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Ogólne informacje o warsztatach 
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Warsztaty są realizowane przez: 

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej  

i Mieszkalnictwa  

 

na zlecenie Ministerstwa Inwestycji  

i Rozwoju 

 

Prowadzący:  

 

Katarzyna Spadło – ekspert ds. rewitalizacji 

oraz opiekun miast biorących udział  

w konkursie „Modelowa Rewitalizacja Miast” 

oraz miast pilotażowych; zatrudniona  

w Zakładzie Mieszkalnictwa i Odnowy Miast 

KIPPiM 
 



 

 

Program warsztatów 
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- Będziemy pracowali wspólnie przez 2 dni.  
- Zrealizujemy osiem tematycznych bloków zajęć po 90 minut (w 

każdym dniu cztery bloki). 
- W pierwszym dniu zajęcia będą miały formę wykładu, 

wspartego prezentacjami. Sesja pytań i dyskusji przewidziana 
jest w ostatnim bloku. 

- W drugim dniu po dwóch blokach wykładowych rozpoczną się 
zajęcia warsztatowe - ćwiczenia dla pogłębienia i utrwalenia 
poznanych treści. 



 

 

Program warsztatów 
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PIERWSZY DZIEŃ 
8.30 – 10.00 Blok 1 (90 min): Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji 
10.00 – 10:15  przerwa na kawę 
10.15 – 11.45 Blok 2 (90 min): Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji 
11.45 – 12.00  przerwa na kawę 
12.00 – 13.30 Blok 3 (90 min): Mieszkalnictwo w rewitalizacji 
13.30 – 14.00  Lunch 
14.00 – 15.00 Blok 4 (60 min): Przykłady działań rewitalizacyjnych - inspiracje 

 
DRUGI DZIEŃ 

8.30 – 10.00 Blok 5 (90 min): Instrumenty ekonomiczno-społeczne 
10.00 – 10:15  przerwa na kawę 
10.15 – 11.45 Blok 6 (90 min): Monitorowanie i zarządzanie procesami rewitalizacji 
11.45 – 12.00  przerwa na kawę 
12.00 – 13.30 Blok 7 (90 min): Warsztat 
13.30 – 14.00  Lunch 
14.00 – 15.00 Blok 8 (60 min): Warsztat 

 



Doświadczenia miast w latach 2007-2013 

65% badanych 
miast uchwaliło 

programy 
rewitalizacji do 
końca 2013 r.  

projekty 
rewitalizacyjne dot. 

głównie 
modernizacji 
przestrzeni 

publicznych, brak 
projektów 

społecznych i 
gospodarczych 

plany były 
niedostosowane 

do potrzeb i 
możliwości 

 

brakowało 
zaangażowania 

partnerów 
społecznych i 

gospodarczych 
 

 
 

brak 
perspektywy 

uzyskania dotacji 
oznaczał brak 
projektów w 
programach 
rewitalizacji 
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• Krajowa Polityka Miejska wyznacza ramy pojęciowe i zasady 
programowania działań rewitalizacyjnych (przyjęcie przez RM w dn. 
20.X.2016 r.) 
 

• Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020 wyznaczają reguły sporządzania programów rewitalizacji 
oraz korzystania ze środków unijnych dedykowanych rewitalizacji i 
działaniom bezpośrednio z nią powiązanym (t.j. z dnia 02.VIII.2016 r.) 
 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji określa reguły 
sporządzania gminnych programów rewitalizacji oraz zestaw 
fakultatywnych narzędzi wspomagających prowadzenie działań 
rewitalizacyjnych, których zastosowanie jest możliwe, gdy gmina 
spełni wymogi ustawowe. 

