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WPROWADZENIE  

Wałbrzych jest miastem silnie dotkniętym w ostatnich dekadach przez negatywne procesy 

gospodarcze, a w ich rezultacie także społeczne i demograficzne. W ich rezultacie znaczące części 

miasta należy uznać za miejsce koncentracji problemów o charakterze społecznym, a także innym 

(gospodarczych, technicznych, funkcjonalno-przestrzennych i środowiskowych).   

Jedną z odpowiedzi na te problemy stała się rewitalizacja służąca wyprowadzeniu ze stanu kryzysu 

obszarów zdegradowanych oraz poprawie jakości życia mieszańców. Władze miasta podjęły działania 

w tym zakresie już na początku XXI wieku. Wraz z wprowadzeniem w 2015 roku tzw. nowego 

podejścia do rewitalizacji uległy one zintensyfikowaniu i pogłębieniu. Znalazło to odzwierciedlenie w 

przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 przyjętego 

uchwałą nr XXIX/2385/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 października 2016 r. (a wcześniej 

poprzedzonego uchwałą XIX/285/2016 z dnia 29 marca 2016 r. o wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji). 

Umowa Partnerstwa wskazuje Wałbrzych, obok Bytomia i Łodzi, jako jedno z polskich miast 

wymagających rewitalizacji. Zapis ten stał się podstawą zaadresowania do tych miast tzw. programu 

pilotażowego. Polega on na udzieleniu każdemu z tych miast przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

dotacji w ramach środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na jak najlepsze 

przygotowanie procesu rewitalizacji, w tym wypracowanie i przetestowanie pilotażowych 

i modelowych w skali kraju koncepcji działań, które potem będą mogły także służyć jako wzór lub 

inspiracja dla rewitalizatorów w innych miastach. 

Przyjęcie przez miasto Wałbrzych tzw. ustawowej ścieżki rewitalizacyjnej, tj. uchwalenie Gminnego 

Programu Rewitalizacji (GPR) wg przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1398) oznacza, że przy prowadzeniu działań rewitalizacyjnych będzie istnieć możliwość korzystania  

z narzędzi (specjalnych rozwiązań prawnych) wprowadzonych przepisami tej ustawy. Dotąd 

wykorzystanie tych narzędzi przez polskie gminy ma dość ograniczony charakter. Dostępne dane 

wskazują przykładowo, że Specjalną Strefę Rewitalizacji (SSR), zasadnicze z tych szczególnych 

rozwiązań, ustanowiono tylko w 6 miastach (Łódź, Płock, Bytom, Kalisz, Polkowice, Opole Lubelskie). 

W tym kontekście znaczenia nabiera fakt, że wśród zadań przewidzianych w ramach wałbrzyskiego 

projektu pilotażowego znalazła się analiza mająca właśnie służyć optymalnemu wykorzystaniu 

narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji w procesie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Z jednej strony dostarczy ona miastu Wałbrzych możliwie szczegółowych informacji i rekomendacji 

w zakresie zastosowania tych narzędzi w wałbrzyskiej rewitalizacji, a z drugiej powinna pogłębić 

ogólny stan wiedzy (jak na razie dość ograniczony) o podejściu do tych narzędzi w procesach 

rewitalizacyjnych. 

Niniejsze opracowanie stanowi rezultat tej analizy. 
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WYKORZYSTANIE METODYKI BYTOMSKIEJ 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) analiza miała zostać przeprowadzona  

z wykorzystaniem „Metodyki przeprowadzania analizy przy ustanawiamy SSR na przykładzie 

Bytomia”– przekrojowego opracowania przygotowanego na bazie doświadczeń i działań 

poprzedzających ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Bytomiu (zwanego  dalej Metodyką 

bytomską). 

W związku z powyższym przebieg prowadzonych analiz starano się w racjonalnie możliwym zakresie 

dopasować do zaleceń Metodyki bytomskiej. Z drugiej strony konieczne lub przynajmniej 

uzasadnione okazały się odstępstwa od niej. Wynikało to po pierwsze z różnic w lokalnych 

uwarunkowaniach przekładających się na inne rozłożenie wymagających analizy czynników 

wpływających na potrzebę zastosowania narzędzi ustawowych. Po drugie niektóre analizy 

uwarunkowane były dostępnością danych czy też stanem wiedzy/rozstrzygnięć w ratuszu 

w określonych kwestiach, a ograniczony czas przeznaczony na przeprowadzenie analiz nie dawał 

możliwości na uzupełnienie występujących „braków” – w takich wypadkach konieczne było 

zakładanie pewnych przyszłych alternatywnych scenariuszy i odnoszenie do nich rekomendacji. 

