowanego działania,
 etapy działania wraz z czasem realizacji,
 oczekiwane rezultaty (możliwie sparametryzowane),
 instytucje i podmioty uczestniczące w realizacji,
 nakłady.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie wszystkie przedsięwzięcia określane jako
rewitalizacja będą korzystały z instrumentów wsparcia, a przynajmniej nie w takim samym stopniu. Można zaproponować np., aby inwestorzy przekształcający tereny poprzemysłowe na zasadach ściśle komercyjnych nie byli beneficjentami takiej pomocy,
choć np. można im w pierwszym okresie ułatwić działalność pozostającymi do dyspozycji gminy instrumentami fiskalnymi, lub dofinansować tylko zadania związane z rekultywacją terenu.
Gminy lub inne podmioty wprowadzające swoje własne modele działań rewitalizacyjnych mogą nie spełniać kryteriów kwalifikujących się do otrzymania pomocy. Zasadą
powinna być dobrowolność korzystania z przywilejów i ograniczeń, jakie przyniosą regulacje dotyczące współfinansowania zadań rewitalizacyjnych.
6.3.4. Zarządzanie procesami rewitalizacji
Można zaproponować, aby dążąc do zdynamizowania programów rewitalizacji
poprzez system wsparcia finansowego ze środków publicznych, zbudować przejrzysty, porównywalny system organizacji i wdrażania tych programów. Można to osiągnąć przez standaryzację procedur, dopuszczającą jednakże w ramach prawa znaczną
elastyczność i pragmatyzm w przyjmowanych w lokalnych programach rewitalizacji
rozwiązaniach.
Zadania w tym zakresie wiążą się częściowo z zagadnieniami przedstawionymi
w części opisującej wymaganą dokumentacją przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Tutaj można ustalić procedury funkcjonujące na etapie przygotowawczym a dodatkowo
procedury postępowania przy wdrażaniu poszczególnych zadań rewitalizacyjnych oraz
niektóre aspekty organizacyjne przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Sam proces uspołecznienia rewitalizacji będzie wymagał w fazie opracowywania
programu mechanizmów konsultacyjnych szerszych niż praktykowane dotychczas przy
uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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Przy przyjętym założeniu, że przedstawiamy regulacje niezbędne z punktu widzenia
dysponenta środków finansowych (zasady ich rozdysponowania), poza obszarem zainteresowania powinny pozostać w zasadzie zagadnienia organizacji i zarządzania przedsięwzięciem rewitalizacyjnym. Finansowanie przebiega bowiem w zastanej rzeczywistości
i nie może rościć sobie prawa do ingerowania np. w struktury organizacyjne beneficjenta
lub w stosowane przez niego systemy zarządzania przedsięwzięciem. Jednak zarówno
w ZPORR, jak i RPO zajmowano się strukturą organizacyjną jednostki prowadzącej
zadania rewitalizacyjne. Spowodowane to było (w pewnym zakresie) troską o właściwe wykorzystanie przyznanych środków. Można więc uznać celowość wpływania przez
podmiot finansujący na organizację i zarządzanie procesami rewitalizacji. Przykładowe
jednostki organizacyjne gminy zajmujące się rewitalizacją oraz procedury ich wyłaniania i funkcjonowania mogą przedstawiać się następująco.
Uznano konieczność powołania w strukturach gminy134:
 pełnomocnika ds. rewitalizacji,
 horyzontalnego zespołu zadaniowego,
 specjalnej komisja ds. rewitalizacji.
Pełnomocnik ds. rewitalizacji pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego
przygotowującego program rewitalizacji i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków,
przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji.
Horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji składa się z pracowników urzędu
gminy, powiatu z różnych departamentów, wydziałów niezbędnych do przygotowania
programu rewitalizacji (w tym osób odpowiedzialnych za budżet gminy, powiatu) lub
instytucji współpracujących (przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, organizacji pozarządowych).
Komisja składa się z wyznaczonych przez radę gminy, powiatu radnych gminy, powiatu oraz kluczowych dla rozwoju gminy, powiatu partnerów społeczno-gospodarczych.
W posiedzeniach komisji mogą brać udział przedstawiciele urzędu marszałkowskiego
i urzędu wojewódzkiego, członkowie zespołu zadaniowego oraz niezależni eksperci. Do
zadań komisji należy opiniowanie programu rewitalizacji przygotowanego przez zespół
zadaniowy i rekomendowanie go radzie gminy/powiatu do przyjęcia uchwałą.
Do zadań komisji należy również prowadzenie monitoringu wdrażania programu
oraz jego ocena.
Następnie w kolejności: burmistrz, wójt, starosta, prezydent z urzędu lub na wniosek wnioskuje do rady o powzięcie uchwały o przystąpieniu rewitalizacji.
Rada gminy uchwala przystąpienie do rewitalizacji i zleca burmistrzowi, wójtowi
itp. przystąpienie do sporządzenia LPR.
Zarządzeniem prezydenta, starosty, wójta, burmistrza wyznaczona zostaje osoba,
dalej zwana pełnomocnikiem oraz horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji.

134

Posłużono się terminami funkcjonującymi w LPR opartych na wytycznych RPO, gdyż nazewnictwo to już funkcjonuje w praktyce.
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Burmistrz, wójt, starosta, prezydent może wnioskować do rady gminy, powiatu
o powołanie w ramach rady gminy, powiatu specjalnej komisji ds. rewitalizacji.
Rada gminy, powiatu uchwałą powołuje komisję.
Przewodniczący komisji wnosi pod obrady rady gminy, powiatu program rewitalizacji przygotowany przez pełnomocnika z udziałem zespołu horyzontalnego i ew.
specjalnej komisji.
Rada gminy, powiatu przyjmuje uchwałą program rewitalizacji (LPR).
Zasady realizacji (operacjalizacja) LPR
Gdy są już zdefiniowane cele i wstępnie zadania, przez których realizację chcemy
je osiągnąć, następnym krokiem powinno być sporządzenie planu operacyjnego, tzn.
obliczonego na okres 2-3 lat opisu poszczególnych zadań i działań, obejmującego podmioty odpowiedzialne za realizację, wymagane środki i czas potrzebny na wykonanie.
Wyszczególnienie działań i wskazanie osób za nie odpowiedzialnych ma na celu
koordynowanie zadań w taki sposób, aby następowały we właściwej kolejności i we
właściwym czasie. Jeżeli na tym etapie pojawią się problemy, można z dużą swobodą
decydować o sposobach uporania się z nimi, gdyż jeszcze nie zaczął się etap realizacji.
Przykładowy (zapisany ewentualnie w załączniku do aktu prawnego) plan operacyjny powinien zostać sporządzony w następującym układzie:
Tabela 6.1. Układ przykładowego planu operacyjnego
Działanie
(zadanie)

Podmiot
odpowiedzialny

Początek
data

Kontrolne
punkty
pośrednie

Koniec
data

Koszt

Źródło: opracowanie własne

Wraz z przygotowaniem planu operacyjnego określić należy wskaźniki, które pozwolą etapowo określać przebieg prac, w tym osiąganie założonych celów pośrednich
w wyznaczonym w harmonogramie czasie.
Łączne koszty planu operacyjnego powinny się złożyć na finansowy plan inwestycyjny przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w założonym okresie.
Przewidzieć należy coroczną aktualizację planu operacyjnego zarówno w zakresie
rzeczowym, jak i finansowym.
Operator
Rada gminy, powiatu może podjąć uchwałę o przyjęciu dowolnej formy zarządzania programem rewitalizacji. Również do wyboru gminy pozostaje kwestia formy
organizacyjno-prawnej jednostki zarządzającej realizacją programu rewitalizacji (operatora programu). Zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi w tym zakresie może to być
jednostka organizacyjna lub spółka gminy, może to być też podmiot zewnętrzny.
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Za powierzeniem tych zadań podmiotowi zewnętrznemu przemawia np.:
 aktywność gminy ograniczona ustawowo dozwolonym zakresem działalności jednostek gminnych, tzn. zawężona do realizacji zadań własnych gminy135; zakres prac rewitalizacyjnych wykracza jednak zdecydowanie poza ramy gospodarki komunalnej;
 gminy nie dysponują na ogół odpowiedniej jakości kadrami do prowadzenia takich
przedsięwzięć, a tworzenie nowych podmiotów ukierunkowanych na ich przeprowadzanie będzie również ograniczone dopuszczalnym zakresem aktywności gminy i jej
podmiotów zależnych;
 trudności w kontrolowaniu własnego wykonawstwa.
Powierzenie prowadzenia tych zadań wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrz136
nym jest natomiast rozwiązaniem sprawdzonym w wielu krajach i poprawia w sposób
istotny przebieg procesów rewitalizacji. Ponadto odpowiednio sformułowana i obwarowana umowa między gminą a operatorem może zminimalizować skutki bardzo częstych
zmian w polityce lub kierunkach bieżącego zarządzania gminą. Wprowadzane zmiany
czy to na szczeblu rady gminy, czy też zarządu w istotny sposób dezorganizują przebieg
procesów rewitalizacji, natomiast postanowienia umów mogą wpłynąć hamująco na niefrasobliwość decydentów w tym zakresie.
Ponieważ operator styka się z największą ilością podmiotów uczestniczących,
w umowie z operatorem oprócz zagadnień czysto inwestycyjnych należy zdecydowanie
przesądzić zakresy kompetencji gminy i operatora, procedurę rozwiązywania sporów
zarówno z gminą jak i społecznością lokalną i innymi podmiotami, tryb wprowadzania
zmian i poprawek do przyjętego harmonogramu itp.
Praktyka pokazuje, że wcześniejsze przewidywanie mogących wystąpić konfliktów i ustalanie sposobów ich rozwiązywania (mediator), w zadecydowanym stopniu
wpływa na późniejszą sprawność prowadzenia procesów rewitalizacji.
Konsultacje społeczne
Społeczność lokalna z obszaru objętego rewitalizacją lub jej przedstawiciele, stanowią najważniejszego partnera jednostek administracji realizujących zadania rewitalizacyjne. Współdziałanie (również finansowe), a przynajmniej zgoda na przeprowadzenie pewnych działań zaplanowanych i realizowanych przez administrację gminną,
składających się na program odnowy części miasta, warunkuje sukces zamierzeń rewitalizacyjnych.
Regulacji będą więc wymagały:
 skład przedstawicielstwa gminy w grupach konsultacyjnych,
 przedstawicielstwo społeczności lokalnej (tryb wyłaniania przedstawicieli lub przedstawicielstwo bezpośrednie),
 zasady udziału innych podmiotów,
135
136

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
Można rozważyć możliwość utworzenia licencjonowanych operatów, czyli firm realizujących
przedsięwzięcia rewitalizacyjne w imieniu gminy.
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 przedmiot konsultacji, zasad wnoszenia uwag, uprawniania stron, tryb mediacji,
 zasady rozstrzygania sporów.
Dotyczyć to będzie (ewentualnie w różnym zakresie) wszystkich etapów rewitalizacji, począwszy od planowania przedsięwzięcia a skończywszy na zamknięciu programu i ostatecznym rozliczeniu.
Szczególnie ważne jest współdziałanie na etapie planowania, ale również w trakcie
realizacji poszczególnych zadań, koordynowania działań realizacyjnych, ich modyfikacji jak również finansowanie w całości lub części zadań wchodzących w skład większych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Długoletnie doświadczenia innych państw w tym zakresie wskazują, że faktyczna
współpraca ze społecznością lokalną trwa przez cały czas prowadzenia przedsięwzięć
rewitalizacyjnych i prowadzona jest za strony gminy przez wyspecjalizowane interdyscyplinarne grupy konsultantów i negocjatorów. Ze strony mieszkańców natomiast
w procesie tym (częściowo sterowanym) zostają wyłonieni lokalni przywódcy lub
przedstawiciele, posiadający mandat zaufania społeczności lokalnej i reprezentujący ją
we wszystkich nieformalnych kontaktach z administracją publiczną oraz operatorem.
6.3.5. Monitorowanie postępu prac rewitalizacyjnych
Monitoring rewitalizacji powinien mieć na celu kompleksowe śledzenie przebiegu
rewitalizacji w takim zakresie, w jakim jest wspierany przez środki publiczne, zwłaszcza
jeżeli przyznawania tych środków jest związane z realizacją poszczególnych etapów,
formułowaniem korekt programowych, ostateczną oceną całego przedsięwzięcia.
Jeśli system monitorowania ma oceniać postęp prac rewitalizacyjnych to przedsięwzięcie to musi mieć wcześniej sformułowane:
 konkretne cele określone w podstawowych dokumentach,
 sformalizowane kryteria oceny podstawowych zjawisk będących celem przedsięwzięcia, służące do jednoznacznej oceny planowanego postępu prac, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem,
 sposoby raportowania sytuacji – komu, kiedy, w jakim zakresie,
 metody wprowadzania korekt do zjawisk, których przebieg odbiega od zaplanowanych oczekiwań.
Sformalizowanie oceny działań rewitalizacyjnych i kryteriów tej oceny pozwala oceniać zmiany dokonywane w jednym przedsięwzięciu odpowiednio do założeń
i w miarę upływu czasu oraz porównywać stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Z drugiej zaś, nadmierne ich sformalizowanie i ujednolicenie uniemożliwia uwzględnienie indywidualnych cech poszczególnych przedsięwzięć. Znalezienie kompromisu
w tym zakresie jest trudne i nie do końca się udało nawet w krajach o dłuższej praktyce
rewitalizacyjnej.
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6.4. Rekomendacje
Dotychczasowe doświadczenia rewitalizacji prowadzonej przez kilkanaście miast
w kraju dowiodły, że obecna mnogość aktów prawnych nie pozwala zbudować sprawnie działającego systemu prawnego służącego rewitalizacji. Gminy uzyskały cenne
doświadczenia w radzeniu sobie z tymi problemami w niesprzyjającej rzeczywistości
prawno- finansowej, a począwszy od roku 2007 uzyskały finansowe wsparcie ze środków UE dla części zadań rewitalizacyjnych. Nie są to jednak instrumenty wystarczające
do kompleksowego i efektywnego prowadzenia bardzo skomplikowanych prawnie, organizacyjnie i finansowo oraz trudnych społecznie przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Pole możliwych działań gminy w zakresie obowiązujących rozwiązań normatywnych nie jest rezultatem kompleksowo pomyślanych, systemowych rozwiązań, lecz wypadkową rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych z różnych sfer i dziedzin.
Ponadto obarczone jest znacznym stopniem niepewności co do stabilności przyjętych
rozwiązań137.
Brak jest jakichkolwiek organizacyjnych instrumentów (lub sprawdzonych procedur tworzenia takich instrumentów) całościowej realizacji programów rewitalizacyjnych. Nawet struktury urzędów gmin nie są przygotowane do realizacji długoletnich
i wielobranżowych działań w tym zakresie i konieczne jest tworzenie specjalistycznych
komórek organizacyjnych koordynujących międzywydziałową i zewnętrzną współpracę. Dlatego też dotychczasowe niewątpliwe osiągnięcia rewitalizacyjne poszczególnych
gmin są okupione niepomiernym nakładem sił i środków, a często ograniczane tylko do
obszaru materialno-przestrzennego w zakresie zadań własnych gminy.
Nie przesądzając zatem, czy zmiany w regulacjach mają mieć charakter nowej
ustawy czy też zmian w już istniejących przepisach prawa, można rekomendować cztery
główne kierunki zmian w zakresie organizacyjno-prawnym:
 Wpisanie rewitalizacji miast do systemu planowania i programowania wszystkich
szczebli samorządu terytorialnego, jak również ewentualne uczynienie tych programów
instrumentem rządowej polityki wobec miast, zachowanie przy tym dla gmin głównej
roli w przygotowaniu i realizacji tych programów oraz zapewnienie współdziałania pozostałych szczebli samorządu terytorialnego.
 Podniesienie rangi rewitalizacji przez nadanie jej statusu zadania własnego gminy.
Pozwoli to zwiększyć (czasowo i na ograniczonym obszarze) zakres kompetencji gminy. Szereg działań koniecznych przy sporządzaniu i późniejszej realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych wymaga aktywności podmiotów samorządowych wykraczającej poza
prawnie dozwolony gminie obszar funkcjonowania. Do takich należą np. ogólnie mówiąc wszelkie usługi, które na zasadach komercyjnych lub niekomercyjnych, gmina mogłaby świadczyć uczestnikom procesów rewitalizacyjnych, np. w sprawach zarządzania
137