Podstawy sporządzania programów rewitalizacji 



Pełna diagnoza 
problemów w 
skali miasta i 

uszczegółowiona 
dla obszaru 
rewitalizacji 

Wizja rozwoju 
miasta i obszaru 
rewitalizacji po 

wyprowadzeniu z 
kryzysu 

Zakres zadań i 
odpowiedzialności 

poszczególnych 
podmiotów 

Plan finansowy, 
harmonogram, 

przejrzysty system 
monitorowania i 

aktualizacji 

Skuteczny system 
wdrożeniowy – 

dobra 
koordynacja, 

dostosowanie do 
skali działań 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I WIELOPOZIOMOWE PARTNERSTWO 
POWIĄZANIE Z INNYMI POLITYKAMI GMINY 

 

Krajowa Polityka Miejska – program rewitalizacji krok 
po kroku 



Do końca 2023 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym możliwe jest 
prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez trzy typy 
programów rewitalizacji sporządzanych w oparciu o:   

Ustawę o 
rewitalizacji i 

Wytyczne 
Gminny program rewitalizacji 

Wytyczne 
Program rewitalizacji (lokalny, miejski 

itp.) 

Tylko ustawę o 
samorządzie 

gminnym 

Program 
rewitalizacji 

Wariant możliwy teoretycznie 
do zastosowania przez gminy, 

które decydują się nie korzystać 
z dodatkowych środków i 
narzędzi dedykowanych 

rewitalizacji. 

Typy programów rewitalizacji  



Programy rewitalizacji – po okresie 
przejściowym (od 01.01.2024 r.) 24 r 
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Od 1 stycznia 2024 r. jedyną podstawą realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w gminach będzie gminny program rewitalizacji 

przyjęty uchwałą gminy zgodnie z wymogami wskazanymi w 
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 



• Definicje projektu rewitalizacyjnego, programu rewitalizacji, 
obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji 

• Cechy programu rewitalizacji 
• Minimalne elementy programu rewitalizacji 
• Wsparcie rewitalizacji w regionalnych programach 

operacyjnych  
• Preferencje dla projektów rewitalizacyjnych w programach 

operacyjnych 
• Procedury wyboru projektów rewitalizacyjnych w konkursach 

o ich dofinansowanie funduszami UE 
 
 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji 



Zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny 
rewitalizacji: 

• Zasady partycypacji społecznej 

• Definicje obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji 

• Procedury sporządzenia GPR wraz z minimalnymi 
elementami GPR 

• Narzędzia planistyczne oraz prawno-podatkowe 
dedykowane obszarowi rewitalizacji w ramach Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji, Miejscowego Planu Rewitalizacji 

 

Ustawa o rewitalizacji 



 

 

GPR vs. LPR 
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  GPR LPR 

Procedura opracowania • Ustawa o rewitalizacji 

• Ustawa o samorządzie gminnym; 

• Uchwała w sprawie regulaminu 

konsultacji społecznych w gminie 

Podstawa prawna • Ustawa o rewitalizacji • Ustawa o samorządzie gminnym 

Elementy procedury 

• Uchwała o wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

• Uchwała o przystąpieniu do opracowania 

GPR 

• Uchwała w sprawie przyjęcia GPR, 

poprzedzona procedurą opiniowania 

• Uchwała o przyjęciu LPR 

Komitet Rewitalizacji Obligatoryjny Fakultatywny 

Narzędzia ustawowe 

Dostępne na poziomie uchwały o wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji (prawo pierwokupu, zakaz WZ) 

oraz uchwały w sprawie SSR/MPR 

Niedostępne 

Dostęp do źródeł 

finansowania 
Bez ograniczeń Bez ograniczeń 

Czas obowiązywania 
Zgodnie z horyzontem określonym w uchwale 

w sprawie przyjęcia GPR 

Zgodnie z horyzontem określonym w 

uchwale w sprawie przyjęcia LPR, 

jednak nie dłużej niż do dnia 

31.12.2023 



GPR vs. LPR – różnice w strukturze dokumentów 
GPR LPR 

Opis zasięgu obszaru rewitalizacji i diagnoza 

delimitacyjna na etapie uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji 

Określenie zasięgu obszaru rewitalizacji jako 

element struktury programu  

Konieczność wskazania kosztów zarządzania 

programem oraz harmonogramu wdrożenia GPR 
niewymagane 

Konieczność określenia niezbędnych zmian w 

uchwałach dedykowanych sferze mieszkalnictwa oraz 

w uchwale w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji 

niewymagane 

Konieczność wskazania czy na obszarze rewitalizacji 

zostanie uchwalona SSR/MPR 
Brak możliwości odniesienia się do SSR/MPR 

Konieczność wskazania sposobu realizacji GPR w sferze 

planowania i zagospodarowania przestrzennego  
niewymagane 

Konieczność załączenia mapy obrazującej kierunki 

zmian przestrzennych na obszarze rewitalizacji 
niewymagana  
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Kiedy uchwalać GPR? 
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Narzędzia wprowadzone ustawą o rewitalizacji ułatwiają prowadzenie 
działań rewitalizacyjnych w szczególnych warunkach, m.in.: 
 