Trzecim czynnikiem wpływającym na różnice między zastosowaną metodologią w Bytomiu  

i Wałbrzychu była lista projektów rewitalizacyjnych wynikająca z GPR Wałbrzycha. Przegląd zadań 

ujętych w programie prowadził do wniosków o dość ograniczonej potrzebnie stosowania narzędzi 

ustawowych w celu wsparcia ich wdrażania. Jednocześnie zaproponowana w Metodyce bytomskiej 

sekwencja działań skupiła się głównie na analizie czy narzędzia ustawowe są konieczne do realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych lub znacząco przyspieszają korzystanie z efektów projektów. Na 

przykładzie prawa pierwokupu wyraźnie widać, że przydatność rozwiązań prawnych nie musi odnosić 

się tylko do skuteczności realizacji konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (bo przecież trudno 

przyjąć, że ich realizacja może zależeć od zaistnienia niepewnych zdarzeń, dzięki którym władze 

miasta mogłyby skorzystać z tego prawa), a mogą one mieć wpływ na bardziej całościowe procesy 

zachodzące na obszarze rewitalizacji. Tym samym należałoby się raczej odnosić do celów programu 

rewitalizacji i szukać powiązań na tym poziomie. Gdyby udało się zidentyfikować mechanizmy, które 

wykorzystując te narzędzia, przyczyniałyby się do osiągania celów programu, wówczas należałoby 

pomyśleć o odpowiednim uzupełnieniu treści programu (na poziomie przedsięwzięć czy też bardziej 

ogólnych kierunków działań). 

Powyższe konstatacje doprowadziły do tego, że prowadząc analizy dla Wałbrzycha w niektórych 

przypadkach odstępowano od sugestii Metodyki bytomskiej, a w wielu sytuacjach uzupełniono 

analizy o dodatkowe elementy (lub spojrzenie z innej perspektywy). Ten dialog z Metodyką bytomską 

pokazuje, że nie ma jednego wzoru na przygotowanie gminy do wprowadzenia SSR i niezwykle ważne 

jest przeprowadzanie badania analitycznego uwzględniającego indywidualne uwarunkowania danej 

gminy i cele zapisane w programie rewitalizacji.   
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METODOLOGIA ANALIZY 

Ramy metodologii prowadzenia analizy narzucał Opis Przedmiotu Zamówienia. Po pierwsze poprzez 

odwołanie do Metodyki bytomskiej, a po drugie poprzez ścisłe zdefiniowane minimalnego zakresu 

pytań analitycznych oraz ogólnej sekwencji działań o charakterze warsztatowo-partycypacyjnym. 

Ramy te wypełniono szczegółową treścią planując przeprowadzenie wielotorowych działań na 

różnych poziomach analizy. W szczególności zaplanowano analizę dokumentów, kilkukrotne 

warsztaty z udziałem kluczowych osób z Urzędu Miasta w Wałbrzychu i jednostek podległych 

(reprezentujących szerokie spektrum komórek i jednostek, których kompetencje choćby pośrednio 

wiązać mogą się z potencjalnym zastosowaniem narzędzi ustawowych w Wałbrzychu), wywiady 

indywidualne z niektórymi z nich oraz bieżącą współpracę w celu uzyskiwania danych lub wyjaśniania 

wątpliwych kwestii. W wymiarze merytorycznym analiza miała dwupoziomowy charakter – tak, aby 

przypadkiem nie zaniedbać potencjalnych relacji w trójkącie: cele rewitalizacji – przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne – potencjalne narzędzia ustawy o rewitalizacji. Świadomie mowa tutaj o „narzędziach 

ustawy o rewitalizacji”, bo choć Opis Przedmiotu Zamówienia koncentruje się na narzędziach 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji to dotyczy nie tylko instrumentów, które wprowadzane są wraz 

z ustanowieniem Strefy. Dodatkowo w analizach i dyskusjach warsztatowych poruszano także 

problematykę innych narzędzi ustawy o rewitalizacji, które stanowić mogą uzupełnienie lub 

alternatywę dla narzędzi SSR. Na pierwszym poziomie analizy („projektowym”) zestawiono w formule 

matrycy typy przedsięwzięć rewitalizacyjnych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji (w tym 

także potencjalnych przyszłych przedsięwzięć w kontekście planowanej aktualizacji programu) 

z narzędziami ustawowymi badając ewentualną przydatność tych narzędzi do realizacji przedsięwzięć 