Stabilność przyjętych rozwiązań należy traktować względnie. Chodzi raczej o konsekwentne zachowanie 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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i koordynowania prowadzonych inwestycji (w tym w zakresie mieszkalnictwa), obrotu
i zarządzania nieruchomościami, prowadzenia montażu finansowego, doradztwa w sprawach projektowych, szerokich działań prorozwojowych. Należy tutaj również np. zarządzanie zasobem mieszkaniowym, jeśli nie jest on w 100% własnością gminy. Zasób
mieszkaniowy w miastach jest często nośnikiem pozostałych problemów społeczno- gospodarczych, które w ramach rewitalizacji powinny zostać rozwiązane. Tak więc brak
możliwości zaangażowania gminy (w różnej formie) w rewitalizację materialną tego
zasobu, bez względu na rodzaj własności, powoduje zakłócenia w sprawnym przebiegu
rewitalizacji. Zasadniczym instrumentem prawnym uruchamiającym aktywność gminy
w tym zakresie138 byłoby:
– Uznanie rewitalizacji za zadania własne gminy.
 Uznanie rewitalizacji za cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwi pełniejsze korzystanie przez gminę z prawnych instrumentów, jakie
oferuje ta ustawa (prawo pierwokupu, wywłaszczenia, podziały i scalanie nieruchomości itp.)139.
 Ustalenie zasad przygotowania (w części merytorycznej i proceduralnej) i uchwalania programu rewitalizacji na szczeblu gminy, w tym zasad jego wieloletniego finansowania.
Procesy rewitalizacji nie odbywają się w próżni, zatem nawet najlepsze instrumenty
prawne zawarte w regulacjach szczególnych nie ujawnią wszystkich swoich możliwości
bez reformy otoczenia prawnego. Reasumując, zasadniczą poprawę sytuacji mogą przynieść dopiero wzmiankowane zmiany systemowe z jednej strony, a z drugiej – usunięcie
ujawnionych niesprawności w funkcjonowaniu prawa w obrębie szeroko rozumianych
przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych oraz planowania przestrzennego.
Poprawa istniejącej sytuacji wymaga podjęcia działań zarówno w sferze usprawnienia funkcjonowania powszechnie obowiązujących instrumentów prawnych, jak i wprowadzenia szczególnych unormowań dotyczących tylko procesów rewitalizacji.

138

139

Aktywność wynikająca z możliwości stosowania rozwiązań ustawy o gospodarce komunalnej
(Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,), ustawy o samorządzie gminnym
(Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,), ustawy o finansach publicznych (Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.) itp.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
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Rozdział 7. Propozycje instrumentów finansowych
Marek Bryx

7.1. Model grantów na finansowanie programów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych miast w Polsce
7.1.1. Punkt wyjścia – fazy procesu rewitalizacyjnego
Z dotychczasowych badań nad problematyką rewitalizacji wynikają następujące
warunki brzegowe, które wyznaczają sposób finansowania procesów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
1. Rewitalizacja miast jest usługą publiczną, dlatego znaczną część środków na jej
finansowanie stanowią środki publiczne.
2. Niezależnie od środków publicznych w rewitalizacji muszą być zaangażowane
środki prywatne. Jeśli uda się osiągnąć to zaangażowanie w stopniu nie mniejszym niż
3/4 planowanych nakładów, to realizowany proces rewitalizacji pozwoli uzyskać wpływy budżetowe, w przybliżeniu odpowiadające poniesionym wydatkom budżetowym.
3. W procesach i przedsięwzięciach rewitalizacyjnych uczestniczą właściciele
nieruchomości zlokalizowanych na obszarach zdegradowanych, którzy osiągną korzyści z tytułu wzrostu wartości ich nieruchomości oraz otoczenia tych nieruchomości w efekcie realizacji procesu rewitalizacyjnego. Często nie są oni jednak zainteresowani finansowaniem tego procesu w odniesieniu do swoich nieruchomości, co
może przeszkodzić w jego realizacji. Niezależnie od stopnia zainteresowania poszczególnych właścicieli nieruchomości rewitalizacją obszaru, dla właścicieli wszystkich
nieruchomości musi być przygotowana ścieżka wsparcia finansowego. Jeśli pomimo
możliwości wykorzystania tej pomocy finansowej właściciele nie będą chcieli przystąpić do programu rewitalizacji, rewitalizacja ich nieruchomości musi być przeprowadzona bez ich zgody, co będzie się wiązało z obciążeniem nieruchomości kosztami
rewitalizacji, a w skrajnych przypadkach z pozbawieniem właścicieli prawa własności
posiadanych nieruchomości.
4. W procesach i przedsięwzięciach rewitalizacyjnych uczestniczą także inne, różnorodne podmioty prywatne, skłonne zainwestować w obszarze rewitalizowanym dla
uzyskania różnorodnych korzyści z inwestycji.
W każdej fazie działań rewitalizacyjnych konieczne są środki na ich realizację, jednak ich struktura jest różna. W dużym skrócie procesy rewitalizacyjne przeprowadzane
w poszczególnych miastach mogą być przedstawione następująco.
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Faza 1. Programowanie
1. Podjęcie inicjatywy rewitalizacji udowadniającej istnienie potrzeb rewitalizacyjnych
na określonym obszarze według określonych kryteriów, np. podanych w art. 47 ust. 1
Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006:
a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
c) niekorzystne trendy demograficzne,
d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania scholaryzacji,
e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,
g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
h) duża liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,
i) niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
j) niski poziom wydajności energetycznej budynków140.
2. Przygotowanie programu rewitalizacyjnego, może on być jeden lub składać się
z większej liczby przedsięwzięć. Oznacza to, że dla całego programu (i poszczególnych
jego przedsięwzięć) muszą być określone:
a) jednoznaczne granice obszaru zdegradowanego,
b) cele, które mają być osiągnięte dzięki realizacji programu rewitalizacji, określone
zarówno planowanymi zmianami w kryteriach wymienionych w punkcie poprzednim,
jak i dodatkowymi celami,
c) zadania i szacowane koszty ich realizacji,
d) źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć i ich zadań oraz całego programu
rewitalizacyjnego wraz z ostateczną strukturą finansowania,
e) planowane terminy (harmonogram) rewitalizacji,
f) sposób wykonania (organizacja i zarządzanie) programu i poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
g) metody i harmonogram ewaluacji realizacji celów programu i poszczególnych przedsięwzięć.
3. Fazę pierwszą kończy uchwalenie przez władze gminy programu rewitalizacji, zawierającego co najmniej powyższe elementy.
4. Faza ta jest finansowana głównie ze środków własnych gminy. Można jednak zakładać, że dla szczególnie ubogich gmin (np. według wskaźnika dochodu na mieszkańca)
będzie istniała możliwość ubiegania się o granty na sfinansowanie części kosztów tej
fazy, zwłaszcza profesjonalne:
a) wyznaczanie obszaru zdegradowanego,
b) przygotowanie kompleksowego programu rewitalizacji wyznaczonego obszaru.
140

