
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ustawy o rewitalizacji 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. 

ustawy o rewitalizacji, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 5 w ust. 1 wyrazy „w tym prowadzenie konsultacji społecznych oraz 

powołanie Komitetu Rewitalizacji” zastępuje się wyrazami „w tym poprzez 

uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji”; 

2)  w art. 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku gdy uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest 

z inicjatywy rady gminy, powierza ona wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi 

miasta przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu tej 

uchwały.”; 

3)  w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Uprawnienia i zakazy, o których mowa w ust. 5, tracą moc po upływie 2 lat 

od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 8, jeżeli w tym terminie nie 

weszła w życie uchwała, o której mowa w art. 25.”; 

4)  w art. 28 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zawrzeć z lokatorem” 

zastępuje się wyrazami „zawiera z lokatorem”; 

5)  w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zaspokojenie roszczeń majątkowych dotyczących własności nieruchomości 

położonych na obszarze Strefy objętych przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 

służącymi realizacji celu publicznego, następuje poprzez świadczenie pieniężne.”; 
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6)  w art. 41 w pkt 3 w lit. c, w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, 

społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości 

finansowych gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a–c, 

maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, 

wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na 

funkcje zabudowy;”; 

7)  w art. 41: 

a) w pkt 5, w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub miejscowego planu rewitalizacji”, 

b) w pkt 6: 

– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 37f–37m” zastępuje się wyrazami 

„art. 37f–37n”, 

– po art. 37m dodaje art. 37n w brzmieniu: 

„Art. 37n. 1. W zakresie nieuregulowanym przepisami art. 37f–37m do 

miejscowego planu rewitalizacji stosuje się przepisy dotyczące planu 

miejscowego. 

2. Ilekroć w przepisach niniejszej ustawy albo przepisach odrębnych jest 

mowa o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, planie 

miejscowym lub planach zagospodarowania przestrzennego, należy przez to 

rozumieć również miejscowy plan rewitalizacji.”; 

8)  art. 53 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 53. Przepisy art. 33 stosuje się do postępowań wszczętych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących nieruchomości, które w wyniku 

wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 25, znalazły się na obszarze 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jeżeli nie zostały zakończone przed dniem wejścia 

w życie tej uchwały.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. 

ustawy o rewitalizacji, postanowił wprowadzić do niej 8 poprawek. 

W toku prac senackich zwrócono uwagę na treść przepisów określających tryb 

wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Z przepisów tych wynika, 

iż obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych powstaje wówczas, gdy podjęcie 

uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nastąpiło na 

wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, natomiast analogiczny obowiązek 

przeprowadzenia konsultacji nie został sformułowany gdy inicjatorem podjęcia stosowanej 

uchwały jest rady gminy. Biorąc pod uwagę jeden z celów ustawy - zapewnienie w jak 

najpełniejszej formie partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji - Izba uznała za 

konieczne wprowadzenie zasady, zgodnie z którą obowiązek przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji powstaje niezależnie od tego, kto jest inicjatorem podjęcia tej uchwały 

(poprawka nr 2). 

Poprawką nr 3 doprecyzowano przepis (art. 11 ust. 6) wskazując w sposób 

jednoznaczny termin, w którym tracą moc uprawnienia i zakazy określone w uchwale rady 

gminy wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, w sytuacji gdy nie weszła 

w życie uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji. 

Poprawka nr 5 ma celu doprecyzowanie, iż zaspokojenie roszczeń majątkowych 

w drodze świadczenia pieniężnego dotyczy wyłącznie nieruchomości objętych 

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi służącymi realizacji celu publicznego, a nie wszystkich 

nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zmiana ta powinna 

wyeliminować ewentualne niejasności dotyczące stosowania tego przepisu. 

Izba zwróciła także uwagę na niedookreśloność przepisu przejściowego (art. 53). 

Przepis ten zobowiązuje do stosowania art. 33 do spraw wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie ustawy. Zdaniem Izby, przepis ten nie wskazuje rodzaju spraw do 

których dotyczy norma w nim zawarta. Wychodząc naprzeciw intencjom autorów 

przedłożenia sformułowano poprawkę, która określa rodzaj postępowań, do których będzie 
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miał zastosowanie art. 33 przewidujący możliwość zaspokojenia roszczeń majątkowych 

dotyczących własności nieruchomości poprzez świadczenie w pieniądzu albo poprzez 

wskazanie nieruchomości zamiennej. Przepis ten ma być stosowany do postępowań 

wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących nieruchomości, które 

w wyniku wejścia w życie uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, znalazły 

się na obszarze tej Strefy, jeżeli nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie 

przywołanej uchwały (poprawka nr 8). 

Poprawka nr 1 doprecyzowuje, iż formami partycypacji społecznej są uczestniczenie 

w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. Zdaniem Izby, art. 5 

w brzmieniu uchwalonym przez Sejm sugeruje, że formami partycypacji społecznej są 

prowadzenie konsultacji społecznych (a nie uczestniczenie w tych konsultacjach) oraz 

powołanie Komitetu Rewitalizacji (a nie uczestniczenie w pracach tego komitetu). W celu 

usunięcia tych wątpliwości przyjęto stosowną poprawkę. 

Poprawka nr 6 doprecyzowuje przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wskazując, że elementem branym pod uwagę przy dokonywaniu bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę są także możliwości finansowe gminy, natomiast 

poprawka nr 7 ma na celu przesądzenie, że miejscowy plan rewitalizacji jest szczególnym 

rodzajem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Poprawka nr 4 koryguje błąd językowy. 

 

 

 