(Ryc. 1). Na drugim poziomie („obszarowym”) analizowano całe podobszary rewitalizacji, 

wykorzystując do tego opracowane w ramach projektu pilotażowego koncepcje urbanistyczne dla 

tych obszarów (Ryc. 2 i Ryc. 3), pod kątem zasadności lub potrzeby wykorzystania narzędzi 

ustawowych do realizacji przedstawionych w nich wizji, spójnych z określonymi w GPR celami 

rewitalizacji. Poszczególne elementy działań analitycznych zgromadzono w Tabeli 1. 

Tabela 1 Sekwencja i opis działań w ramach analizy przydatności SSR. 

LP. etap działań analitycznych termin opis 

1. Analiza dokumentów cały okres realizacji 
zamówienia 

Analiza realizowana etapami – na wstępie 
objęła dokumenty strategiczne  
i programowe, a następnie stopniowo 
materiały i dane otrzymywane z miasta 
oraz powiązaną z nimi literaturę, regulacje 
prawne i ich interpretacje. 

2. Spotkanie rozpoczynające  23.10.2018 Tzw. „kick-off meeting”, na którym 
zgromadzono kluczowych uczestników 
procesu z Urzędu Miasta w Wałbrzychu, 
przedstawiono cele analizy, metody 
współpracy oraz ramowy harmonogram. 

 Szkolenie wstępne 30.11.2018 Przeprowadzone zgodnie z założeniami 
OPZ szkolenie dla uczestników procesu na 
temat narzędzi ustawy o rewitalizacji w 
praktyce stało się także wstępnym etapem 
warsztatów inicjującym rozważania o 
przydatności poszczególnych narzędzi dla 
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Wałbrzycha. 

 Warsztaty cz. I 15.11.2018 Pierwsze formalne warsztaty z udziałem 
uczestników procesu obejmujące 
ustrukturyzowaną dyskusję o przydatności 
poszczególnych narzędzi SSR w odniesieniu 
do typów przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
i ich umiejscowienia w podobszarach 
rewitalizacji. 

 Warsztaty cz. II 29-30.11.2018 Drugie, dwudniowe, warsztaty z udziałem 
uczestników procesu,  które skupiły się na 
analizie poszczególnych podobszarów 
rewitalizacji pod kątem wykorzystania  
w nich narzędzi ustawowych – 
niekoniecznie dla realizacji już 
zidentyfikowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych (tych, które zawarto w 
GPR lub rozważa się uwzględnienie przy 
okazji aktualizacji programu), ale także pod 
kątem przyszłych działań i przekształceń 
wynikających po pierwsze z wałbrzyskich 
dokumentów strategicznych, a po drugie z 
koncepcji rozwiązań przestrzennych 
opracowanych dla każdego z podobszarów 
rewitalizacji. To właśnie te koncepcje – ich 
omówienie, analiza i dyskusja były 
podstawowym tematem warsztatów. 
Uzupełniająco odniesiono się do dwóch 
zagadnień – dostępności i adekwatności 
danych na potrzeby analiz dla 
poszczególnych narzędzi SSR, a także do 
głównych zagadnień wymagających 
rozstrzygnięcia w przypadku formułowania 
szczegółowych zasad udzielania i 
rozliczania dotacji remontowych dla 
właścicieli prywatnych nieruchomości (w 
przypadku, gdyby zdecydowano o 
zastosowaniu tego instrumentu). 

 Wywiady indywidualne przy okazji pozostałych 
działań analitycznych W trakcie realizacji zamówienia 

przeprowadzono indywidualne rozmowy  
z panią Skarbnik Miasta, panią Kierownik 
Biura Rewitalizacji i Planowania 
Przestrzennego oraz Urbanistą Miejskim. 

 Analiza WPF po przeprowadzeniu 
warsztatów Analiza przeprowadzona na podstawie 

uzyskanych z Wałbrzycha danych. 