Wskaźniki dotyczące kryteriów określonych w ust. 1 są gromadzone na poziomie krajowym przez
państwo członkowskie. Wskaźniki referencyjne dla poszczególnych kryteriów są wspólnie ustalane przez Komisję i państwa członkowskie.
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Faza 2. Realizacja
1. Faza ta rozpoczyna się od uchwalenia przez radę gminy programu rewitalizacji i ma
na celu przekształcenie programu, który jest dokumentem, w proces jego realizacji.
Program może być podzielony na przedsięwzięcia, lub stanowić jedno przedsięwzięcie rewitalizacyjne. Przedsięwzięcie ma charakter kompleksowy, czyli musi realizować
wszystkie cele zawarte w programie w odniesieniu do wyznaczonego obszaru przedsięwzięcia. Kryterium wydzielenia przedsięwzięcia z programu rewitalizacji jest więc
mniejszy obszar niż opisany w programie, a potrzeba podziału całego procesu rewitalizacji na przedsięwzięcia wynika z konieczności osiągnięcia efektywnego zarządzania
jego realizacją, zarówno z punktu widzenia sprawności organizacyjnej jak i możliwości
finansowania.
2. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne to zespół konkretnych, komplementarnych zadań.
Są one wydzielone ze względu na kryteria:
a) własności, gdy mamy do czynienia z nieruchomością, która ma być poddana renowacji, przebudowie itd.,
b) celów, oprócz technicznych (remontowych) są cele społeczne, np. wdrożenie programu edukacyjnego,
c) źródeł finansowania.
3. Fazę pierwszą może wykonywać zespół inicjujący, składający się z mieszkańców
i przedstawicieli gminy, natomiast wykonanie fazy drugiej należy powierzyć zespołowi
profesjonalistów. Możliwe są dwa rozwiązania:
a. Wyodrębniony zespół pracowników gminy pod nadzorem zarządu przeprowadza
cały proces, wspierając się ew. fachowcami przyjmowanymi na prace zlecone, umowy
o dzieło lub okresowym wsparciem firm specjalistycznych
b. Specjalistyczna, licencjonowana firma, na podstawie umowy zawartej z miastem,
precyzującej prawa i obowiązki obu stron, podejmuje się realizacji konkretnego przedsięwzięcia zawartego w uchwalonym programie rewitalizacyjnym.
W obu przypadkach jest miejsce na wprowadzenie partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji poszczególnych zadań, przy czym w przypadku drugim firma specjalistyczna powinna wynegocjować i przygotować umowę, która powinna być akceptowana przez władze gminy.
4. Zespół kierujący przedsięwzięciem rewitalizacyjnym zobowiązany jest co najmniej
raz na kwartał przekazywać władzom miasta sprawozdanie z postępu prac w tej fazie
oraz sprawozdanie roczne, które powinno być przedmiotem informacji przekazywanej
przez zarząd miasta jego radzie.
5. W tej fazie realizuje się wszystkie umowy dotyczące finansowania poszczególnych
zadań, niezależnie od źródeł, doprowadzając w ten sposób do sfinansowania całego
przedsięwzięcia. W tej fazie wykorzystane mogą być wszystkie możliwe środki finansowe, jednakże każdy z nich wymaga odrębnych negocjacji i umów pomiędzy właścicielami środków z jednej strony a beneficjentami, pożyczkobiorcami i kredytobiorcami
z drugiej. Firma (zespół) zarządzający przedsięwzięciem może ułatwiać zadanie poje-
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dynczym pożyczkobiorcom przez wynegocjowanie ramowej umowy i warunków przyznawania środków dla osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.
Faza 3. Rozliczenia
1. Wszystkie zadania zrealizowane w fazie drugiej zostały zakończone (przekazane do
użytku) i zaczynają przynosić dochody, z których możliwe jest spłacanie pożyczek i kredytów. Poszczególni dłużnicy zaczynają rozliczać się, zgodnie z zapisami swoich umów,
ze swoimi kredytodawcami.
2. Szczególnych rozliczeń wymaga jednak pomoc uzyskana ze środków publicznych,
a zwłaszcza rozliczenie wykonania poszczególnych celów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w tym szczególnie osiągnięcie celów o charakterze społecznym.
3. W fazie tej musi powstać sprawozdanie końcowe z wykonania przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, pokazujące osiągnięte efekty rewitalizacji w porównaniu do zapisanych
w programie. Dotyczy to zarówno stopnia osiągnięcia planowanych celów, jak i efektów
finansowych. Przyjęcie przez radę gminy tego sprawozdania kończy ostatecznie fazę
wykonawczą i rozliczeniową programu (przedsięwzięcia) rewitalizacyjnego. Pozwala
ocenić działalność firmy (zespołu) realizującego przedsięwzięcie i wyciągnąć wnioski
z całego procesu rewitalizacji.
Faza 4. Monitorowanie efektów i upowszechnianie doświadczeń
1. Formalne zakończenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego otwiera fazę konsumowania jego efektów. Efekty, mające charakter społeczny, kulturowy, ekonomiczny, techniczny, środowiskowy, mają trwać wiele lat. Oznacza to konieczność ich monitorowania
ich w każdej z wymienionych dziedzin. Chodzi o wykazanie, czy programowane efekty
zostały nie tylko osiągnięte, ale czy mają charakter trwały, na przykład:
 Czy efekty społeczne np. kształcenie, przekwalifikowywanie itp. przyczyniły
się do spadku bezrobocia i wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców obszaru
rewitalizowanego?
 Czy nowe przestrzenie publiczne zostały zaakceptowane?
 Czy wyeksponowanie obiektów dziedzictwa narodowego przyczyniło się do ich
lepszego rozpoznawania, zwiedzania itp.?
 Czy efekty techniczne mają charakter trwały, czy też obiekty nadal podlegają
dewastacji?
 Czy spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek następuje zgodnie z założeniami?
 Czy wartość nieruchomości wzrosła tak jak oczekiwano?
 Czy udało się zatrzymać degradację środowiska?
Mierzenie efektów powinno trwać kilka lat, co najmniej do spłacenia ostatniej pożyczki zaciągniętej przez miasto na realizację tego przedsięwzięcia.
2. Pozytywne efekty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego powinny być upowszechniane
zarówno w regionie, w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Pozwala to na marketing
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miasta nie tylko z punktu widzenia efektów rewitalizacji, ale i zwiększania jego pozycji
konkurencyjnej.
3. Negatywne skutki rewitalizacji powinny być przedmiotem wnikliwych analiz,
a w szczególności wniosków dotyczących przeciwdziałania takim zjawiskom. One też
wymagają upowszechniania, aby inne miasta czy zespoły realizujące programy nie popełniały tych samych błędów. Różnego typu błędy w programowaniu tak skomplikowanych działań są niemożliwe do uniknięcia, dlatego tym bardziej powinny być przedmiotem analiz i upowszechniania wiedzy o nich.
4. Podtrzymywanie efektów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego i spłacanie środków finansowych pożyczonych na wykonanie rewitalizacji to faza stopniowego przechodzenia
do normalnego zarządzania tą częścią miasta, która podlegała rewitalizacji. Kiedy ostatnia zaciągnięta pożyczka zostanie spłacona, inwestorzy osiągną planowany zwrot z inwestycji, a efekty rewitalizacji zostaną osiągnięte i utrzymane, pozostanie już wyłącznie
zarządzanie odnowionym (wielorako) obszarem miasta. Formalnie jednak trudno jest
przeciągać proces rewitalizacji aż do spłacenia ostatniej zaciągniętej pożyczki. Wydaje
się, że momentem, który formalnie kończyłby program rewitalizacji lub przedsięwzięcie
rewitalizacyjne, powinno być:
 spłacenie ostatniego grantu zaciągniętego ze środków publicznych,
 i ostatniej pożyczki ze środków komercyjnych zaciągniętej przez miasto,
 i wygaśnięcie ostatniej gwarancji lub innego zobowiązania finansowego podjętego przez miasto w związku z prowadzeniem procesu rewitalizacji.
Inaczej mówiąc, chodzi o wskazanie momentu, w którym miasto wywiązało się
ze wszystkich swoich zobowiązań finansowych powstałych na skutek podjęcia procesu (przedsięwzięcia) rewitalizacyjnego. Powinien on być potwierdzony uchwałą rady
gminy.
7.1.2. Źródła środków finansowych na rewitalizację miast
Najbardziej klasyczny podział środków finansowych na środki własne i obce, stosowany przy finansowaniu każdej inwestycji, może być również zastosowany w procesie
rewitalizacji. Jedna z wielu ważnych różnic między procesem rewitalizacji a procesem
inwestycyjnym polega na tym, że w tym drugim jest tylko jeden inwestor (wykorzystujący środki własne i cudze), a w procesie rewitalizacyjnym uczestniczy wielu inwestorów i każdy z nich wykorzystuje środki własne, ma do dyspozycji różnorodne środki
obce, a proporcje między tymi środkami mogą być odmienne u każdego z inwestorów.
Pomimo mnogości inwestorów zaangażowanych w proces rewitalizacyjny, z punktu widzenia kryterium praw własności i związanych z tym sposobów finansowania inwestycji można wyróżnić cztery grupy inwestorów:
1) miasto, będące właścicielem nieruchomości, zarówno dochodowych jak i niedochodowych, często przekazanych w wieczyste użytkowanie innym podmiotom;
2) właściciele nieruchomości niedochodowych;
3) właściciele nieruchomości dochodowych;
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4) podmioty świadczące usługi na rzecz społeczności lokalnej, a nie będące właścicielami nieruchomości, jednak zainteresowane rewitalizacją obszaru zdegradowanego,
skłonne zainwestować w rozwój prowadzonej przez nie działalności również poprzez
podniesienie walorów użytkowanych nieruchomości. To ostatnie wymaga jednak odpowiednich umów między nimi a właścicielami wynajmującymi im powierzchnię użytkową w dochodowej nieruchomości.
Często w procesach rewitalizacji mówi się o inwestorach zainteresowanych inwestowaniem na obszarach rewitalizowanych. Ich inwestycje polegają
 albo na zakupieniu nieruchomości, przekształcaniu ich, lokowaniu tam swojej działalności, w tym również polegającej na komercyjnym wynajmowaniu powierzchni użytkowej innym podmiotom,
 albo na najmie nieruchomości, adaptowaniu ich do swoich potrzeb poprzez remont,
modernizację czy przebudowę. W tym przypadku dokonują oni zmian w nieruchomości,
które muszą być zaakceptowane przez właściciela i często rozliczają poniesione koszty
w czynszu płaconym właścicielom.
Z punktu widzenia procesu rewitalizacji inwestorzy ci są oczekiwani, gdyż są
skłonni włożyć środki finansowe (zarówno własne, jak i obce, które są w stanie uzyskać)
w realizację tego procesu, realizując konkretne, przewidziane w programie zadania. Często pojawiają się dopiero w trakcie jego realizacji, ale z punktu widzenia finansowego
zaangażowania środków można ich umieścić w grupie właścicieli nieruchomości dochodowych lub podmiotów świadczących usługi w pomieszczeniach wynajmowanych.
Wśród inwestorów są też osoby zainteresowane zainwestowaniem w mieszkanie na
potrzeby własne. Wówczas można ich zaklasyfikować do grupy właścicieli nieruchomości niedochodowych. Jeśli jednak planują zainwestować w jedno lub więcej mieszkań
z przeznaczeniem na wynajem, będę zaklasyfikowani do grupy właścicieli nieruchomości dochodowych.
Rozpatrując wymienione cztery grupy uczestników rewitalizacji, które muszą zaangażować swoje środki w ten proces, ich podział z punktu widzenia kreowania dochodu jest
kluczowy. Każdy podmiot, który uzyskuje dochody, niezależnie od inwestowanych środków własnych, może zwykle bez większych trudności znaleźć uzupełniające finansowanie
komercyjne swoich zamierzeń inwestycyjnych. Jeśli nie ma długów, a dysponuje zdolnością do osiągania dochodów, wiele instytucji komercyjnych będzie zainteresowanych sfinansowaniem ich zadań inwestycyjnych wykonywanych w ramach procesu rewitalizacji.
Fakt przygotowywania rewitalizacji (programowania) jest już zachętą dla komercyjnych
podmiotów finansowych do sfinansowania zadań przygotowywanych przez pojedynczych
inwestorów. Uchwalenie rewitalizacji przez radę gminy często może być warunkiem przekazania środków, gdyż pojedyncze inwestycje na obszarze zdegradowanym obarczone są
zbyt wielkim ryzykiem, aby podmioty komercyjne chciały je finansować.
Inaczej mówiąc, jeśli rewitalizacja jest zaprogramowana, a następnie uchwalona,
podmioty uzyskujące dochody, zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym, nie mają
większych trudności z udowodnieniem efektywności swojego zadania inwestycyjnego
w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Często nie bierze się nawet pod uwagę,
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że na skutek realizacji całego przedsięwzięcia wzrośnie wartość nieruchomości, będąca
zwykle najważniejszym zabezpieczeniem przedsięwzięć inwestycyjnych. Zupełnie innym
zagadnieniem jest uzgodnienie zamierzeń pojedynczego inwestora z planami rewitalizacji
obszaru jako całości. Przy dobrej woli obu stron, tzn. zespołu programującego rewitalizację i inwestora – właściciela nieruchomości, na ogół jednak nie stanowi to większego
problemu, chyba że w grę wchodzi zasadnicza zmiana przeznaczenia nieruchomości.
Inwestor osiągający dochody jest jednak w dużo lepszej sytuacji, aniżeli właściciel
nieruchomości niedochodowej. Do jego dyspozycji są bowiem wszystkie banki komercyjne, banki hipoteczne, fundusze inwestycyjne i pożyczkowe. Dobrze zrobiony biznes
plan, pokazujący efektywność działań właściciela nieruchomości dochodowej lub instytucji usługowej, wzmocniony efektem synergii z całego procesu rewitalizacyjnego na
tle pozytywnej historii kredytowej jest zazwyczaj wystarczająca rekomendacją. Jeśli do
tego pojawiają się dobre zabezpieczenia kredytu, właściciel nieruchomości może zapisać
dług na hipotece, to problem finansowania komercyjnego aktywności takich inwestorów
w procesie rewitalizacji miast jest właściwie rozwiązywany przez nich samych.
Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do nieruchomości niedochodowych, którymi w miastach są najczęściej:
 nieruchomości z mieszkaniami użytkowanymi przez ich właścicieli (często w formie
wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni),
 nieruchomości z mieszkaniami na wynajem, ale z czynszem uniemożliwiającym
osiąganie dochodów (spółdzielnie lokatorskie, budynki komunalne, TBS-y),
 przedmioty kultu i obiekty dziedzictwa narodowego,
 nieruchomości niedochodowych stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji,
 przestrzenie publiczne.
Wszystkie te grupy, jeśli mają sfinansować swój udział w rewitalizacji, muszą dysponować innymi dochodami, gdyż nieruchomości ich nie kreują.
Właściciele mieszkań bądź najemcy mieszkań o niskim czynszu osiągają dochody
z pracy, emerytur itp., które zwykle muszą wystarczyć im na pokrycie całych kosztów
utrzymania, ale nie zawsze wystarczają, mogą to być także osoby bezrobotne. Nie są
więc zwykle zainteresowane inwestowaniem w poprawę standardu posiadanej nieruchomości i jej otoczenia. Jednak bez zaangażowania się tych podmiotów proces rewitalizacji się nie powiedzie. Z tego powodu dla ich zaangażowania w rewitalizację niezbędne
są środki finansowe niekomercyjne lub zupełnie nowe instrumenty quasi-komercyjne.
Środki niekomercyjne mogą mieć charakter dotacyjny lub zwrotny. Ostatnio, coraz
bardziej popularne staję się kreowanie funduszy zwrotnych, ale niżej oprocentowanych
niż komercyjne i dostępnych dla osób o niskich dochodach141. Chodzi bowiem o to, że
dotacja „psuje obdarowanych”. Zbyt często są oni obojętni na efekty z zainwestowanych
pieniędzy i nie potrafią docenić daru, który otrzymali. Dlatego lepiej oczekiwać od nich
141

