
Ustawa tworzy jednolite ramy prawne dla 
działań rewitalizacyjnych prowadzonych 
przede wszystkim przez gminy jako fakulta-
tywne zadania własne, a zarazem dostarcza 
gminom narzędzi ułatwiających ich prowa-
dzenie. Rewitalizacja stanowi proces wypro-
wadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych w drodze prowadzonych 
przez gminę oraz innych interesariuszy (pod-
mioty zainteresowane) zintegrowanych dzia-
łań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 
i gospodarki. Interesariuszami rewitalizacji, 
oprócz jednostek samorządu terytorialnego, 
organów władzy i administracji, są mieszkań-
cy obszaru rewitalizacji, właściciele i użyt-
kownicy nieruchomości na tym obszarze, 
przedsiębiorcy prowadzący lub zamierzają-
cy prowadzić na nim działalność gospodar-
czą oraz wszelkie podmioty prowadzące lub 
zamierzające prowadzić na nim działalność 
społeczną.

Rewitalizacji może podlegać obszar zdegra-
dowany, a więc znajdujący się w stanie kryzy-
sowym z powodu koncentracji negatywnych 
zjawisk społecznych, gospodarczych, środo-
wiskowych lub innych. W jego ramach wy-
znacza się obszar rewitalizacji („OR”), który 
może obejmować cały obszar zdegradowa-
ny lub jego wybraną część, na której wystę-
puje szczególna koncentracja niekorzystnych 
zjawisk, przy czym nie może być on większy 
niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały 
przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. 
Obszar zdegradowany i obszar rewitaliza-
cji wyznaczane są uchwałą rady gminy, któ-
ra stanowi akt prawa miejscowego. Kolejnym 
krokiem jest sporządzenie i uchwalenie przez 
radę gminy gminnego programu rewitaliza-
cji („GPR”) dla O. GPR określa cele rewitalizacji, 
kierunki działań, w tym konkretne przedsię-
wzięcia, dla osiągnięcia tych celów, zasady 
ich monitorowania oraz źródła finansowania. 
Na obszarze rewitalizacji, jeżeli tak przewidu-
je GPR, można na okres do 10 lat, uchwałą 
rady gminy o charakterze aktu prawa miej-

scowego utworzyć specjalną strefę rewitali-
zacji („SSR”), w której obowiązują szczególne 
regulacje ułatwiające prowadzenie rewitali-
zacji. Ustawa przewiduje możliwość uchwa-
lenia dla OR lub jego części miejscowego 
planu rewitalizacji („MPR”) stanowiącego 
szczególny rodzaj miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego ukierunkowa-
nego na realizację rewitalizacji, która może 
być jednak prowadzona także na podstawie 
„zwykłego” planu miejscowego uchwalone-
go dla OR lub zmienionego zgodnie z posta-
nowieniami GPR.

Ustawa umożliwia wprowadzenie 
w uchwale o wyznaczeniu OR zakazu wy-
dawania decyzji o warunkach zabudo-
wy („WZ”) dla wszystkich albo określonych 
zmian sposobu zagospodarowania terenu, 
w tym zmian sposobu użytkowania istnie-
jących obiektów. Powyższy zakaz traci moc, 
jeżeli w okresie 2 lat od jego wprowadzenia 
nie zostanie ustanowiona SSR obejmująca 
przedmiotowy teren. Analogiczny zakaz wy-
dawania decyzji WZ może następnie zostać 
wprowadzony w uchwale o ustanowieniu 
SSR. Wprowadzenie takiego zakazu oznacza 
uniemożliwienie realizacji na obszarze rewi-
talizacji, który nie ma jeszcze planu miejsco-
wego, wszelkich lub niektórych inwestycji 
budowlanych do czasu uchwalenia dla nie-
go MPR lub „zwykłego” planu miejscowego 
albo wygaśnięcia zakazu, przy czym należy 
się liczyć z tym, że warunki zabudowy wpro-
wadzone przez nowy plan będą często mniej 
korzystne dla inwestora, niż te, które byłyby 
możliwe do uzyskania w drodze decyzji WZ.

Rada gminy w uchwale o ustanowieniu OR 
może przyznać gminie prawo pierwokupu 
wszelkich nieruchomości (zabudowanych, 
niezabudowanych, lokalowych) położonych 
w obszarze rewitalizacji, zaś w przypadku 
ustanowienia SSR takie prawo będzie zawsze 
przysługiwać gminie w stosunku do całego 
terenu strefy. Powyższe prawo pierwokupu 
ma charakter pierwokupu ustawowego ure-

gulowanego w art. 109 ust. 1 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami, a więc gmina 
nie może się go zrzec z góry, a na podjęcie 
decyzji o skorzystaniu z niego ma miesiąc 
po zawarciu odpowiedniej umowy sprzeda-
ży. Powoduje to m.in. konieczność zawierania 
dwóch umów – warunkowej umowy sprzeda-
ży, a po nie skorzystaniu z pierwokupu przez 
gminę – umowy przenoszącej własność, co 
dotyczy również sprzedaży lokali w budyn-
kach. Wydaje się, że to prawo pierwokupu nie 
ma jednak zastosowania w przypadku sprze-
daży prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości zabudowanych. Odczuwalnym 
skutkiem wprowadzenia powyższych prze-
pisów jest powszechne obecnie upewnianie 
się przed nabyciem jakiejkolwiek nierucho-
mości, że nie jest ona objęta prawem pierwo-
kupu gminy w drodze uzyskiwania z urzędu 
gminy zaświadczenia, że dana nieruchomość 
nie leży w OR i SSR. 