 niedopasowanie dokumentów planistycznych i programu 
rewitalizacji, 
 trudności w koordynacji akcji remontowej,  
brak możliwości realizacji zadań związanych z rozwojem 
społecznego budownictwa czynszowego na obszarze rewitalizacji,  
potrzeba wsparcia podmiotów ekonomii społecznej aktywizujących 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
 

Gdy powodzenie działań rewitalizacyjnych jest uzależnione od 
zastosowania narzędzi ustawowych, rekomendowanym typem programu 
rewitalizacji jest gminny program rewitalizacji. 

 



Elementy wspólne GPR i LPR - zasady 
programowania 
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Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i  gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone 
przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji (art. 2 ust.1 ustawy o rewitalizacji) 

Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia 
rewitalizacji 

Rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy! 



 
Elementy wspólne LPR i GPR 
o droga do delimitacji obszaru i wyznaczenia celów 

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. 

Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale i wiejskich. Może być 

podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą 

wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na 

każdym z podobszarów. 

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych 

zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, 

zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być 

podzielony na podobszary, w tym nieposiadające wspólnych granic, ale nie 

może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkanych przez więcej niż 30% jej mieszkańców. 

[slajd 16] 



UCHWAŁA O OKREŚLENIU 
OBSZARU REWITALIZACJI 

(art.8 – 13 uor) 

SPORZĄDZENIE GPR 
(art.14 – 24 uor) 

MIEJSCOWY PLAN 
REWITALIZACJI  

(art.37f – 37n  upizp) 

Specjalna Strefa 
Rewitalizacji 

(art.25-36 uor) 

WSTĘPNA DIAGNOZA 
OBSZAR DZIAŁANIA 

„MASTEPLAN”: 
OKREŚLENIE CELU  
LISTA INWESTYCJI 

ODPOWIEDZIALNE PODMIOTY  
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
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PLAN MIEJSCOWY Z NARZĘDZIAMI 
WSPARCIA  INWESTOWANIA 

(np. UMOWA URBANISTYCZNA) 

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA  
NARZĘDZI WSPARCIA (FINANSOWE, 

ORGANIZACYJNE) 

Układ narzędzi w ustawie o rewitalizacji  

[slajd 17] 



Wrocław 

Prawo pierwokupu na rzecz 
gminy wszystkich 
nieruchomości położonych na 
obszarze rewitalizacji - art. 11. 
ust 5 pkt 1: 

 

 

KOMENTARZ:  

 zwiększony koszt 
przeprowadzenia transakcji 
na rynku nieruchomości, 

 wydłużony czas transakcji, 

 obsługa administracyjna. 

 

Uchwała delimitacyjna - narzędzia 

Cel inwestycyjny 

Możliwość realizacji działań w oparciu  
o posiadane zasoby nieruchomości 

Możliwość realizacji zamierzeń w partnerstwie lub 
za pośrednictwem innego podmiotu 

Koszt zakupu nieruchomości 

[slajd 18] 



Wrocław 

Art. 11. ust 5 pkt 2: zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
na obszarze rewitalizacji dla wszystkich albo określonych w tej 
uchwale zmian sposobu zagospodarowania terenu wymagających tej 
decyzji, w tym zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 
jego części, jeżeli stan zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz 
stopień jego pokrycia mpzp wskazują, że nieustanowienie zakazu 
może doprowadzić do niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu 
obszaru rewitalizacji, pogłębiających niekorzystne zjawiska, o których 
mowa w art. 9 ust. 1. 