Por.: Joint European Suport for Sustainable Investment In City Area, w skrócie: JESSICA, lub the
United Nations Habitat and Human Foundation Experimental Reimbursable Seeding Operations
and Other Innovative Financial Mechanisms, w skrócie: ERSO.
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spłaty pożyczki, nawet przy niskiej racie miesięcznej, na poziomie możliwym do spłacania z uzyskiwanych przez nich dochodów, niż robić im prezent, którego nie szanują.
Ponadto, jeśli środki te wracają do pożyczającego, nawet w długiej perspektywie, to
stanowią one źródło dalszego finansowania podobnych inwestycji.
W podobny sposób działa, zarządzany przez BGK, Fundusz Termomodernizacji,
który może spłacać do 1/4 kredytów zaciągniętych przez właścicieli nieruchomości na
termomodernizację obiektów. Fundusz pozytywnie traktuje wszystkich właścicieli nieruchomości, może więc być wykorzystywany przez nich w procesie rewitalizacji, ale
jego środki nie są wystarczające w stosunku do potrzeb.
Do 2009 r. funkcjonował również Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, który zasilał
w środki (do 70% nakładów inwestycyjnych) towarzystwa budownictwa społecznego
oraz spółdzielnie mieszkaniowe, budujące mieszkania lokatorskie. Na ogół KFM finansował budowę obiektów nowych, aczkolwiek mógł też wspierać remonty kapitalne. Był
więc funduszem użytecznym z punktu widzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ale
dalece niewystarczającym, zarówno z powodu jego celów, stosowanych procedur jak
i małej ilości środków będących w jego dyspozycji. W chwili obecnej w BGK trwają
prace wykorzystaniem dotychczasowych środków KFM przy zastosowaniu nowego mechanizmu wsparcia budownictwa społecznego.
Środki obu funduszy nie są przeznaczone wprost na rewitalizację, która od strony technicznej polega w dużej mierze na remontach i modernizacjach nieruchomości,
w tym także na dostosowaniu ich do możliwości użytkowania przez osoby niepełnosprawne, potrzeb ochrony środowiska, w tym oszczędzania energii. Odczuwa się wyraźny brak funduszu, podobnego do dwóch wyżej wymienionych, który nastawiony byłby
na wspieranie finansowania działań rewitalizacyjnych, polegających z jednej strony na
remontach, rozbudowach, adaptacjach itp. zarówno budynków, jak i budowli, a drugiej
strony – na finansowaniu celów społecznych, kulturowych. W ten sposób fundusz ten
pomagałby realizować specyficzne, kompleksowe cele rewitalizacji:
 przywrócenie budynków do ich właściwych funkcji z punktu widzenia oczekiwań
XXI wieku, określonych w programie rewitalizacyjnym,
 ochronę środowiska,
 rozwój zrównoważony,
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Kryteria przyznawania środków przez taki fundusz powinny więc bazować na
stopniu realizacji celów rewitalizacji, a zwłaszcza osiąganiu zrównoważonego rozwoju
na obszarze zdegradowanym. Przyrost liczby nowych mieszkań czy odzyskiwanie lokali starych, spełniających po modernizacji odpowiednie kryteria, zgodne z aktualnym
prawem budowlanym i zasadami ochrony środowiska, to tylko jedne z kryteriów przyznawania środków, które powinny być dostępne wyłącznie dla przedsięwzięć i zadań
ujętych w programie rewitalizacji zatwierdzonym uchwałą rady gminy.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że fundusz taki jest potrzebny niezależnie od
tworzonych ze środków unijnych w ramach programu JESSICA funduszy rozwoju obszarów miejskich. Jak bowiem wynika z dokumentów, które wspierają budowę tych fun-
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duszy w ramach JESSICA, „najbardziej naturalnym obszarem dla JESSICA może być
możliwość angażowania się w projekty uzasadnione z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia, lecz o niewielkiej zyskowności, ale zapewniającej zwrot zainwestowanych
środków. Takie projekty nie kwalifikują się do pomocy bezzwrotnej (generują zysk), ale
są zbyt mało atrakcyjne dla typowo komercyjnego finansowania” (EBI 2009, s. 9).
Z tego wynika, że działania właścicieli nieruchomości mieszkaniowych, niedochodowych (prywatnych, komunalnych, spółdzielczych, TBS-owskich), zmierzające do ich
odnowienia i przekształcenia w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, aczkolwiek
„uzasadnione z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia”, nie znajdą finansowania
w tych funduszach, gdyż nie będą generowały zysku. Muszą one jednak uzyskać wsparcie finansowe, gdyż bez modernizacji tego typu obiektów wiele zamierzeń rewitalizacyjnych nie dojdzie do skutku. Niezbędny jest więc fundusz częściowo zwrotny w długim
okresie, który umarza część długu właścicielom nieruchomości niedochodowych, jeśli
spełnią oni określone kryteria, np.:
 wykonają renowację obiektu zgodnie z uchwalonym programem rewitalizacji, zarówno co do przedmiotu jak i czasu realizacji,
 będą sumiennie spłacali wyznaczone kwoty przez określony w umowie pożyczkowej
czas,
 nie zmienią charakteru przeznaczenia obiektu na dochodowy.
Jeśli w tym czasie spłacą uzgodnioną w umowie kwotę, np. 70% pożyczki, to reszta
długu może być im przez ten fundusz umorzona.
W odniesieniu do osób prywatnych w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym
będących właścicielami swoich mieszkań, już dziś w krajach wyżej rozwiniętych niż
Polska stosuje się instrument kredytowy zwany odwróconą hipoteką. Idea tego rozwiązania polega na tym, aby właściciel mieszkania przekazał je na rzecz instytucji finansowej, która w zamian wypłaca mu do końca życia pewną kwotę do swobodnego wykorzystania (zwykle przeznaczaną na jego koszty utrzymania). W ten sposób właściciele
nieruchomości uzyskują dodatkowy strumień środków, zwiększający pobierane przez
nich renty lub emerytury.
Obecnie w Polsce rozwiązanie takie, a właściwie bardzo podobne, jest znane pod
nazwą: dożywocie i zapisane w Kodeksie cywilnym w artykułach 908-916. Różnica
między dożywociem według KC a stosowanym instrumentem finansowym polega na
tym, że zwykle odnosiło się ono do przekazywania gospodarstwa rolnego (kreującego
dochód) najbliższym krewnym. Natomiast nowy instrument finansowy odnosi się do
trwałej wartości, jaką jest mieszkanie czy nieruchomość, która nie tworzy dochodu. Po
jej przejęciu przez instytucję finansową i wygaśnięciu umowy wykreuje ona nowemu
właścicielowi dochód finansowy albo poprzez sprzedaż (jednorazowo), albo poprzez
wynajem nieruchomości (trwale).
Wydaje się, że kiedy procesy rewitalizacji miast w Polsce osiągną większą skalę,
instytucje finansowe będą zainteresowane rozszerzaniem stosowania tego typu instrumentu finansowego, który mógłby być połączony z dofinansowaniem poprawy standardu takiej nieruchomości w ramach procesu rewitalizacji. Nabywając od aktualnego właściciela
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mieszkanie o lepszych parametrach technicznych, dostępne dla niepełnosprawnych, spełniające wymogi ochrony środowiska itp., na zregenerowanym obszarze miasta, instytucja
finansowa dysponuje dużo większą wartością, a więc może udzielić nie tylko „dożywotniej zapomogi”, ale także uwzględnić w niej koszty renowacji obiektu.
Wspomniane instrumenty finansowania wybranych inwestorów uczestniczących
w rewitalizacji odnosiły się albo do nieruchomości typowo dochodowych, albo takich,
które mogą być obciążone hipoteką, a ich właściciele, posiadając pewne dochody, będą
zainteresowani spłacaniem (chociażby częściowym) zaciągniętych pożyczek. Pozostają
jednak nieruchomości, których właściciele nie są zainteresowani zaciąganiem długów
lub nie mogą obciążyć hipoteki, a koszty wykonania zadań inwestycyjnych określonych
w planie (programie) rewitalizacji są zbyt duże, aby spłacać je z bieżących dochodów,
jeśli takie występują. Do obiektów tych należą obiekty dziedzictwa narodowego, obiekty kultu, obiekty fundacji dobroczynnych, stowarzyszeń, nieruchomości publiczne typu
parki, skwery ulice, chodniki itd. Zmiana ich przeznaczenia i ew. intensywnego wykorzystania komercyjnego jest na ogół niemożliwa (czasami jest możliwa częściowo).
Nie ulega wątpliwości, że w finansowanie działań rewitalizacyjnych w odniesieniu
do tych nieruchomości wymaga wsparcia, być może częściowo zwrotnego, a w niektórych przypadkach bezzwrotnego, ze specjalnego funduszu, o którym już była mowa.
Musi on mieć charakter celowo przydzielanych grantów, a poza opisanymi już działaniami powinien także finansować niektóre działania albo o charakterze inicjalnym,
np. profesjonalne przygotowanie programu rewitalizacji miast, albo upowszechniające
wiedzę o procesach i procedurach stosowanych w rewitalizacji miast.
7.1.3. Krajowy fundusz rewitalizacji miast (KFRM)
Jak wynika z porównania źródeł finansowania procesów rewitalizacyjnych z rodzajami podmiotów inwestujących na obszarach rewitalizowanych, część podmiotów
potrzebuje zasilania w środki, aby móc skutecznie uczestniczyć w procesie rewitalizacji.
Są to na ogół podmioty, których nieruchomości zlokalizowane są na obszarze podlegającym rewitalizacji, a czasami podmioty świadczące usługi na tym terenie bez posiadania
nieruchomości.
Biorąc pod uwagę, że również miasta są zainteresowane wieloletnim rozwojem,
na który nie wystarcza im bieżących środków budżetowych (własnych), dla umożliwienia działań rewitalizacyjnych wszystkich podmiotów, wliczając miasto, niezbędne
jest utworzenie odpowiedniego funduszu na szczeblu centralnym, zasilanego głównie
z budżetu centralnego. W założeniach krajowej polityki rewitalizacyjnej nazwano go
Krajowym funduszem rewitalizacji miast (KFRM).
KFRM powinien być powołany ustawą o rewitalizacji miast polskich, która określiłaby jego:
1. cele działania
2. status
3. powiązania z ministerstwem rozwoju i rewitalizacji miast
4. źródła zasilania
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5.
6.
7.
8.

podmioty mające prawo aplikowania o środki funduszy
cele i sposób przydzielania środków
zasady oprocentowania i spłacania środków zwrotnych
przedmiot i zasady udzielania dotacji
Zgodnie z zasadami legislacji, treści zawarte w ustawie powinny być sformułowane na tyle ogólnie, aby umożliwiać swobodne działanie funduszu w nakreślonych ustawą granicach. Natomiast szczegółowe rozstrzygnięcia powinny być zawarte w statucie
funduszu, regulaminach i procedurach przygotowywanych przez zarząd, a uchwalanych
przez jego radę nadzorczą (komitet sterujący). W niniejszym opracowaniu zamierzamy
omówić powyższe punkty, jednak bez oddzielania, które z proponowanych zasad powinny się znaleźć się w ustawie, a które w dokumentach niższej rangi.
Ad.1 Cele działania
Celem działania KFRM jest finansowe wspieranie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarze kraju, prowadzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju, w których cele społeczne i ekonomiczne są nie mniej ważne niż techniczne.
Przez działania rewitalizacyjne należy rozumieć wszystkie cztery fazy procesu rewitalizacji, przy czym kwoty środków przydzielanych na realizację poszczególnych faz
i metody finansowego wparcia byłyby zróżnicowane. Największe nakłady powinny być
przeznaczane w kolejności na:
 prowadzenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
 profesjonalne przygotowanie programu rewitalizacji,
 monitorowanie efektów i upowszechnianie doświadczeń,
 rozliczanie przedsięwzięć.
Natomiast przez finansowe wsparcie rozumieć należy udzielanie:
 grantów bezzwrotnych (dotacji),
 grantów zwrotnych (pożyczek).