 Bieżąca współpraca z 
przedstawicielami UM 
Wałbrzych i jednostek 
podległych 

cały okres realizacji 
zamówienia Współpraca odbywała się za 

pośrednictwem korespondencji mailowej 
oraz kontaktów telefonicznych w 
przypadku konieczności wyjaśnienia lub 
uzupełniania otrzymywanych z Wałbrzycha 
danych, informacji lub materiałów. 
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Ryc. 1 Matryca wykorzystywana w analizie „projektowej” przydatności narzędzi SSR (źródło: 

opracowanie własne na potrzeby prac warsztatowych) 
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Ryc. 2 Jedna z koncepcji zagospodarowania podobszaru rewitalizacji w Wałbrzychu (podobszar Nowe 

Miasto) wykorzystywana przy analizie „obszarowej” przydatności narzędzi SSR (źródło: koncepcja 

urbanistyczna opracowana na zlecenie UM Wałbrzych) 

 

Ryc. 3 Makieta koncepcji zagospodarowania podobszaru rewitalizacji Nowe Miasto (źródło: zdjęcie 

własne makiety ilustrującej koncepcję urbanistyczną opracowaną na zlecenie UM Wałbrzych) 

 

Przebieg szkolenia i warsztatów  

Opis przedmiotu zamówienia zobowiązywał Wykonawcę do przygotowania oprócz opracowania 

analitycznego także raportu z przeprowadzonych w ramach zamówienia działań o charakterze 

partycypacyjnym zawierającego m.in. wnioski z nich płynące. 

Przebieg realizacji zamówienia ujawnił, że prace warsztatowe były kluczowym i bardzo owocnym 

elementem całego procesu – potwierdziło się oczekiwanie Zamawiającego, że najtrafniejsze wnioski 

zostaną wypracowane w dialogu między osobami łączącymi różnorakie doświadczenia i odmienne 

spojrzenia.. Równocześnie warsztaty nie mogły kończyć się w poszczególnych punktach rozważań 

jednoznacznymi rozstrzygnięciami, gdyż wypracowane wnioski wykonawca musiał powiązać z innymi 

elementami prowadzonych prac – analizą dokumentów, analizą opracowanych przez zespół 
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projektowy map oraz wywiadami indywidualnymi z kluczowymi przedstawicielami Urzędu Miasta 

Wałbrzych. Tak więc próba wydzielenie  podsumowania warsztatów do odrębnego dokumentu 

zrodziłaby jedynie niejasności i zubożyła tak powstałe dwa dokumenty. Stąd też w uzgodnieniu 

z Zamawiającym zdecydowano się na umieszczenie raportu z warsztatów w niniejszym opracowaniu. 

Poniżej opisano przebieg poszczególnych działań partycypacyjnych, natomiast w treść kolejnych 

rozdziałów wpleciono odpowiedzi na pytania badawcze zdefiniowane w Opisie przedmiotu 

zamówienia wypracowane w ramach sporządzania analizy. 

Swoistym rdzeniem pracy nad „Analizą” był cykl 4 spotkań z zespołem kluczowych urzędników z UM 

Wałbrzych oraz jednostek podległych. Lista reprezentowanych komórek i jednostek objęła: 

Jednostki Gminy Wałbrzych 

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 
2 Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta 
3 Miejski Zarząd Budynków 

 

Biura UM 

1 Skarbnik Miasta  
2 Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju 

Gospodarczego 
3 Biuro Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
4 Biuro Infrastruktury i Nieruchomości 
5 Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
6 Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa 
7 Biuro Geodezji, Kartografii I Katastru Nieruchomości 
8 Biuro Inwestycji 
9 Biuro Lokalowe 

10 Straż Miejska 
11 Biuro Edukacji I Wychowania 
12 Biuro Zdrowia I Spraw Społecznych 
13 Biuro Księgowości Podatkowej 
14 Biuro Wymiaru Podatków I Opłat Lokalnych 
15 Referat Zamówień Publicznych Biura Organizacyjnego 
16 Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego 

 

W tym gronie przedyskutowano poszczególne aspekty potencjalnego zastosowania narzędzi 

ustawowych w Wałbrzychu i formułowano wstępne wnioski. Choć zasadniczo tylko 2 spotkania miały 

formułę warsztatów to cykl tych spotkań tworzył pewną całość i jako taką należy go 

scharakteryzować. Dlatego poniżej przedstawiono krótki opis każdego ze spotkań, a w przypadku 

szkolenia i warsztatów także ich bardziej szczegółowy harmonogram, według którego te spotkania się 

odbywały. 

I. SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE 

23.10.2018, Urząd Miasta Wałbrzych, ul. Rynek 23 

Tzw. „kick-off meeting”, na którym zgromadzono kluczowych uczestników procesu z Urzędu Miasta 

Wałbrzych. Ze strony firmy Efficon prezes Ireneusz Ratuszniak przedstawił zakres zamówienia, jego 
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cele, planowany sposób realizacji oraz zespół projektowy. Omówiono metody współpracy oraz 

ramowy harmonogram realizacji projektu. 

II. SZKOLENIE WSTĘPNE 

30.10.2018, Urząd Miasta Wałbrzych, ul. Rynek 23 

Cykl merytorycznych spotkań rozpoczęto od szkolenia dla uczestników procesu tak, aby przybliżyć im 

problematykę narzędzi ustawy o rewitalizacji. Szkolenie szybko przerodziło się we wstępny etap 

warsztatów inicjując dyskusje o przydatności poszczególnych narzędzi dla Wałbrzycha. 

9.00-9.15 Wprowadzenie. Potrzeba i mechanizm wprowadzania specjalnych narzędzi prawnych  

w rewitalizacji.  

9.15 - 10.15 Specjalna Strefa Rewitalizacji i jej narzędzia. Potencjalne zastosowania, ewentualne 

korzyści i obciążenia dla gminy. 

10.15 - 10.30 Zastosowanie narzędzi SSR w Łodzi   

10.30 - 10.45 Przerwa 

10.45 - 11.00 Przykład łódzki: "Zielone Polesie" - potencjalne pole do wykorzystania narzędzi 

ustawy o rewitalizacji 

11.00 - 11.30 Urbanistyczne narzędzia ustawy o rewitalizacji 

11.30 - 11.45 Metodyka przeprowadzania analizy przy ustanawianiu SSR 

11.45 - 12.00 Krótkie spojrzenie na GPR Wałbrzycha 

12.00 Podsumowanie / zakończenie 

III. WARSZTATY CZ. I 

15.11.2018, Urząd Miasta Wałbrzych, ul. Rynek 23 

Pierwsze formalne warsztaty z udziałem uczestników procesu objęły ustrukturyzowaną dyskusję  

o przydatności poszczególnych narzędzi SSR w odniesieniu do typów przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

i ich umiejscowienia w podobszarach rewitalizacji. Stanowiły odzwierciedlenie opisanego  

w metodologii realizacji zamówienia pierwszego poziomu analizy („projektowego”), na którym 

zestawiono w formule matrycy typy przedsięwzięć rewitalizacyjnych w poszczególnych podobszarach 

rewitalizacji (w tym także potencjalnych przyszłych przedsięwzięć w kontekście planowanej 

aktualizacji programu) z narzędziami ustawowymi badając ewentualną przydatność tych narzędzi do 

realizacji przedsięwzięć. 

9.30 - 9.40 Powitanie i wprowadzenie 

9.40 - 10.20 Szybki przegląd narzędzi ustawowych i wypunktowanie elementów stanowiących  

o możliwości/potrzebie wykorzystania poszczególnych narzędzi.  

10.20 - 11.15 Przegląd projektów, część I. Projekty nieinwestycyjne (w tym także wątek zamówień 

publicznych, także w odniesieniu do projektów inwestycyjnych). 

11.15 - 11.30 Przerwa 
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11.30 - 12.45 Przegląd projektów, część II. Projekty inwestycyjne (w tym także wątek potencjalnych 

dotacji dla właścicieli nieruchomości). 

12.45 - 13.15 Zagadnienia horyzontalne (których zastosowanie nie odnosi się do poszczególnych 

projektów, ale ogólnej polityki władz miasta). 