Art. 11. ust 6: w przypadku gdy w terminie 2 lat od dnia wejścia w 
życie uchwały, o której mowa w art. 8, nie weszła w życie uchwała, o 
której mowa w art. 25, uprawnienia i zakazy, o których mowa w ust. 
5, tracą moc. 

KOMENTARZ:  

2-letni czas od przyjęcia uchwały o wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji do przyjęcia uchwały o SSR 
powinien być wystarczający, aby opracować GPR 
 

Uchwała delimitacyjna - narzędzia 
[slajd 19] 



 Art. 14. 1. Gminny program rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, 
rada gminy.  

KOMENTARZ: uchwałę o przyjęciu GPR poprzedzają dwie inne uchwały:  
o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (art. 8), oraz  
o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji (art. 17). 
Pierwsza z nich jest aktem prawa miejscowego, druga – nie. 

 2. Gminny program rewitalizacji jest sporządzany  dla obszaru 
rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały, o której mowa w art. 8.  

KOMENTARZ: Uwaga! GPR sporządza się dla całego obszaru rewitalizacji, nie zawsze 
jest on równoznaczny obszarowi zdegradowanemu! Pamiętajmy też, że możliwe są 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane poza obszarem rewitalizacji (art. 15 ust 
3) 

3. W przypadku podziału obszaru rewitalizacji na podobszary, gminny 
program rewitalizacji jest opracowywany z podziałem na podobszary.  

Krok 3. Gminny Program Rewitalizacji 
Gminny Program Rewitalizacji 

[slajd 20] 



UCHWAŁA  
o zasadach 

wyznaczania 
składu oraz 

działania 
Komitetu 

Rewitalizacji  DIAGNOZA  
+ wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji 

UCHWAŁA  
o wyznaczeniu 

obszaru 
zdegradowa-

nego i obszaru 
rewitalizacji 

KONSULTACJE 
7+30 dni 

UCHWAŁA  
o przystąpieniu 
do sporządzania 

Gminnego 
Programu 

Rewitalizacji 

Uprawo- 
mocnienie! 

PROJEKT 
Gminnego 
Programu 

Rewitalizacji 

Zarządzenie 
Prezydenta 
o powołaniu 

Komitetu 
Rewitalizacji  

Komitet 
Rewitali

zacji 

Uzgodnienia  
z wskazanymi 
podmiotami 

KONSULTACJE 
7+30 dni 

UCHWAŁA  
o przyjęciu 
Gminnego 
Programu 

Rewitalizacji 

UCHWAŁA  
o wyznaczeniu 

Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji 

Uprawo- 
mocnienie! 

UCHWAŁA  
o przyjęciu 

Miejscowego 
Planu 

Rewitalizacji 

Uprawo- 
mocnienie! 

UCHWAŁA  
o zmianie 
Studium 

Uwarunkowań i 
Kierunków Za-

gospodarowania 
przestrzennego 

UCHWAŁA  
o zmianie 

Miejscowego 
Planu Zagospo-

darowania 
przestrzennego Uprawo- 

mocnienie! 

Gminny Program Rewitalizacji 
[slajd 21] 



 Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji z wprowadzonymi 
zmianami wynikającymi z konsultacji społecznych i uzgodnień a 
także uwag Komitetu Rewitalizacji – o ile został powołany – 
trafia do rady gminy, która uchwala go.  
 Uchwała o przyjęciu GPR nie jest aktem prawa miejscowego. 
 W GPR może być zapisany zamiar utworzenia Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji oraz/lub Miejscowego Planu Rewitalizacji. 

 Odrębną uchwałą Rada tworzy Strefę i/lub przyjmuje 
miejscowy plan rewitalizacji; obie te uchwały są aktami prawa 
miejscowego.  

 GPR może pociągnąć za sobą konieczność zmiany studium i/lub 
planów miejscowych.  
 Uchwała o zmianie studium nie jest aktem prawa miejscowego; 
 Uchwała o zmianie planu jest aktem prawa miejscowego. 