Ad.2 Status KFRM
Najważniejszą kwestią natury organizacyjnej, determinującą sposób działania
KFRM, ściśle wynikającą ze sfery polityki, jest status funduszu. Fundusz może być:
 podmiotem całkowicie odrębnym, jak Agencja Rozwoju Przemysłu, były Fundusz
Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu czy Fundusz Ochrony Środowiska, przy
czym w tym wariancie może być zarówno funduszem państwowym, jak i spółką akcyjną skarbu państwa bądź skarbu państwa i innych organizacji; zarząd tego funduszu,
powoływany przez radę nadzorczą lub bezpośrednio przez właściciela (właścicieli), zarządzałby wykorzystaniem środków funduszu oraz jego strukturą organizacyjną, składając sprawozdania z wykonania planu swojej działalności radzie nadzorczej, a ta, po
zatwierdzeniu, przedkładałaby dokument zainteresowanym ministrom;
 podmiotem zarządzanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podobnej zasadzie jak Fundusz Termomodernizacji. W tym przypadku, zgodnie z ustawą i rozporządzeniami, BGK zarządza środkami funduszu, składając odpowiednie sprawozdanie
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z wykonania planu swojej radzie nadzorczej, a ta, po zatwierdzeniu – zainteresowanym
ministrom.
Niezależnie od przyjętego rozwiązania musi istnieć grupa ludzi, która przygotuje procedury rozdysponowywania środków funduszy, będzie nadzorowała przebieg ich
wydatkowania, aż do ostatecznego rozliczenia każdego pożyczkodawcy czy obdarowanego dotacją. W BGK musiałby się tym zajmować odpowiedni departament, natomiast
w rozwiązaniu pierwszym byłaby to struktura własna funduszu.
Za ulokowaniem tego funduszu w BGK przemawia pewne doświadczenie zgromadzone przez ten bank w obsłudze podobnych funduszy. Nie wydaje się to być jednak
argumentem wystarczającym ze względu na specyfikę działalności, która nie jest pracownikom banku znana.
Za upodmiotowieniem funduszu (rozwiązanie pierwsze) przemawia natomiast:
 szeroki obszar jego działania – cały kraj (ustawa powinna stwarzać mu możliwość
powoływania oddziałów w każdym z województw),
 specjalizacja finansowania odnosząca się do kompleksowych procesów rewitalizacji
i wymagająca odpowiedniej wiedzy z tego zakresu,
 konieczność wyłączenia KFRM spod działania prawa bankowego, któremu poddany
jest BGK, a którego wymogi byłyby niepotrzebnie zbyt restrykcyjne dla funduszu, który
nie gromadząc środków ludności i podmiotów gospodarczych na swoją działalność, nie
potrzebowałby tak restrykcyjnego nadzoru. Ważniejszy byłby tu nadzór związany z dyscypliną wydatkowania środków publicznych, gdyż głównie one zasilałyby fundusz.
Ad.3 Powiązania z ministerstwem rozwoju i rewitalizacji miast
Status KFRM powinien być wynikiem sposobu powiązania funduszu z nowym
ministerstwem odpowiedzialnym za rozwój miast i ich rewitalizację. Nie ulega wątpliwości, że KFRM powinien być silnie merytorycznie powiązany z MRiRM. To
bowiem ministerstwo określałoby cele rewitalizacji miast w swoich dokumentach
politycznych, to ono powinno wyznaczać kryteria, na podstawie których dokonywałoby się wyznaczania obszarów zdegradowanych. Wreszcie to MRiRM wraz z Ministerstwem Finansów przydzielałoby środki publiczne na realizację statutowego
celu KFRM i rozliczałoby ostatecznie fundusz z ich prawidłowego i skutecznego
wykorzystania.
Wszystkie te funkcje mogą jednak być wykonywane w obu wariantach funkcjonowania funduszu. Również, w każdym z rozwiązań cele funduszu mogą być realizowane,
przy czym w przypadku gdyby KFRM:
a) był ulokowany w BGK, podlegałby niepotrzebnie nadmiernym rygorom związanym
z prowadzeniem działalności bankowej,
b) był samodzielnym podmiotem ściśle związanym z administracja rządową, podlegałby nadmiernie grze politycznej, a zasady jego funkcjonowania bardziej wynikałaby
z polityki niż ekonomii.
Sytuacjom tym można zapobiec zawierając odpowiednie postanowienia w ustawie.
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W pierwszym przypadku ustawa musiałaby zawierać odpowiednie odniesienia do
Prawa bankowego, zwalniając fundusz i zarządzający nim bank z pewnych rygorów
dotyczących banków, jak np. zaliczanie środków KFRM do funduszy własnych banku,
tworzących odpowiednie pochodne w różnych wskaźnikach ocen banku.
Trzeba jednak pamiętać, że ponadto ulokowanie KFRM w starej strukturze wymagałoby dostosowania rozwiązań dotyczących funduszu do tej istniejącej struktury.
Chodzi o to, że dla banku byłby to jeden z funduszy, stanowiący kilka procent jego
sumy bilansowej (w miarę upływu czasu zapewne więcej). Trudno wyobrazić sobie, aby
zarząd banku, którego cele są inne niż funduszu, poświęcał wystarczającą ilość czasu
temu funduszowi, nawet gdyby jeden z członków zarządu był odpowiedzialny wyłącznie za działalność funduszu. Nawet gdyby ustawa przewidywała mianowanie jednego
z zastępców prezesa BGK przez właściwego ministra (w tym przypadku MRiRM), tak
jak to ma miejsce w przypadku Krajowego Funduszu Drogowego, byłby to tylko jeden
z członków zarządu odpowiadający za problem, który mógłby być mniej istotny od innych obszarów działania banku. Rzutowałoby to na skuteczność działania KFRM.
W drugim przypadku, upodmiotowienia KFRM, problem rangi zagadnień
rewitalizacyjnych znika. Pojawia się natomiast kwestia osiągnięcia efektywności
działania funduszu, a więc zagwarantowania, aby był on zarządzany profesjonalnie,
a nie stał się przedmiotem rozgrywek politycznych. Ustawa musiałaby więc zawierać
sformułowania umożliwiające wybranie profesjonalistów do zarządu i rady funduszu
(np. konkursy) i dawać im gwarancję kilkuletniego sprawowania funkcji, gdyż dopiero w takim okresie można udowodnić skuteczność działania osób pełniących funkcje
zarządcze.
Zgodnie z polskim doświadczeniem historycznym i możliwościami prawnymi,
poza procedurą dotyczącą spółek prawa handlowego, dopuszczalne jest wprowadzenie
następujących zasad:
W odniesieniu do prezesa KFRM:
 mianowanie prezesa funduszu przez ministra RiRM (np. w porozumieniu z prezesem
Rady Ministrów lub z jego kontrasygnatą), albo powołanie przez premiera na wniosek
ministra;
 mianowanie na kilka lat, nawet do 7;
 odwołanie prezesa wymaga takiej samej drogi jak powołanie, ale pod warunkiem
wystąpienia okoliczności wymienionych w ustawie.
W odniesieniu do pozostałych członków zarządu:
 powołanie ich przez radę nadzorczą KFRM na wniosek prezesa i odwoływanie ich
na jego wniosek.
W odniesieniu do członków rady nadzorczej:
 powoływanie bądź desygnowanie przez ministrów RiRM oraz Finansów, z uwzględnieniem zasady, że więcej niż połowę składu rady powinni stanowić profesjonaliści, zajmujący się problematyką rewitalizacji, nie będący pracownikami urzędów centralnych.
Przyjęcie takich zasad kształtowania władz funduszu przesuwałoby ciężar odpowiedzialności za skuteczność jego funkcjonowania na prezesa zarządu, radę nadzorczą
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i zarząd, wymagałoby od nich profesjonalnej wiedzy i doświadczeń z wielu dziedzin
(zarządzania ludźmi, finansów, ekonomii, rewitalizacji, procedur inwestycyjnych itp.).
Stwarzałoby jednak podstawy odpolitycznienia funduszu i skuteczności jego działania.
Ad.4 Źródła zasilania
Źródła zasilania funduszu w środki finansowe mogą być wielorakie, ale najważniejszym źródłem przez wiele następnych lat będzie coroczny zastrzyk gotówki z budżetu centralnego.
Drugim źródłem będą spłaty grantów zwrotnych, przy czym jako że część środków
będzie udzielana jako granty bezzwrotne a pożyczki te będą wieloletnie (prawdopodobnie 5-20 lat, ale należałoby preferować pożyczki do lat 10), a możliwa jest też karencja
w spłacie, roczne wpływy z tego tytułu przez wiele lat będą niewielkie, chociaż będą
rosły w miarę zwiększania portfela pożyczek KFRM.
Dodatkowymi źródłami finansowania mogłyby być:
 środki unijne, jeśli znajdzie się tytuł do ich przekazania do funduszu,;
 środki osób prawnych lub fizycznych, przekazywane w formie darowizn, spadków
i zapisów, zarówno w postaci środków pieniężnych jak i rzeczowych;
 odsetki od lokat środków funduszu w bankach;
 wpływy ze sprzedaży bankom hipotecznym wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych ze środków funduszu;
 wpływy ze sprzedaży funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych ze środków funduszu;
 wpływy z inwestycji wolnych środków funduszu w papiery wartościowe emitowane
przez skarb państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe gwarantowane
lub poręczane przez skarb państwa, listy zastawne emitowane na podstawie Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych;
 wpływy z tytułu transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym w związku z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki na
rzecz funduszu;
 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
 wpływy z emisji obligacji na zasilenie funduszu na podstawie upoważnienia ministra
właściwego do spraw finansów publicznych i prezesa Narodowego Banku Polskiego;
 inne przewidziane ustawą.
Ad.5 Podmioty aplikujące o środki funduszy ich działania w poszczególnych fazach procesu rewitalizacyjnego
Jeśli w jednym przedsięwzięciu rewitalizacyjnym występować może kilkanaście,
kilkadziesiąt, a nawet więcej podmiotów, którym z racji podejmowanego celu i braku
środków przysługiwałoby dofinansowanie, to jest prawdopodobne, że przy ponad 800
miastach, z których prawie każde ma potrzeby rewitalizacyjne, udzielanie przez KFRM
grantów każdemu podmiotowi uczestniczącemu w przedsięwzięciu rewitalizacyjnym
jest niemożliwe.
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Przy czym nie chodzi tu wyłącznie o techniczną stronę zagadnienia, bo ta dzięki
systemom informatycznym prawdopodobnie mogłaby być rozwiązana, ale o stronę merytoryczną. Rzecz w tym, że pracownicy funduszu nie byliby w stanie ocenić, czy dany
podmiot powinien uczestniczyć w rewitalizacji danego obszaru, czy zakres jego zadań
jest rzeczywiście taki, jak być powinien, czy kwota środków, o które występuje podmiot
jest właściwa, czy warunki udzielania grantu zwrotnego są wystarczające dla jego właściwego wykorzystania itp.
Co jednak najważniejsze, gdyby poszczególne podmioty rywalizowały między
sobą w staraniach o środki, to byłaby to rywalizacja podmiotów w ramach tego samego przedsięwzięcia. To z kolei przy kryterium efektywności udzielanych środków
(chociażby ograniczonej) mogłoby prowadzić do tego, że część podmiotów z danego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego uzyskiwałaby finansowanie, a część nie. W rezultacie realizacja przedsięwzięcia komplikowałaby się, lub w ogóle nie mogłaby nastąpić.
Dlatego jedynym rozwiązaniem jest finansowanie przez fundusz poszczególnych faz
procesu rewitalizacyjnego jako całości.
To zaś oznacza, że o środki z funduszu mogłyby występować wyłącznie miasta
lub reprezentujące je specjalistyczne firmy (powiernicy rewitalizacji). W odniesieniu do
poszczególnych faz procesu rewitalizacyjnego wyglądać to powinno następująco.
Faza 1. Programowanie
a. Miasta na swój koszt, ale według kryteriów określonych przez MRiRM a przyjętych
przez KFRM dokonują delimitacji obszaru kryzysowego.
b. Mając określony obszar zdegradowany, mogą występować do KFRM o grant na sporządzenie programu rewitalizacji tego obszaru w wysokości do 75% kosztów jego opracowania.
c. Opracowany za środki finansowe miasta i funduszu program rewitalizacji powinien
spełniać kryteria określone przez MRiRM, dotyczące celów rewitalizacji itd., oraz warunki określone przez KFRM, których wypełnienie oznacza możliwości aplikowania
o grant na współfinansowanie fazy realizacji konkretnego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
d. Drugim warunkiem aplikowania o grant na realizację przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest uchwalenie przez radę miasta (gminy) programu rewitalizacji; jest on podstawą
przejścia do fazy realizacji i ubiegania się o grant finansujący tę fazę, a zarazem potwierdza celowość przydzielenia miastu wcześniejszego grantu na opracowanie programu i jest
podstawą jego częściowego umorzenia.
Faza 2. Realizacja
a. Na podstawie zatwierdzonego programu rewitalizacji, miasto, lub upoważniona
przez niespecjalistyczna firma (powiernik rewitalizacji), może aplikować do funduszu
o grant wieloletni, częściowo zwrotny, według przygotowanego przez KFRM wniosku
aplikacyjnego.
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b. We wniosku aplikacyjnym o grant, oprócz szeregu ważnych, ale rutynowych informacji, występujących w każdej aplikacji o cudze środki finansowe, a mianowicie,
kto, z jakiego powodu, na podstawie jakiego dokumentu, na jakie cele itd., występuje
o środki, muszą być zawarte dodatkowe informacje, a mianowicie:
 lista podmiotów, beneficjentów grantu, wraz z kwotą, o którą każdy z nich występuje za pośrednictwem wnioskodawcy, uproszczone uzasadnienie pokazujące
możliwość zwrotu otrzymanego grantu przez każdy podmiot;
 notarialne upoważnienie miasta lub powiernika do reprezentowania poszczególnych podmiotów, uczestników przedsięwzięcia rewitalizacyjnego;
 harmonogram realizacji przedsięwzięcia wraz z transzami finansowania;
 harmonogram zwrotu środków;
 udział środków własnych miasta i poszczególnych podmiotów uczestniczących
w rewitalizacji;
 ostateczna kwota wniosku wraz z strukturą finansowania.
c. Po pozytywnej ocenie wniosku KFRM informuje aplikującego o jego prawie do
uzyskania grantu i żąda dostarczenia w określonym czasie dodatkowych dokumentów
umożliwiających rozpoczęcie finansowania, a więc:
 zabezpieczenia pożyczki na hipotekach poszczególnych nieruchomości bądź
w postaci innych przyjmowanych przez KFRM zabezpieczeń;
 notarialne upoważnienie miasta lub powiernika do zaciągnięcia kredytu w imieniu każdego podmiotu uczestniczącego w przedsięwzięciu i jego zgoda na wpisanie
długu na hipotekę nieruchomości;
 innych dokumentów lub uszczegółowienia dotychczasowych, np. harmonogramów prac zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych celów.
d. Wszystkie dodatkowe dokumenty po zweryfikowaniu przez KFRM stanowią podstawę podpisania umowy o grant zwrotny, do której są załącznikami.
e. Podpisanie umowy przez KFRM i miasto lub powiernika otwiera procedurę finansowania transzami zgodnie z harmonogramem.
f. Transze finansowe powinny być powiązane z zadaniami przedsięwzięcia rewitalizacyjnego i etapami ich realizacji. Finansowanie kolejnych etapów powinno być uzależnione
od rozliczenia etapów wcześniejszych, zgodnie z harmonogramem prac.
g. Fazę tę kończy raport składany przez miasto lub powiernika o stopniu osiągnięcia
planowanych celów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego i przystąpienia do ostatecznego
rozliczenia.
Faza 3: Rozliczanie
a. Raport o stopniu osiągnięcia planowanych celów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
rozpoczyna fazę ostatecznego rozliczenia przedsięwzięcia. Faza ta nie powinna przekraczać 10% czasu trwania przedsięwzięcia, licząc od uzyskania pozytywnej oceny wniosku aplikacyjnego z KFRM, ale nie dłużej niż 6 miesięcy.
b. Ostateczne rozliczenie jest niezbędne zarządowi miasta (i powiernikowi, jeśli występuje) w celu:
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 przedłożenia radzie miasta, która akceptuje je w drodze uchwały, przesyłanej
do KFRM i kończącej najważniejszą fazę przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Akceptując sprawozdanie rada równocześnie wyraża zgodę na obciążenie przyszłych
budżetów miasta ratami spłat zaciągniętych pożyczek, według określonego w sprawozdaniu harmonogramu;
 uzyskania akceptacji funduszu, który dokonuje własnej oceny dostarczonego
sprawozdania i akceptuje je według zasad określonych w umowie, a wynikających
z procedur i zasad działania funduszu. Akceptacja ta umożliwia przejście do fazy
czwartej: monitorowania efektów i upowszechniania doświadczeń oraz ew. umorzenia części grantu zwrotnego;
 przekazania do publicznej wiadomości mieszkańców i uczestników rewitalizacji jej ostatecznych rezultatów;
 upowszechniania wiedzy o pozytywnych doświadczeniach prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w regionie, kraju i na arenie międzynarodowej.
Faza 4. Monitorowanie efektów i upowszechnianie doświadczeń
a. Sposób monitorowania planowanych efektów rewitalizacji jest określony we wniosku aplikacyjnym o środki z KFRM i może być różny w odniesieniu do różnych celów
stawianych przed rewitalizacją. Monitorowanie dotyczy:
 z jednej strony postępu w spłacie zadłużenia, zarówno miasta (deficyt budżetowy) jak i zadłużenia wszystkich podmiotów w KFRM;
 drugiej strony trwałości skutków dokonanej rewitalizacji, przy czym chodzi tu
o wszystkie wykazywane w programie cele, a więc społeczne, ekonomiczne, przestrzenne i ostatecznie techniczne, które są najłatwiejsze do ocenienia.
b. Upowszechnianie doświadczeń z pozytywnie przeprowadzonych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych jest bardzo ważnym procesem zachęcania do podejmowania podobnych działań przez inne miasta i prawidłowej rewitalizacji kolejnych obszarów zdegradowanych. KFRM powinien dofinansowywać tego typu działania poprzez:
 tworzenie banku studiów przypadków („kejsów”) i ich nieodpłatne (bądź nisko
płatne) udostępnianie innym miastom, studentom, nauczycielom, firmom doradczym,
powiernikom rewitalizacji i firmom aspirującym o taka licencję;
 współfinansowanie wyjazdów studentów, pracowników służb miejskich, naukowych i banku „kejsów” na seminaria międzynarodowe upowszechniające wiedzę
o rewitalizacji miast w Polsce.
c. Bank studiów przypadków może być utworzony jako:
 odrębna firma non-profit upowszechniająca wiedzę, założona samodzielnie
przez KFRM lub wspólnie z zainteresowanymi miastami czy placówkami naukowymi; mogłaby się ona współfinansować, pobierając opłaty za upowszechnianie wiedzy
(odpłatne kursy, szkolenia, pomoc w opracowywaniu programów rewitalizacyjnych,
aplikacji o środki itp.);
 dział upowszechniania doświadczeń w ramach KFRM.
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Pomysł pierwszy wydaje się lepszy, gdyż KFRM koncentrowałby się wówczas na
obsłudze finansowej realizacji i rozliczeń procesów rewitalizacyjnych. Powinien jednak
wspierać budżet banku studiów przypadków zarówno w zakresie ich opracowywania,
jak i upowszechniania.
Ad. 6. Cele i sposób przydzielania środków przez KFRM
Cele poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zakres i sposób przydzielania na nie środków finansowych zależą od polityki rewitalizacji miast, prowadzonej przez rząd, a w szczególności animowanej przez ministerstwo rozwoju i rewitalizacji
miast. Nie wszystkie cele poszczególnych miast muszą być akceptowane na szczeblu
centralnym, a spośród akceptowanych nie wszystkie muszą być finansowane w pełni
przez fundusz. Skala finansowania zależeć też będzie od wielkości posiadanych przez
KFRM środków finansowych.
W swoich dokumentach fundusz w porozumieniu i z akceptacją MRiRM, określi
zakres celów, które może finansować i skalę wydatków na te cele. Będą to tzw. wydatki
kwalifikowane. Poza nimi miasta mogą finansować ze swoich środków cele dodatkowe.
Muszą jednak najpierw wiedzieć, które cele i działania mogą być współfinansowane
przez KFRM, co nie oznacza, że pokrywane w całości przez środki funduszu.
Środki bezzwrotne budżetu centralnego, z których przede wszystkim tworzony jest
fundusz, nie powinny stanowić w finansowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych
więcej niż 25-30%. Wówczas bowiem rewitalizacja kreuje wpływy budżetowe na poziomie wydatków poniesionych przez budżet centralny na finansowanie przedsięwzięć
rewitalizacyjnych142, przez co finansowanie rewitalizacji jest dla budżetu bezkosztowe.
Oznacza to, że KFRM powinien tworzyć następującą strukturę swoich wydatków:
 10-12% na granty bezzwrotne (profesjonalne przygotowanie programu rewitalizacji,
rewitalizację niedochodowych obiektów dziedzictwa narodowego, utrzymanie banku
„kejsów”),
 10-12% na częściowe umorzenia udzielanych pożyczek,
 3-5% na koszty swojego funkcjonowania,
 70-75% na pożyczki zwrotne nisko oprocentowane, częściowo umarzalne głównie
dla podmiotów niedochodowych, uczestników przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz na
koszty ogólne działań rewitalizacyjnych.
Generalna zasada przydzielania środków na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez KRFM powinna opierać się na założeniach.
a. Finansowane są tylko kompleksowe, zatwierdzone przez radę miasta i spełniające
cele KFRM programy (przedsięwzięcia) rewitalizacyjne.
b. W ramach przedsięwzięć poszczególne zadania mogą być finansowane w zróżnicowany sposób, inaczej renowacja obiektów zabytkowych, inaczej obiekty wspólnot
mieszkaniowych, inaczej obiekty dochodowe a jeszcze inaczej cele społeczne.