13.15 – 13.30 Podsumowanie  

13.30 Zakończenie 

IV. WARSZTATY CZ. II 

29-30.11.2018, Zamek Książ 

Drugie, dwudniowe, warsztaty z udziałem uczestników procesu, które skupiły się na analizie 

poszczególnych podobszarów rewitalizacji pod kątem wykorzystania w nich narzędzi ustawowych 

(tzw. drugi poziom analizy – „obszarowy”) – niekoniecznie dla realizacji już zidentyfikowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych (tych, które zawarto w GPR lub rozważa się uwzględnienie przy okazji 

aktualizacji programu), ale także pod kątem przyszłych działań i przekształceń wynikających po 

pierwsze z wałbrzyskich dokumentów strategicznych, a po drugie z koncepcji rozwiązań 

przestrzennych opracowanych dla każdego z podobszarów rewitalizacji. To właśnie te koncepcje – ich 

omówienie, analiza i dyskusja były podstawowym tematem warsztatów. Uzupełniająco odniesiono 

się do dwóch zagadnień – dostępności i adekwatności danych na potrzeby analiz dla poszczególnych 

narzędzi SSR, a także do głównych zagadnień wymagających rozstrzygnięcia w przypadku 

formułowania szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji remontowych dla właścicieli 

prywatnych nieruchomości. 

Dzień I 

10.45 - 12.15 Wprowadzenie do warsztatów. Analiza koncepcji PR ŚRÓDMIEŚCIE  

12.30 - 14.00 Analiza koncepcji PR PODGÓRZE i PR SOBIĘCIN 

Dzień II 

11.00 - 12.30 Kilka pytań o zakres analiz na potrzeby SSR. Analiza koncepcji PR STARY ZDRÓJ  

12.45 - 14.15 Analiza koncepcji PR BIAŁY KAMIEŃ i PR NOWE MIASTO 

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 

Jak wspominano na wstępie realizowana analiza jest jednym z pierwszych tego typu działań w skali 

całego kraju. Dotąd tylko nieliczne (także odnosząc to tylko do tych, gdzie uchwalono GPR) miasta 

skorzystały z możliwości ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Nawet tam, gdzie SSR już 

obowiązuje zakres korzystania z oferowanych przez ustawę rozwiązań jest ograniczony. Wynika to 

zapewne z szeregu przyczyn, których analizowanie nie jest podstawowym przedmiotem niniejszego 

zamówienia, niemniej jednak pozwoli ono zapewne poczynić spostrzeżenia i pośrednio wyciągnąć 

pewne wnioski w odniesieniu do tego zjawiska. 

Fakt ten równocześnie stwarza konkretne uwarunkowania realizacji zamówienia. Krótki czas 

obowiązywania uchwał o SSR w większości miast, gdzie one obowiązują, oraz wąski zakres 

stosowania narzędzi przekładają się po pierwsze na to, że dotychczasowe doświadczenia tych miast, 

z których można byłoby skorzystać, są mocno ograniczone. A po drugie nie doczekano się na razie 
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praktycznie żadnego orzecznictwa w tym względzie. Powoduje to, że planując scenariusze 

wykorzystania narzędzi SSR, konieczne jest budowie niezweryfikowanych przez praktykę hipotez. 

Natomiast chcąc odwołać się do orzecznictwa można co najwyżej opierać się na wyrokach sądów 

odnoszących się do zagadnień podobnych, jednak dotyczących odmiennych stanów faktycznych 

i prawnych. Zwiększa to ryzyko sformułowania nietrafnych tez i wniosków. Z drugiej strony brak 

rozbudowanych doświadczeń zwiększa znaczenie tego opracowania, które posłuży nie tylko 

Wałbrzychowi, ale jego treść może być użyteczna także dla podejmowania kluczowych decyzji 

rewitalizacyjnych w innych polskich miastach i gminach. 

Należy jednak pamiętać, że każdy ośrodek miejski ma własną historię i uwarunkowania przekładające 

się na przydatność określonych narzędzi ustawowych. Ustawa o rewitalizacji formułowana była  

z perspektywy ogólnopolskiej, a więc odpowiada na problemy i potrzeby zgłaszane z różnych stron 

kraju. Zagadnienia stanowiące przyczynę systemowego problemu w jednym miejscu, mogą w ogóle 

nie dotyczyć innych obszarów kraju. Przykładowo Wałbrzych jako leżący na Ziemiach Odzyskanych 

charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem własności komunalnej, co automatycznie zmniejsza presję 

na potrzebę pozyskiwania kolejnych nieruchomości przy wykorzystaniu narzędzi SSR. 