Gminny Program Rewitalizacji 

[slajd 22] 



Narzędzia w Specjalnej Strefie Rewitalizacji 

 Społeczne budownictwo czynszowe – cel publiczny 

 Bonifikata przy sprzedaży nieruchomości 

 Współwłasność nieruchomości 

 Dotacje 

 Przeprowadzka lub eksmisja lokatorów 

 Prawo pierwokupu 

 Brak obowiązku wpłaty odszkodowań do depozytu sądowego 

 Zaspokojenie roszczeń 

 Opłata adiacencka 

 

[slajd 23] 



Społeczne budownictwo czynszowe   /SBC/ 

Warunki uznania za SBC (art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji) : 

1) dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na 
podstawie kryteriów określonych przez organy władzy publicznej; 

2) na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania budynków podmioty 
realizujące inwestycje korzystają ze wsparcia środkami publicznymi; 

3) jest realizowane przez podmioty, których głównym celem działania nie jest 
osiągnięcie zysku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Definicję SBC wprowadzono do ustawy o rewitalizacji  by umożliwić wprowadzenie nowego 
celu publicznego z konsekwencją otwarcia drogi do wywłaszczenia z nieruchomości na cele 
SBC.  

[slajd 24] 



Społeczne budownictwo czynszowe   /SBC/ 

Społeczne budownictwo czynszowe jako cel publiczny: 

1) obowiązuje jedynie na obszarach rewitalizacji w rozumieniu ustawy, 

2) dopiero po wejściu w życie uchwały ustanawiającej Strefę i tylko w 
czasie jej obowiązywania, a także wyłącznie w odniesieniu do 
nieruchomości położonych w Strefie. 

Inwestycja ta  musi również wynikać z gminnego programu rewitalizacji, a 
konkretniej – być zawarta na liście planowanych podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a 
ustawy. 

Nieruchomości przeznaczone na realizację celu publicznego SBC muszą być 
precyzyjnie wskazane jako przeznaczone pod realizację tego celu.  

Lokalizacja inwestycji - wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Bonifikata przy sprzedaży nieruchomości 

 Jeżeli nieruchomość przeznaczona jest na cele realizacji 
„głównych” przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w 
GPR, gmina może udzielić bonifikaty od ceny jej sprzedaży; 

 Określenie dopuszczalnej bonifikaty w przypadku 
nieruchomości przeznaczonych na realizację przedsięwzięć 
zawartych w GPR następuje w uchwale rady gminy, 
stanowiącej akt prawa miejscowego, nie zaś w formie 
indywidualnej zgody rady gminy dla każdej nieruchomości. 

 W przypadku, gdy nabywca nieruchomości zbył 
nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele 
uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat (a 
w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny 
przed upływem 5 lat), licząc od dnia nabycia, jest 
zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie 
po jej waloryzacji. 

 

[slajd 26] 



Współwłasność nieruchomości 
Zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego, do rozporządzania rzeczą 
wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego 
zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. 

 

Modyfikacja zasad decydowania o czynnościach przekraczających 
czynności zwykłego zarządu. 

Co zmienia się na obszarze SSR: 

1) Jeżeli przedmiotem sporu jest inwestycja przewidziana w GPR jako 
przedsięwzięcie „główne”, sąd rozstrzygający konflikt bierze pod 
uwagę również potrzebę realizacji GPR. 

2) Efekt - wzmocnienie pozycji gminy względem pozostałych 
współwłaścicieli w przypadku budynków stanowiących 
współwłasność, w tym współwłasność zarządzaną w formie 
wspólnoty mieszkaniowej 

3) roboty budowlane wykonane przez gminę w oparciu o orzeczenie 
sądowe stanowią realizację zadania własnego w zakresie 
rewitalizacji, co umożliwia finansowanie tych robót przez gminę, 
przy zastrzeżeniu jej prawa do dochodzenia odpowiedniej części 
kosztów od pozostałych współwłaścicieli 
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Dotacje 

W przypadku nieruchomości położonych na obszarze Strefy, 
gmina może udzielić ich właścicielom lub użytkownikom 
wieczystym dotacji (w wysokości nieprzekraczającej 50% 
nakładów) w celu przeprowadzenia robót budowlanych 
polegających na remoncie lub przebudowie, a także 
przeprowadzenia prac konserwatorskich i prac restauratorskich – 
w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru 
zabytków. 