142

Por. aneks 1.
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c. Pożyczkodawcy muszą zaangażować część kapitału własnego, różną dla różnych kategorii, ale nawet w ramach celów społecznych można oczekiwać pewnych, chociażby
symbolicznych opłat ze strony beneficjentów.
d. Wiele obiektów dziedzictwa narodowego po odpowiedniej adaptacji może przynosić dochody właścicielom, ożywiając zarazem obiekt i jego otoczenie. W takich przypadkach, jeśli właściciele obiektów nie dysponują środkami własnymi, gdyż obiekty
zabytkowe nie były dotychczas dochodowe, ale zmienią przeznaczenie po zakończeniu
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pojedyncze pożyczki mogą odnosić się do 100% planowanych nakładów. Powinny jednak być spłacane, chociaż można przewidywać też ich
częściowe umorzenie.
e. Spłacane środki ponownie zasilają fundusz, zwiększając możliwości jego oddziaływania. W odniesieniu do wybranych kategorii pożyczkobiorców pożyczki mogą być
częściowo umarzane.
Inną kategorią środków przydzielanych przez fundusz są granty bezzwrotne.
Ad. 7. Zasady oprocentowania i spłacania środków zwrotnych
Pożyczki udzielane przez fundusz powinny być nisko oprocentowane stopą zmienną, ustalaną przez radę funduszu w porozumieniu z MRiRM. Wysokość oprocentowania
pożyczek powinna zapewniać docelowo pokrycie kosztów funkcjonowania funduszu.
Bazą jej ustalenia powinny więc być finansowe potrzeby własne funduszu skorelowane
na poziomie 1/4 do 1/2 stopy referencyjnej określanej przez Radę Polityki Pieniężnej.
Fundusz miałby też prawo pobierania prowizji od podejmowanych czynności, których
wielkość musiałaby aprobować rada funduszu a akceptować MRiRM.
Stopa procentowa odnosząca się do pożyczek powinna być stała w okresie roku i nie
podlegać wahaniom związanym z koniunktura gospodarczą i działaniami RPP. Umożliwiałoby to lepsze planowanie działań i wydatków w jednostkach budżetowych zaangażowanych w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz w samym funduszu.
Fundusz powinien mieć możliwość wyznaczania okresu karencji w spłacaniu rat
kapitałowych przez poszczególnych pożyczkobiorców, kształtując im indywidualny
harmonogram spłat, wynikający z ich możliwości spłacania pożyczki. Czas spłaty konkretnej pożyczki nie może jednak przekroczyć maksymalnego okresu pożyczkowego,
określonego w regulaminie działania funduszu w odniesieniu do poszczególnych kategorii pożyczkobiorców.
Odsetki od udzielonej pożyczki są naliczane od chwili jej udzielenia i spłacane bez
karencji w uzgodnionych okresach (miesięcznych bądź kwartalnym).
Ad. 8. Przedmiot i zasady udzielania dotacji (grantu bezzwrotnego)
KFRM powinien mieć prawo przeznaczania do 12% swoich środków na przydzielanie grantów bezzwrotnych. Zasady, tryb ich udzielania, a także cele, na które mogą być
przeznaczone, muszą być również jednoznacznie określone w dokumentach funduszu.
Wydaje się, że najważniejszym celem, na który powinny być przydzielane granty, jest opracowywanie profesjonalnych programów rewitalizacji przez miasta. Fundusz
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powinien opracować wzór postępowania z przykładami i w formie pomocy dydaktycznej wywiesić go na swojej stronie internetowej. Można to jednak traktować jedynie jako
działalność wspomagającą.
Niezależnie od tego, czy miasta będą zlecały wykonanie tego programu profesjonalnym firmom, czy organizowały własne zespoły, które je wykonają, programowanie rewitalizacji jest działalnością pracochłonną, trudną, wymagającą współpracy specjalistów
wielu branż. W związku z tym koszt opracowania programu będzie obciążeniem finansowym dla wielu miast i powinny one móc liczyć na finansowe wsparcie KFRM.
Wydaje się, że o przydzieleniu miastu grantów z funduszu powinien decydować
konkurs, w którym kryteriami powinny być:
 udział obszaru zdegradowanego w obszarze miasta i skala jego degradacji,
 zgodność celów przewidywanej rewitalizacji z celami finansowanymi przez fundusz,
 przewidywany koszt przygotowania programu rewitalizacji obszaru zdegradowanego, a w szczególności udział całościowego kosztu w budżecie miasta wnioskodawcy,
 oczekiwana kwota dofinansowania grantem i jej udział w całych przewidywanych
kosztów przygotowania programu rewitalizacji.
Zapewnieniem skuteczności udzielanego grantu powinna być zasada, że pierwszej
kolejności wydatkowane są środki zgromadzone na ten cel przez miasto.
Ponadto gdyby miasto nie uchwaliło opracowanego programu, z ewentualnymi
zmianami do których ma prawo, grant wydatkowany na przygotowanie takiego programu podlegałby zwrotowi do kasy KFRM.
Zupełnie innym sposobem wydatkowania środków funduszu byłoby utrzymywanie
jednostki odpowiedzialnej za upowszechnianie doświadczeń rewitalizacyjnych poszczególnych miast. Celem takiej jednostki powinno być ukazywanie na przykładach, jak należy budować strategię rewitalizacji (program) odpowiednio do sytuacji na obszarze
zdegenerowanym, a następnie jak ją wdrażać i jakie uzyskiwać efekty. W szczególności jednostka ta powinna eksponować skuteczność działań i trwałość rezultatów oraz
fakt uzyskiwania korzyści ekonomicznych z rewitalizacji przez miasta i ich obywateli.
Utrzymywanie takiej jednostki leży w długofalowym interesie funduszu i powinien on
dofinansowywać jej działalność, co nie oznacza, że część świadczonych przez nią usług
nie mogłaby być odpłatna.
Trzecim przypadkiem zastosowania grantów bezzwrotnych są umorzenia części
udzielonych kredytów. Zapisanie wśród zasad rozdysponowania środków funduszu, że
kredytobiorca ma prawo do umorzenia części długu po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia jest czynnikiem silnie zachęcającym do wykonania tej wieloletniej operacji
przez miasto skutecznie i w zaplanowanym terminie. Pozornie wydaje się, że fundusz na
tym traci, tak jednak nie jest, gdyż:
 fundusz uzyskuje najważniejszą rzecz, dla której jest powołany – skuteczną realizację przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
 umorzenie np. kwoty odpowiadającej 10% udzielonej ze środków funduszu pożyczki
może być zrekompensowane częściowo lub całkowicie przez podniesienie oprocento-
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wania całej pożyczki (np. 1 punkt oprocentowania więcej, to po 10 latach spłacania
pożyczki przychody większe niż dziesięcioprocentowe umorzenie kapitału).
7.1.4. Podsumowanie
Powyższy zarys funkcjonowania systemu grantów zwrotnych i bezzwrotnych na rewitalizację miast pokazuje, że można stworzyć taką instytucję, która umiejętnie prowadziłaby tę działalność, nie naruszając zasad gospodarki rynkowej, ale dając impuls, merytoryczny i finansowy, do podejmowania niezbędnych działań rewitalizacyjnych.
Autor ma pełną świadomość, że oprócz uzasadnienia merytorycznego, a mianowicie:
 od strony społecznej – skala istniejących potrzeb rewitalizacyjnych,
 od strony ekonomicznej – zaangażowanie 75% środków prywatnych w działania rewitalizacyjne spowoduje, że przychody budżetowe z rewitalizacji miast będą większe
niż wydatki, co udowodniono w aneksie nr 1,
 od strony międzynarodowej – porównania i zobowiązania,
musi jeszcze istnieć wola polityczna, aby tego typu przedsięwzięcie wdrożyć.
Tej ostatniej niestety nie daje się zauważyć. Dążenie do centralizowania wszystkich funduszy, co miało miejsce w BGK, ale nie tylko tam, świadczy o tym, że władza
polityczna, każda kolejna, uważa, że problemy, w tym rewitalizacja miast, rozwiążą się
same na rynku lub załatwi to za nas Unia Europejska.

Dopóki to podejście się nie zmieni, bardziej szczegółowe regulowanie zasad tego
systemu nie ma sensu.
Aleksandra Jadach-Sepioło

7.2. Inicjatywa JESSICA. Finansowanie rewitalizacji miast oparte na mechanizmach inżynierii finansowej
Niezależnie od utworzenia Krajowego funduszu rewitalizacji miast (KFRM), który proponowany jest do wdrożenia w dłuższej perspektywie czasu, istotną rolę w finansowaniu programów rewitalizacyjnych w najbliższych latach, a więc już na etapie
przejściowym, mogą odegrać fundusze rozwoju obszarów miejskich (FROM), zakładane w ramach Inicjatywy JESSICA (ang. Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas). Głównym celem Inicjatywy jest wspieranie zintegrowanych
projektów rozwoju obszarów miejskich z zastosowaniem szerokiego instrumentarium
inżynierii finansowej, opartego głównie na instrumentach zwrotnych. Komisja Europejska, wdrażając nową inicjatywę143, dążyła do poszerzenia katalogu projektów miejskich
143

Inicjatywa JESSICA została uruchomiona w 2005 r. razem z bliźniaczą Inicjatywą JEREMIE,
w której w podobny sposób, z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej wspierane są
małe i średnie przedsiębiorstwa.
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wspieranych ze środków strukturalnych o projekty, które ze względu na swoją potencjalną zyskowność nie kwalifikowały się do dofinansowania w systemie dotacyjnym.
Jednocześnie KE zakładała, że projekty wspierane z FROM będą charakteryzować się
niską bądź umiarkowaną zyskownością przy znacznym wpływie na jakość i warunki życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszaru objętego projektem. Nie
kwalifikuje się do dotacji ze środków strukturalnych (także przy braku wsparcia z krajowych środków publicznych) tego rodzaju projekty nie były dotychczas podejmowane
przez sektor prywatny z uwagi na zbyt niską zyskowność w stosunku do nakładów, długi
czas trwania projektu lub wysokie koszty społeczne. Komisja Europejska, korzystając
z pomocy ekspertów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zaproponowała więc rozwiązanie alternatywne w stosunku do tradycyjnego systemu dotacyjnego, przeznaczone
właśnie do wspierania tego typu projektów.
Główną zaletą Inicjatywy JESSICA jest duża elastyczność w zakresie organizacji
funduszy powierniczych i FROM, dzięki czemu fundusze będą mogły z dużą dowolnością tworzyć montaże finansowe z wykorzystaniem różnych zwrotnych instrumentów
finansowych, poczynając od najprostszych: pożyczek i gwarancji, aż do bardziej zaawansowanych, funduszy typu private equity, mezzanine czy venture capital. Fundusze
rozwoju obszarów miejskich, które prowadzić będą politykę inwestycyjną i zarządzać
środkami finansowymi na konkretnym terenie, mogą inwestować w partnerstwa publiczno-prywatne, również z wykorzystaniem wymienionych instrumentów finansowania.
Inicjatorzy powołania Inicjatywy JESSICA, Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny, optują za tworzeniem zróżnicowanych montaży finansowych, dostosowanych do specyfiki konkretnych projektów144.
Wymogiem uzyskania wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA jest uwzględnienie
projektu, określanego jako zintegrowany projekt rozwoju obszaru miejskiego (ZPROM),
w lokalnym programie rewitalizacji z uwzględnieniem sposobu finansowania i potencjalnych partnerów zaangażowanych w jego realizację. Projekty powinny nie tylko odpowiadać wieloaspektowym celom rewitalizacji, ale przede wszystkim zapewniać efekty synergii i przyczyniać się do wyjścia całego obszaru z kryzysu.
KE widzi we wdrożeniu Inicjatywy JESSICA przede wszystkim szansę na unowocześnienie mechanizmów finansowania projektów rewitalizacyjnych dzięki wykorzystaniu instrumentów inżynierii finansowej, umożliwienie zastosowania dźwigni finansowej oraz wielokrotnego wykorzystania tych samych środków strukturalnych145 dzięki
rewolwingowemu charakterowi tych instrumentów, promocję PPP, wsparcie projektów
rewitalizacyjnych o stopie zwrotu uniemożliwiającej zdobycie dofinansowania w systemie dotacyjnym oraz sprowokowanie beneficjentów do racjonalnego i efektywnego wy144