Gmina może ustalić w MPR, ale już nie 
w „zwykłym” planie miejscowym, choćby do-
tyczył OR, że warunkiem realizacji w obsza-
rze objętym MPR danej inwestycji głównej 
(niebędącej inwestycją celu publicznego), 
jest zobowiązanie się inwestora prywatnego 
do budowy na własny koszt i nieodpłatnego 
przekazania gminie określonych inwestycji 
uzupełniających tj. infrastruktury technicznej, 
społecznej, lokali mieszkalnych lub innych 
niż mieszkalne. Wymiar powyższego zobo-
wiązania określa się w MPR i powinien być on 
proporcjonalny do wzrostu wartości nieru-
chomości w wyniku uchwalenia albo zmiany 
MPR, a jego wprowadzenie powoduje wyłą-
czenie obowiązków zapłaty tzw. renty pla-
nistycznej oraz opłaty adiacenckiej z tytułu 
partycypacji w kosztach budowy przez gmi-
nę infrastruktury technicznej. Dla przyjęcia 
tego zobowiązania inwestor zawiera z gmi-
ną w formie aktu notarialnego tzw. umowę 
urbanistyczną określającą m.in. zakres, spe-
cyfikację i terminy wykonania wymaganych 
robót budowlanych oraz przekazania gmi-
nie wybudowanych obiektów, która stano-
wi warunek wydania pozwolenia na budowę 
dla inwestycji głównej, a jej egzemplarz po-
winien stanowić załącznik do wniosku o jego 
wydanie. Nieodpłatne przekazanie na rzecz 
gminy inwestycji uzupełniającej przez inwe-
stora stwierdzane zaświadczeniem gminy, 
stanowi warunek przystąpienia do użytko-
wania obiektów budowlanych inwestycji 
głównej, w tym wydania pozwolenia na ich 
użytkowanie, o ile jest ono wymagane.

Ustawa o rewitalizacji – 
wybrane aspekty
Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. („Ustawa”), która weszła w życie 18 listopa-
da 2015 r., zawiera szereg rozwiązań prawnych, które w miarę wprowadzania ich w życie 
przez samorządy, będą mieć rosnący wpływ na obrót oraz możliwości zagospodarowania 
nieruchomości na terenach, które zostaną objęte działaniem jej przepisów. Artykuł przed-
stawia wybrane regulacje Ustawy o potencjalnie największym znaczeniu dla inwestorów.
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Ustawa wprowadza zachęty prawne do 
prowadzenia działań rewitalizacyjnych, ale 
i sankcje za ich brak. Główną zachętą dla 
prywatnych inwestorów, nieuregulowaną 
w samej Ustawie, jest możliwość skorzysta-
nia z funduszy unijnych w przypadku reali-
zacji na obszarze rewitalizacji przedsięwzięć 
uznanych za rewitalizacyjne w GPR lub in-
nym programie rewitalizacji. Właściciele lub 
użytkownicy obiektów budowlanych na 
terenie SSR mogą też ubiegać się o udzie-
lenie dotacji w wysokości do 50% nakła-
dów koniecznych na wykonanie robót 
budowlanych polegających na remoncie 
lub przebudowie obiektu albo prac konser-
watorskich lub restauratorskich w odnie-

sieniu do nieruchomości niewpisanych do 
rejestru zabytków, jeżeli służą one realiza-
cji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przewi-
dzianych w GPR. Nabywcy nieruchomości 
samorządowych lub Skarbu Państwa po-
łożonych w OR na cele przedsięwzięć re-
witalizacyjnych przewidzianych GPR mogą 
uzyskać bonifikatę od ceny ich sprzedaży. 
Ustawą wprowadzono zarazem specjalną 
„karną” stawkę podatku od nieruchomo-
ści (3 zł za m2), która będzie stosowana do 
nieruchomości objętych obszarem rewita-
lizacji i położonych na terenie, dla którego 
obowiązuje plan miejscowy przeznaczający 
je pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo mieszkaniowo-usługową, jeżeli upły-

nęły 4 lata od dnia wejścia w życie takiego 
planu dla tych gruntów, a w tym czasie nie 
zakończono budowy powyższych obiektów 
na nieruchomości.

Wojciech Langowski, radca prawny
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Miller Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski 
i Wspólnicy sp. k.
langowski@pl.millercanfield.com
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