WARUNEK: przedsięwzięcie zidentyfikowane w GPR. 

 

Regulacje dot. dotacji (zasady udzielania, sposób rozliczania) 
powinny zostać zawarte w uchwale w sprawie ustanowienia 
Strefy. 
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Przeprowadzka lokatorów 

Modyfikacja ogólnych zasad dotyczących możliwości czasowego 
przeniesienia lokatora gminnego zasobu mieszkaniowego: 

1) zobowiązanie lokatora do opróżnienia tego lokalu na czas 
realizacji robót budowlanych wynikających z GPR (w ramach 
przedsięwzięć „głównych”), 

2) gdy takie przeniesienie jest niezbędne do prowadzenia tych 
robót, wójt zawiadamia o tym lokatora na piśmie, wskazując mu 
termin opróżnienia lokalu (co najmniej 60 dni) oraz lokal 
zamienny, spełniający standardy opisane w przepisach 
chroniących lokatorów. 

3) Lokator jest uprawniony do powrotu do zajmowanego pierwotnie 
lokalu w ramach trwającego stosunku najmu (nie wymaga 
podpisania kolejnej umowy). 
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Dodatkowy instrument – opłata adiacencka 

Możliwość zwiększenia stawki opłaty adiacenckiej do 75% w 
odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji. Zwiększenie tej stawki wymaga nowelizacji 
uchwały rady gminy ustalającej stawki dla całego obszaru gminy. 

 

Nieobligatoryjny charakter. 
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GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MPZP 
(art. 15 upizp) 

Co z obowiązującym MPZP dla obszarów rewitalizacji ? 
Art. 37 f. ust 3 - jeśli na obszarze rewitalizacji obowiązuje mpzp i 
przyjęto gminny program rewitalizacji (GPR) mpzp – może być 
zmieniony w MPR.  

MPR 
(art. 37 upizp) 

Miejscowy Plan Rewitalizacji – szczególna forma MPZP 
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Wybór MPZP lub MPR jest 
fakultatywny (nieobowiązkowy). 
Warunkiem realizacji MPR jest 
posiadanie GPR 



Wybór MPR jest rekomendowany np..:  

• Jeśli przedsięwzięcia zaplanowane w GPR mogą wymagać 
dodatkowych narzędzi: np. nowej organizacji ruchu 
(uspokojenie ruchu i nowe projekty ulic); 

• Jeśli względy konserwatorskie i urbanistyczne dyktują chęć 
określenia szczegółowych wytycznych projektowych; 

• Jeśli istnieje konieczność ograniczenia formy prowadzenia 
działalności handlowej i usługowej (np. ograniczenie 
wprowadzania sklepów dyskontowych, monopolowych); 

• Jeśli chcemy skorzystać z „umowy urbanistycznej”. 

Jeśli przedsięwzięcia zaplanowane w GPR nie wymagają 
wykorzystania specjalnych narzędzi, które daje MPR – nie ma 
obowiązku (ani zasadności) dla korzystania z tego narzędzia 

Miejscowy Plan Rewitalizacji 
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• MPR jest sporządzany w granicach obszaru rewitalizacji;  

• Nie ma obowiązku sporządzania MPR dla całości obszaru – plan może 
dotyczyć poszczególnych nieruchomości – jak MPZP; 

• Dla jednej nieruchomości może obowiązywać jedna forma planu tzn. 
może to być MPZP lub MPR (w przypadku jego istnienia).  

• Narzędzia MPR: 

• możliwość kształtowania struktury handlu w ramach obszaru 
rewitalizacji poprzez ograniczenie form handlu i usług (np. 
ograniczenie lokalizacji sklepów monopolowych, sklepów 
wielkopowierzchniowych), kształtowanie ulic handlowych 

• umowa urbanistyczna - zobowiązanie inwestora realizującego 
inwestycje na obszarze rewitalizacji na rzecz gminy do budowy 
infrastruktury jako elementu głównej inwestycji (opłata od 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku realizacji procesu 
rewitalizacji)  

 

 

Miejscowy Plan Rewitalizacji 
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Procedura przekształcania lokalnych programów rewitalizacji  
w gminne programy rewitalizacji 