145

Tu właśnie pojawia się pułapka Inicjatywy: o wyborze projektów w pewnym momencie może
decydować nie tylko ich poziom merytoryczny i wartość dodana dla danej społeczności, ale jakość
portfela projektów zarządzanych przez FROM.
Raz wykorzystane środki, które zostaną zwrócone do FROM nie podlegają już regulacjom dotyczącym funduszy strukturalnych.
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dawania środków dzięki wprowadzeniu konieczności zwracania otrzymanych środków
ze wskazanymi w umowie odsetkami. Istotne jest również doświadczenie i wiedza, jaką
miasta, regiony i ich władze mogą uzyskać ze współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, w szczególności z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który
razem z KE koordynuje wdrażanie Inicjatywy.
Jak dotąd wdrożenie Inicjatywy ciągle znajduje się w fazie eksperymentalnej. Do
tej pory nie przeprowadzono jeszcze żadnego projektu rewitalizacyjnego opartego na dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), nie istnieją
również żadne doświadczenia (polskie ani zagraniczne) w zakresie uruchamiania tego
typu zaawansowanych montaży finansowych w odniesieniu do obszarów miejskich. Dwa
polskie województwa, wielkopolskie i zachodniopomorskie, jako jedne z pierwszych
w Europie podpisały umowę na utworzenie w regionie funduszu powierniczego (ang.
Holding Fund), który kierować będzie uruchamianiem i funkcjonowaniem funduszy
rozwoju obszarów miejskich w tych województwach. Ponieważ działania rewitalizacyjne są finansowane ze środków regionalnych programów operacyjnych, przyłączenie się
innych województw do Inicjatywy wymaga stosownego studium wykonalności146, dostosowania zapisów RPO oraz zawarcia umowy o utworzeniu funduszu powierniczego
(bądź od razu FROM) z EBI bądź inną instytucją finansową. Ze względu na szanse, jakie
Inicjatywa oferuje, zwłaszcza w zakresie wspierania PPP, preferencyjnie oprocentowanych instrumentów zwrotnych w czasach kryzysu finansowego oraz dużych możliwości
unowocześnienia finansowania projektów rewitalizacyjnych dzięki inżynierii finansowej, zalecane jest promowanie Inicjatywy wśród przedstawicieli instytucji zarządzających RPO, j.s.t. oraz wśród podmiotów prywatnych.
Biorąc pod uwagę sytuację społeczno-ekonomiczną w kraju, w tym w szczególności kryzys finansowy, którego skutkiem jest znaczne ograniczenie akcji kredytowej
(także dla j.s.t.) na działania inwestycyjne na rynku komercyjnym, możliwości oferowane w ramach Inicjatywy JESSICA wydają się wartą uwagi alternatywą dla finansowania
projektów rewitalizacyjnych. Należy jednak pamiętać, że wsparcie w tym przypadku
ma charakter zwrotny, wyraźnie preferowane będą partnerstwa publiczno-prywatne lub
w mniejszym nieco stopniu publiczno-publiczne i w tym przypadku nie ma możliwości
uzyskania umorzenia. Istnieje natomiast możliwość wielokrotnego wykorzystania środków, które FROM zasilą, niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzą, a od struktury
portfela projektów danego FROM zależeć będzie sprawność, z jaką środki te będą cyrkulować.
Istotną barierą we wdrażaniu Inicjatywy w Polsce może być brak doświadczeń
zarówno w zakresie funduszy miejskich, jak i PPP w zakresie rewitalizacji, dlatego
najistotniejsze w chwili obecnej wydaje się zaangażowanie Ministerstwa Rozwoju Re146

Studia wykonalności dotyczące możliwości wdrożenia Inicjatywy JESSICA w poszczególnych
regionach wykonuje Europejski Bank Inwestycyjny. W Polsce sporządzono takie studia dla Polski
zachodniej (woj. wielkopolskie i zachodniopomorskie) oraz południowej (woj. dolnośląskie i małopolskie).
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gionalnego, któremu Inicjatywa JESSICA podlega z racji powiązania z funduszami
strukturalnymi, wraz z Komisją Europejską oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
w szeroką akcję promocyjną i informacyjną dotyczącą szans i możliwości, jakie daje
Inicjatywa JESSICA w zakresie wspierania projektów rewitalizacyjnych.

Rozdział 8. Aneksy
Marek Bryx

Aneks nr 1. Szacunek stopnia zwrotu środków publicznych, wydanych na
działania rewitalizacyjne
Nie ulega wątpliwości, że działania inwestycyjno-remontowe prowadzone w ramach rewitalizacji miast, tak jak wszystkie tego typu, powodują wzrost przychodów
budżetowych wywołanych rosnącymi podatkami, zwłaszcza VAT, PIT i CIT.
Celem aneksu jest:
1) oszacowanie wpływów budżetowych w relacji do wydatków ponoszonych na rewitalizację,
2) określenie, od którego momentu rewitalizacja przestaje być dla budżetu wydatkiem,
a staje się źródłem dodatkowych wpływów budżetowych.
Przedstawione poniżej obliczenia są oszacowaniem, gdyż opierają się na:
 przesłankach makroekonomicznych,
 konkretnych założeniach przyjętych dwuwariantowo,
a mimo to dowodzą, że działania rewitalizacyjne wpływają na wzrost dochodów
budżetowych!
Przesłanki makroekonomiczne
1.
a. W strukturze nakładów inwestycyjnych w skali kraju, w okresie wieloletnim,
nakłady na roboty budowlano-montażowe nieco przekraczającej 50%, nakłady na zakup
maszyn, urządzeń i środków transportu stanowią ok. 45%, a pozostałe nakłady inwestycyjne, głównie dokumentacja techniczna i projektowa oraz zarządzanie procesem inwestycyjnym, stanowi około 5%.
b. W przypadku projektowania poszczególnych obiektów budowlanych nakłady na
projektowanie mogą sięgać nawet 10%.
c. Jeśli projekt architektoniczny dotyczy budynków użyteczności publicznej lub
mieszkalnych, nakłady na roboty budowlane sięgają 90%, bowiem zakupywane są najwyżej dźwigi, czasami klimatyzacja i ew. inne.
d. Nakłady na infrastrukturę techniczną w miastach również obejmują przede
wszystkim nakłady na roboty budowlano-montażowe i na prace projektowe.
e. Nakłady na zakup nowych środków transportu dla miast są na odrębnymi zadaniami inwestycyjnymi.
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2.
Obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. nowe stawki podatku VAT w odniesieniu do
inwestycji wynoszą 7% wyłącznie w przypadku do dostaw, budowy, remontów, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wszystkie
pozostałe roboty i usługi budowlane odnoszące się do infrastruktury technicznej, budynków mieszkalnych i innych obciążone są stawką 22%147.
3.
a. W Niemczech koszty przygotowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, kierowanie projektami i procesami, prace koncepcyjne i koszty partycypacji społecznej uznaje
się za uzasadnione, jeśli sięgają od kilku do 25%. Za uzasadnione uznaje się też nakłady
na przekwaterowanie mieszkańców w granicach od 0,3 do 9,5% ogółu nakładów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Bryx, Jadach-Sepioło 2009, s. 68).
b. Pozostałe koszty to nakłady na wyburzenia, modernizacje i doprowadzenie do
użyteczności budynków mieszkalnych, przestrzeni publicznej, infrastruktury miejskiej
(w tym komunikacyjnej) i środowiska mieszkaniowego. Mogą one stanowić od 70 do
nawet 90% całości nakładów (Bryx, Jadach-Sepioło 2009, s. 68).
Wniosek
Na podstawie tych przesłanek można przyjąć, że średnia struktura nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne planowane w Polsce będzie stanowiła:
 20-30% na przygotowanie przedsięwzięcia,
 70-80% na roboty budowlano-montażowe.
Dlatego przyjęto następującą, wariantową strukturę tych nakładów, a mianowicie:

w oszacowaniu pierwszym:

 20% na działania przygotowawcze, koncepcje, plany, uzgodnienia, partycypację społeczną itp.,
 80% na prace budowlano-montażowe,
w oszacowaniu drugim:
 25% na działania przygotowawcze, koncepcje, plany, uzgodnienia, partycypację społeczną itp.
 75% na prace budowlano-montażowe.
Szacunek pierwszy – minimalny
Założenia
1.
Nakłady inwestycyjne na działania przygotowawcze, koncepcje, plany, uzgodnienia, partycypację społeczną są wydatkowane na zakup usług od firm je świadczących
lub bezpośrednio na płace osób wykonywających te usługi. W pierwszym przypadku
147

Zob. Art. 41 ust. 12 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
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zasadnicza część wartości usług projektowych, nadzoru autorskiego czy inwestorskiego
to także środki płacowe.
Można więc przyjąć, że 20% ogółu nakładów inwestycyjnych kierowanych jest
bezpośrednio na płace w tej sferze usług, po odliczeniu 22-procentowego podatku VAT
zawartego w ich cenie. Oznacza to, że 20% nakładów inwestycyjnych do budżetu trafia:
 3,6% w postaci VAT,
 przyjmując, że przynajmniej 75% cen netto w sferze tych usług stanowią płace, to
w tych 20% nakładów inwestycyjnych stanowią one 12,3%.
2.
Z pozostałych 80% nakładów inwestycyjnych kierowanych na roboty budowlanomontażowe należy również wyliczyć podatek VAT, trafiający do budżetu. W odniesieniu
do budownictwa mieszkaniowego wynosi on 7%, w odniesieniu do innych rodzajów
budownictwa wynosi 22%. Biorąc pod uwagę jego zróżnicowanie, można przyjąć, że
w zależności od przeznaczenia robót budowlano-montażowych w przedsięwzięciu rewitalizacyjnym, średnio wysokość tego podatku wyniesie co najmniej 10% i taką wielkość
założono w szacunku pierwszym.
Oznacza to, że z 80% nakładów przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego do budżetu trafia bezpośrednio w postaci podatku VAT 8% całości nakładów
inwestycyjnych, a pozostałe 72% trafia do przedsiębiorstw budowlano-montażowych.
3.
Nakłady inwestycyjne kierowane na roboty budowlano-montażowe (pomniejszone
o VAT) zawierają w sobie płace przedsiębiorstwa wykonawczego, zysk oraz nakłady na
materiały budowlane, sprzęt i usługi obce, w tym podwykonawcze. W strukturze ceny
produkcji budowlano-montażowej płace można szacować na poziomie kilkunastu procent, przy czym ze względu na charakter przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wymagających dużej ilości pracy ręcznej, można oszacować kwotę wynagrodzeń w przedziale od
15 do nawet 50%. Przyjmując najniższą wielkość z tego przedziału, można oszacować
że z 72% początkowych nakładów inwestycyjnych 10,2% przeznaczane jest na płace.
4.
Przyjmując, że z pozostałych 61,8% nakładów inwestycyjnych większość stanowi
zakup materiałów, energii i innych usług, można przyjąć, że również w podmiotach
świadczących te usługi lub dostarczających materiały dla wykonawców płace stanowią
co najmniej 15% ich ceny, możemy założyć, że co najmniej dalsze 7% całości nakładów
inwestycyjnych jest przeznaczana na płace.
W sumie więc z 80% nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie rewitalizacyjne
17,2% przeznaczana jest na płace.
5.
Reasumując:
oszacowano, że z całości nakładów inwestycyjnych (100%)
 11,6% (3,6 + 8,0) stanowi podatek VAT,
 29,5% (12,3 + 10,2 + 7,0) stanowią płace.
6.
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Najniższa stawka podatku od dochodów osobistych wynosi od początku 2009 r.
18%. Biorąc pod uwagę, że minimalny oszacowany udział płac w przedsięwzięciu rewitalizacyjnym wynosi co najmniej 29,5%, wpływy podatkowe ustalone wyłącznie na
poziomie najniższej stawki podatkowej, ale z pominięciem kwoty wolnej od opodatkowania, wynoszą 5,31% wydatków na działalność rewitalizacyjną.
7.
Analiza budżetu gospodarstw domowych rodzin pracowniczych wskazuje, że 25%
ich wydatków przeznaczanych jest na zakup żywności i napojów bezalkoholowych,
opodatkowanych 7-procentową stawką VAT.
Jeśli odliczyć od pozostałych 75% wydatków, 5% na zakup książek opodatkowanych 0% VAT i ewentualne oszczędności148, pozostałe 70% wydatków stanowią wydatki
na dobra i usługi opodatkowane 22-procentową stawką podatku VAT.
W rezultacie z wydatkowanych na przedsięwzięcie rewitalizacyjne 29,5% nakładów przeznaczanych na płace, po odjęciu opodatkowania, na wydatki gospodarstw domowych pozostaje 24,19% nakładów rewitalizacyjnych, z których:
25% przyniesie do budżetu wpływy z tytułu 7% podatku VAT w wysokości 0,40%
nakładów początkowych,
70% z nich przyniesie do budżetu wpływy z tytułu 22% podatku VAT w wysokości
3,05% nakładów początkowych,
co stanowi 3,45% nakładów początkowych skierowanych na rewitalizację.
Wniosek
W wariancie pierwszym szacunek korzyści budżetowych z prowadzonych działań
rewitalizacyjnych ostatecznie wynosi:
11,6% bezpośrednie wpływy podatku VAT,
5,31% podatek PIT od płac wypłaconych,
3,45% podatek VAT od wydatków gospodarstw pracowniczych uzyskanych za pracę w przedsięwzięciach na rzecz rewitalizacji miast.
Razem co najmniej 20,36% nakładów na przedsięwzięcie rewitalizacyjne wróci
do budżetu państwa.