Uwarunkowania historyczne decydują również o tym, że w Wałbrzychu praktycznie brak jest tzw. 

zaszłości przekładających się na złożone lub nieuregulowane stany własnościowe na obszarze 

rewitalizacji.  

Odbiorcy niniejszego opracowania pochodzący z innych rejonów Polski nie powinni więc zbyt 

pochopnie opierać się na sformułowanych na potrzeby Wałbrzycha wnioskach co do przydatności 

poszczególnych narzędzi, gdyż w odniesieniu do miejsc, gdzie występują odmienne uwarunkowania 

formalne i faktyczne, podobna analiza prowadzić może do całkiem odmiennych wniosków. 
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UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 

Analiza przydatności narzędzi SSR dla działań rewitalizacyjnych w Wałbrzychu musi rozpocząć się od 

zidentyfikowania treści w dokumentach konstytuujących prowadzenie rewitalizacji w Wałbrzychu, 

które mogą determinować określone rozstrzygnięcia w ramach analizy lub dawać bezpośrednią lub 

pośrednią podstawę dla wyciągania wniosków lub formułowania rekomendacji. 

Pierwszym z tych dokumentów jest uchwała Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 

marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta 

Wałbrzycha. W uchwale tej rozstrzygnięto, że obszar rewitalizacji składać się będzie z 6 podobszarów: 

Śródmieścia, Starego Zdroju, Nowego Miasta, Białego Kamienia, Sobięcina i Podgórza. Takie podejście 

wydaje się naturalną konsekwencją policentrycznej struktury przestrzennej Wałbrzycha, w którym 

poszczególne dzielnice odznaczają się silnie zróżnicowanym charakterem pod względem lokalnych 

problemów, potencjałów i możliwości rozwojowych. Cechą wspólną podobszarów rewitalizacji jest 

to, że położone są one w centralnych rejonach dzielnic, które w przeważającej części obejmują 

zabudowę o metryce co najmniej przedwojennej. Wszystkie podobszary rewitalizacji znajdują się w 

części miasta leżącej na południe od dzielnic skupiających dziś większą część mieszkańców i większą 

część miejsc pracy. Koresponduje to z podstawowym wyzwaniem polityki przestrzennej miasta, 

a więc dążeniem do choć częściowego zrównoważenia rozkładu mieszkańców w strukturze miasta – 

a więc innymi słowy przyciągnięcia do dzielnic południowych przede wszystkim stałych mieszkańców, 

ale także podniesienia ich atrakcyjności jako miejsca pracy czy spędzania czasu dla mieszkańców 

dzielnic północnych. 

Wyznaczenie w uchwale delimitacyjnej obszaru rewitalizacji jako złożonego z podobszarów stanowi 

istotny atut z punktu widzenia stosowania narzędzi SSR. Zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji 

umożliwia to podjęcie odrębnych uchwał o ustanowieniu SSR – zarówno pod względem 

zróżnicowania stosowanych dla poszczególnych podobszarów regulacji prawnych, jak i pod względem 

sekwencji podejmowania uchwał i terminów, na jakie Strefa zostałaby ustanowiona. Możliwe jest 

również  powstrzymanie się od ustanawiania Strefy na części z podobszarów. 

Co również istotne w uchwale delimitacyjnej bazując na możliwości stworzonej przez ustawę  

o rewitalizacji wprowadzono na całym obszarze rewitalizacji prawo pierwokupu nieruchomości na 

rzecz miasta Wałbrzych. Prawo to obowiązywało przez okres 2 lat i wygasło, gdyż do tego czasu nie 

weszła w życie uchwała o SSR. W tym okresie władze Wałbrzycha jednokrotnie skorzystały z tego 

prawa dokonując zakupu nieruchomości w Śródmieściu zabudowanej tymczasowym budynkiem 

(obecnie nieużytkowanym) nadającym się do zastąpienia go nową zabudową o charakterze 

śródmiejskim. 