 Możliwość zastosowania specjalnej procedury 
przekształcenia obecnie realizowanego programu w Gminny 
Program Rewitalizacji - art. 52 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji 
przy spełnieniu warunków: 
 w dniu wejścia w życie Ustawy gmina realizuje (uchwalony przez radę 

gminy) program rewitalizacji zawierający działania służące 
wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego. 

 program ten zawiera co najmniej opis procesu wyprowadzania ze 
stanu kryzysowego obszarów gminy oraz diagnozę pozwalającą na 
wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

 

Treść programu rewitalizacji przekształconego w GPR musi być 
dostosowana do wymogów stawianych GPR, określonych w art. 15 
Ustawy. 
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Procedura przekształcania lokalnych programów rewitalizacji  
w gminne programy rewitalizacji 

Zgodnie z Ustawą w gminie nie mogą obowiązywać w tym 
samym czasie dwa programy rewitalizacji. Dotyczy to zarówno 
braku możliwości dla obowiązywania dwóch GPR, jak i 
„równoległego” obowiązywania GPR z programem rewitalizacji 
uchwalanym na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym. 
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Procedura przekształcania lokalnych programów rewitalizacji  
w gminne programy rewitalizacji 

31.12.2023 r. – koniec obowiązywania LPR 

I kw. 2024 r. – uchwała  
o wyznaczeniu OZ i OR I kw. 2024 r. – 

uchwała o 
przystąpieniu do 

opracowania GPR  
I kw. 2025 –
uchwała o 
przyjęciu GPR  

GPR 
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Procedura przekształcania lokalnych programów rewitalizacji  
w gminne programy rewitalizacji 

[slajd 37] 

Stanowisko Dyrektora Departamentu 
Polityki Przestrzennej,  
Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
znak DPP.2.012.13.2017.ML.1 



Procedura przekształcania lokalnych programów rewitalizacji  
w gminne programy rewitalizacji 

„Poza regulacją ustawową pozostawiono przypadek, w którym gmina rozpoczyna 
korzystanie z trybu ustawowego w sytuacji obowiązywania lokalnego programu 
rewitalizacji, uchwalonego po dniu wejścia w życie ustawy. Niedopuszczalne jest w 
takim przypadku skorzystanie z trybu określonego w art. 52 ust. 2 ustawy. W takim 
przypadku gmina korzysta ze zwykłej procedury ustawowej, rozpoczynającej się od 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w sposób i w trybie 
określonych w art. 8-12 ustawy. 

Fakt obowiązywania w tym czasie lokalnego programu rewitalizacji nie jest wymieniany w 
ustawie jako negatywna przesłanka dla przyjęcia uchwały delimitacyjnej. Gmina ma 
konstytucyjnie chronioną swobodę w wykonywaniu swoich zadań własnych, stąd w 
braku szczególnej podstawy prawnej należy uznać, że dopuszczalne jest kontynuowanie 
realizacji lokalnego programu rewitalizacji aż do momentu uchwalenia gminnego 
programu rewitalizacji – wówczas rada gminy powinna zdecydować, realizacja którego z 
programów staje się zobowiązaniem wójta nałożonym uchwałą. Uchwalenie gminnego 
programu rewitalizacji powinno zatem, co do zasady, wiązać się z uchyleniem lokalnego 
programu rewitalizacji oraz odpowiednimi regulacjami przejściowymi. Za 
niedopuszczalne należy uznać funkcjonowanie w obrocie prawnym dwóch uchwał rady 
gminy, które zobowiązują wójta do podejmowania działań wzajemnie sprzecznych.” 

 

Stanowisko Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 
kwietnia 2017 r. znak DPP.2.012.13.2017.ML.1 
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Procedura przekształcania lokalnych programów rewitalizacji  
w gminne programy rewitalizacji 

1) Uchwała o wyznaczeniu OZ i OR 

2) Uchwała o przystąpieniu 
do opracowania GPR 

 - wdrażanie LPR  -   3) Uchwała o przyjęciu GPR, 
wygaszająca uchwałę w 
sprawie przyjęcia LPR  

GPR 
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