Szacunek drugi – realistyczny
Założenia
1.
Nakłady inwestycyjne na działania przygotowawcze, koncepcje, plany, uzgodnienia, partycypację społeczną są wydatkowane na zakup usług od świadczących je firm
lub bezpośrednio na płace osób wykonujących te usługi. W pierwszym przypadku za148

Chociaż osoby mieszczące się w pierwszej skali opodatkowania w zasadzie nie mają oszczędności.
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sadnicza część wartości usług projektowych, nadzoru autorskiego czy inwestorskiego to
także środki płacowe.
Można więc przyjąć, że 25% ogółu nakładów inwestycyjnych kierowanych jest
bezpośrednio na płace w tej sferze usług, po odliczeniu 22 procentowego podatku VAT
zawartego w ich cenie.
Oznacza to, że z 25% nakładów inwestycyjnych do budżetu trafia
 4,51% w postaci VAT,
 przyjmując, że przynajmniej 75% cen netto w sferze tych usług stanowią płace, to
w tych 25% nakładów inwestycyjnych stanowią one 15,36%.
2.
Z pozostałych 75% nakładów inwestycyjnych kierowanych na roboty budowlanomontażowe należy również wyliczyć podatek VAT trafiający do budżetu. W odniesieniu
do budownictwa mieszkaniowego wynosi on 7%, w odniesieniu do innych rodzajów
budownictwa sięga 22%. W zależności od struktury robót przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podatek ten może wynosić nawet kilkanaście procent, a w skrajnym przypadku
22%. Można jednak bezpiecznie przyjąć do wyliczeń, że średnio wysokość tego podatku może sięgnąć 14%. Oznacza to, że z pozostałych 75% nakładów wydatkowanych
na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego do budżetu trafia bezpośrednio w postaci
podatku VAT 10,5% ogółu nakładów inwestycyjnych, a pozostałe 64,5% trafia do przedsiębiorstw budowlano-montażowych.
3.
Nakłady inwestycyjne kierowane na roboty budowlano-montażowe (pomniejszone
o VAT) zawierają w sobie płace przedsiębiorstwa wykonawczego, zysk oraz nakłady na
materiały budowlane, sprzęt i usługi obce, w tym podwykonawcze. W strukturze ceny
produkcji budowlano-montażowej płace można szacować na poziomie od kilkunastu
do nawet 50%, przy czym ze względu na charakter przedsięwzięć rewitalizacyjnych
wymagających dużej ilości pracy ręcznej można oszacować kwotę wynagrodzeń na
zdecydowanie wyższym poziomie niż przeciętny. Starając się prognozować ostrożnie
te wielkości, w szacunku drugim przyjęto, że wartość robocizny sięga 20%. Przyjmując ten udział można oszacować, że z 64,5% początkowych nakładów inwestycyjnych
12,9% przeznaczane jest na płace.
4.
Przyjmując, że z pozostałych 51,6% nakładów inwestycyjnych większość stanowi
zakup materiałów, energii i innych usług, można założyć, że również w podmiotach
świadczących te usługi lub dostarczających materiały dla wykonawców płace stanowią
również co najmniej 20% ich ceny, a więc co najmniej dalsze 10,32% całości nakładów
inwestycyjnych jest przeznaczana na płace.
W sumie więc z 75% nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie rewitalizacyjne
23,22% przeznaczana jest na płace.
5.
Reasumując:
oszacowano, że z całości nakładów inwestycyjnych (100%)
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 15,01% (4,51 + 10,5) stanowi podatek VAT,
 38,58% (15,36 + 12,9 + 10,32) stanowią płace.
6.
Najniższa stawka podatku od dochodów osobistych wynosi od początku 2009 r.
18%.
Biorąc pod uwagę, że minimalny wyszacowany udział płac w przedsięwzięciu rewitalizacyjnym wynosi co najmniej 38,58%, to wpływy podatkowe ustalone wyłącznie
według najniższej stawki podatkowej, ale z pominięciem kwoty wolnej od opodatkowania, wynoszą 6,94% wydatków na działalność rewitalizacyjną
7.
Analiza budżetu gospodarstw domowych rodzin pracowniczych wskazuje, że 25%
ich wydatków przeznaczanych jest na zakup żywności i napojów bezalkoholowych opodatkowanych 7-procentową stawką VAT.
Odliczając od pozostałych 75% wydatków, 5% na zakup książek opodatkowanych
0% VAT i ewentualne oszczędności149, pozostałe 70% stanowią wydatki na dobra i usługi
opodatkowane 22-procentową stawką podatku VAT.
W rezultacie z wydatkowanych na przedsięwzięcie rewitalizacyjne 38,58% nakładów przeznaczanych na płace, po odjęciu opodatkowania, na wydatki gospodarstw domowych pozostaje 31,64% nakładów rewitalizacyjnych, z których:
25% przyniesie do budżetu wpływy z tytułu 7% podatku VAT w wysokości 0,52%
nakładów początkowych,
70% z nich przyniesie do budżetu wpływy z tytułu 22% podatku VAT w wysokości
4,75% nakładów początkowych,
co stanowi 5,27% nakładów początkowych skierowanych na rewitalizację.
Wniosek
W wariancie drugim – realistycznym szacunek korzyści budżetowych z prowadzonych działań rewitalizacyjnych ostatecznie wynosi:
15,01% bezpośrednie wpływy podatku VAT,
6,94% podatek PIT od płac wypłaconych,
5,27% podatek VAT od wydatków gospodarstw pracowniczych uzyskanych za pracę w przedsięwzięciach na rzecz rewitalizacji miast.
Razem co najmniej 27,22% nakładów na przedsięwzięcie rewitalizacyjne wróci
do budżetu państwa.
Konkluzja
Uśredniając przedstawione wyniki (nie policzono wariantu optymistycznego),
można powiedzieć, że z każdego złotego wydanego na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych co najmniej 25 groszy wpłynie ponownie do budżetu państwa.
149

Chociaż osoby mieszczące się w pierwszej skali opodatkowania w zasadzie nie mają oszczędności.

Rozdział 8. Aneksy

229

Ujmując rzecz inaczej, jeśli na każdego złotego środków budżetowych uda się zapewnić co najmniej 3 złote środków prywatnych, to działania rewitalizacyjne przestaną
być obciążeniem budżetu, a staną się źródłem dodatkowych wpływów budżetowych.
Należy podkreślić także, że lista korzyści z prowadzenia działalności rewitalizacyjnej nie uwzględnionych w powyższym szacunku jest długa i obejmuje co najmniej:
 zyski przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne wykonywane
w ramach rewitalizacji i płacone przez nie podatki,
 korzyści z nowych miejsc pracy i wzrostu aktywności gospodarczej,
 wzrost wartości nieruchomości i ewentualnych podatków i opłat z nimi związanych,
 wzrost ruchu turystycznego związany z odbudową i eksponowaniem obiektów
dziedzictwa narodowego i rewaloryzacją lub wybudowaniem obiektów turystycznych,
a w związku z tym przychodów całego przemysłu turystycznego i płaconych przez niego
podatków,
 poprawę jakości życia w miastach,
 rozwój czynnika społecznego, w tym zwłaszcza wzrost kapitału ludzkiego i społecznego i jego aktywności społeczno-gospodarczej.
Oznacza to, że osiągnięte wyniki są raczej zaniżone, a zatem spojrzenie na rewitalizację jako na źródło dochodów budżetowych jest w pełni uzasadnione.

230

Aleksandra Jadach-Sepioło

Aleksandra Jadach-Sepioło

Aneks nr 2. Propozycja struktury planu wykonawczego „Rewitalizacja
miast polskich” (PW RMP)
Opierając się na wskazanej w art. 22 ust. 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zawartość PW oraz zawartości NSRO, proponuje się następującą strukturę
planu wykonawczego „Rewitalizacja miast polskich” (PW RMP).
Wstęp
1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej polskich miast
2. Analiza SWOT – sytuacja u progu realizacji PW RMP
3. Kierunki i efekty polityki rewitalizacji w Polsce w latach 2007-2013150
4. Ocena ex ante, w tym prognoza oddziaływania na środowisko oraz ocena skutków
makroekonomicznych
4.1. Wyniki oceny ex ante
4.2. Wyniki oceny efektu środowiskowego
4.3. Ocena oczekiwanych skutków makroekonomicznych PW RMP
5. Strategia rewitalizacji polskich miast
5.1. Wyzwania
5.2. Wizja rozwoju151
5.3. Podstawowe zasady
5.4. Cele polityki spójności w Polsce wspierające rewitalizację polskich
miast152
5.4.1. Poprawa jakości środowiska mieszkaniowego i naturalnego
5.4.2. Wzmocnienie gospodarki lokalnej oraz polityki lokalnego rynku
pracy
5.4.3. Aktywne polityki edukacji i szkolenia dla dzieci i ludzi młodych
5.4.4. Promocja wydajnego i dostępnego transportu publicznego
5.5. Powiązanie realizacji celu strategicznego z celami horyzontalnymi153
5.6. Wskaźniki

150

151

152
153

Warto zauważyć, że opracowanie tego typu dokumentu jest podstawą określenia polityki rewitalizacji kraju w bieżącej perspektywie finansowania, wykazania istniejących instrumentów tej
polityki oraz wskazania jej braków.
Zawiera określenie celu strategicznego rewitalizacji polskich miast jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania
oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju (definicja na s. 31).
Wynikają z Karty lipskiej i przyjętej definicji.
5.4.1.-5.4.4.
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6. Działania na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych w ramach PW RMP na
lata 2007-2013154
7. Koordynacja polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Strategii lizbońskiej155
8. Koordynacja działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami w ramach norweskiego mechanizmu finansowego i mechanizmu finansowego europejskiego
obszaru gospodarczego
9. Instrumenty realizacji celów PW RMP156
10. System realizacji w regionach i miastach157
11. Ramy finansowe
11.1. Podstawowe zasady planowania finansowego w zakresie rewitalizacji
miast
11.2. Szacunkowy plan finansowy PW RMP
11.3. Środki w działaniach (objętych programami operacyjnymi) koordynowanych w PW RMP
11.4. Krajowa rezerwa wykonania
11.5. Krajowa rezerwa interwencyjna
11.6. Weryfikacja zasady dodatkowości ex ante158
11.7. Norweski mechanizm finansowy i mechanizm finansowy EOG
11.8. EBI i Inicjatywa JESSICA
11.9. Zakładany poziom wydatków publicznych na rewitalizację polskich miast
w PW RMP

154

155

156
157

158

Zawiera wskazanie instytucjonalnego oprzyrządowania działań rewitalizacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem powiązań pionowych między szczeblami administracji krajowej.
Na podstawie Krajowego Programu Reform na lata 2008-2010 na rzecz realizacji Strategii lizbońskiej.
Art. 22 ust. 3 pkt 1 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Zawiera zróżnicowane algorytmy (ścieżki) postępowania w zależności od uwarunkowań lokalnych
i regionalnych (Art. 22 ust. 3 pkt 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) opracowane
na podstawie dobrych praktyk w Polsce i w krajach UE.
Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania wkładu własnego końcowych beneficjentów rewitalizacji.

Main Assumptions of Urban Regeneration Policy – Summary

233

Main Assumptions of Urban Regeneration Policy –
Summary
Regeneration policy is placed within urban policy. When defining such a policy,
we assume that it entails a system of actions concerning degraded areas and the policy
is intended to furnish the areas with a new function or to improve living and operating
standards up to an acceptable level.
In the case of Poland, determination of the scale of the problem, in technical, social
and legal respects, is the key to regeneration policy formulation.
In total, at least 120,000 ha of areas that require regeneration have been identified
in Poland, amounting to ca. 22% of all developed (urbanized) land in Polish towns and
cities. The areas of historical inner cities constitute the largest proportion (ca. 52%), followed by post-industrial areas (ca. 20%) and large-panel housing estates (ca. 12%).
Some activities that are characteristic for regeneration processes have not been
implemented yet, including the following:
 poor social participation,
 limited participation of the private sector in regeneration process co-financing,
 that socially important issue is not treated as a public service and that makes it impossible to limit necessarily ownership rights in the name of common objectives.
The following should be strategic objectives from the government’s viewpoint:
 Reduction or at least deterrence of town degradation in technical, social and cultural
respects,
 Assurance of sustainable development, including housing and natural environment
improvement,
 Increase of the competitiveness of the Polish urbanized space.
To attain those objectives, it is necessary to create systemic conditions that will
stimulate and support the towns in their intentions to attain sustainable development. Realizing that it is not possible to fulfil the assumed objectives in a short time, it is proposed
to stage the attainment of prospective objectives.
The following are assumed in the transition period:
 Establishment of either a central or coordinating agency for regeneration policy, within the existing ministry responsible for towns,
 Development of an executive programme (or plan) as an instrument which will facilitate regeneration process programming in towns and regions,
 Creation of financing instruments for regeneration projects, with the improvement of
application and surety procedures,
 Strengthening of the civic society foundations,
 Good practice dissemination,
 Introduction of a monitoring system for degradation condition and prevention.
In that stage, the following steps will be required:

234

Main Assumptions of Urban Regeneration Policy – Summary

 Strengthening and supplementing of institutional infrastructure at all management
levels, with the strengthening of the role of regions in the stimulation and increase of
regeneration activity effectiveness,
 Expansion of the scope of the sources of financing for regeneration by implementation of specific funds, e.g. the National Regeneration Fund,
 Implementation of a separate regeneration law, giving regeneration the rank of a public service, specifying the competences of public authorities and private entities in regeneration process management, and determining the instruments that will allow for
effective programmed task completion.
New solutions should also include earmarked and surety grants, as well as the existing but modernized solutions, preferential loans, fiscal instruments, financial-market
products, PPP, public-public contracts etc. In addition, it is proposed to separate financial
resources in the state budget to co-finance regional and local regeneration projects.
Regeneration policy implementation at the regional level will be associated with
interventions in such municipal management areas as financial, real-estate and humanresources management, with the use of information management, promotion and marketing.
The local context of the national regeneration policy will result from the rate of
implementation of the integrated management principles, as well as the scope of the
involvement of national and regional authorities in comprehensive solving of technical,
social and cultural issues, together with the economic town degradation problems.
Municipalities, acting in accordance with their authorizations, will appear as the
subjects (creators and performers) of their local regeneration policies, as well as the
objects of national and regeneration policies.
Counties will play a double role:
 Implementing local projects that require coordination beyond the municipal level,
 Implementing the central government projects at the lowest level of the government
administration.
The national regeneration policy assumptions and the policy’s local and regional
contexts constitute attempts at partial response to the question of how to manage municipal development by application of various approaches.
An increase of the role of the central government and regional authorities will require some ordering of legal instruments.
When analysing the legal solutions adopted by the countries with larger experience
in regeneration processes than in the case of Poland (France, Germany and the United
Kingdom), we reach the following conclusions.
 In all cases, urban regeneration is part of urban policy conducted at the central level.
 Separate entities were established in the three countries to conduct such policies.
Usually, they are ministries equipped with proper scientific background and financial
resources.
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 A considerable portion of regeneration projects is financed from central-government
funds in those countries, and such funds constitute effective financial leverage for involving private capital in the processes under discussion.
 Special regulations concerning specific legal solutions applicable to regeneration
exist in all those countries.
The directions of development of the solutions presented above should be considered when building a set of new instruments for a national regeneration policy.
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