Drugim dokumentem, którego treść wprost przekłada się na kwestię stosowania narzędzi SSR  

w Wałbrzychu jest Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 przyjęty 

uchwałą nr XXIX/385/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 18 października 2016 r. Zgodnie  

z wymaganiami ustawy o rewitalizacji w GPR rozstrzygnięto, że na całym obszarze rewitalizacji w celu 

sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przewiduje się ustanowienie na okres 10 lat 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Z uwagi na to, że GPR jest dokumentem strategicznym, a nie aktem 

prawa miejscowego powyższy zapis umożliwia miastu Wałbrzych pełną swobodę działań – zarówno 

ustanowienie SSR na wszystkich lub części podobszarów rewitalizacji, jak i rezygnację z ich 

ustanawiania. Niemniej zapis ten zobowiązuje gminę do przeprowadzenia analizy co do zasadności 

ustanawiania SSR na obszarze rewitalizacji. Równocześnie GPR rozstrzyga, że nie przewiduje się 

uchwalania w Wałbrzychu Miejscowego Planu Rewitalizacji (MPR). W świetle przeanalizowanej 
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sytuacji finansowej (dostępność środków po 2032 r.) przy obecnej strukturze podobszarów 

rewitalizacji (większość kluczowych terenów jest własnością komunalną bądź Skarbu Państwa) 

możliwość i zasadność zastosowania narzędzi wynikających z uchwalenia MPR-u jest poważnie 

ograniczona. 

Brak bezpośredniego odniesienia do narzędzi SSR w innych częściach GPR powoduje, że brak jest 

zarówno ograniczeń co do ich stosowania, jak i wskazówek, w odniesieniu do jakich zagadnień 

przewidywano zastosowanie instrumentów ustawowych. Przegląd 302 przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zawartych w GPR nie daje prostej odpowiedzi co do przydatności w ich kontekście 

narzędzi SSR. Bardziej szczegółowo to zagadnienie zostanie potraktowane w części analitycznej 

opracowania, niemniej jednak należy stwierdzić, że realizacja żadnego z zaplanowanych 

przedsięwzięć nie jest jednoznacznie uwarunkowana zastosowaniem narzędzi SSR. Wydaje się to 

racjonalne i zrozumiałe, że na tak wczesnym etapie funkcjonowania ustawy o rewitalizacji, nie 

zaplanowano w GPR Wałbrzycha przedsięwzięć uzależnionych od nieznanych mechanizmów 

prawnych. Równocześnie, z uwagi na treść Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad 

przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie 

finansowej 2014-2020, GPR nie zawiera przewidzianych przez ustawę o rewitalizacji „charakterystyk 

pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych”, które właśnie mogłyby odnosić się do 

potencjalnych działań będących skutkiem wykorzystania narzędzi SSR. 

Właśnie w kontekście ewentualnej przyszłej modyfikacji Programu między innymi pod kątem dodania 

nowych przedsięwzięć lub charakterystyk dopuszczalnych przedsięwzięć, analiza przydatności 

narzędzi SSR przy realizacji Programu wymusza bardziej dogłębne przenalizowanie struktury 

założonych celów. Mogą się one stać punktem odniesienia do formułowania propozycji rozwinięcia 

w przyszłości treści Programu o przedsięwzięcia, dla których wykorzystanie narzędzi SSR będzie 

niezbędne lub wysoce pożądane. 

Struktura celów Programu jest złożona. W trakcie prac warsztatowych nad Programem 

sformułowano m.in. cele i kierunki działań oddzielnie dla każdego z podobszarów. Odnosiły się one 

wprost do lokalnych problemów, uwarunkowań i potrzeb. Na ich podstawie sformułowano 

uwspólnione dla całego obszaru cele – cel nadrzędny (misja) oraz 3 cele strategiczne. Poniżej 

przytoczono wybór treści związanych zarówno z celami uwspólnionymi, jak i celami oraz kierunkami 

dla poszczególnych podobszarów, mogących mieć znaczenie dla działań lub przedsięwzięć 

wykorzystujących narzędzia ustawy o rewitalizacji. 

W opisie wizji obszaru rewitalizacji po 2025 roku mowa jest m.in. o estetycznej przestrzeni publicznej, 

poprawie warunków zamieszkania, podniesieniu jakości infrastruktury publicznej i poprawie stanu 

technicznego budynków mieszkalnych. Dodatkowo zapowiada się wzrost atrakcyjności osiedleńczej 

obszaru rewitalizacji, zapewnienie stabilnych miejsc pracy oraz pomocy osobom wymagającym 

wsparcia, a także prężny rozwój organizacji pozarządowych. 

Cel strategiczny 1 dotyczy wzrostu aktywności, zaradności i poczucia współodpowiedzialności wśród 

mieszkańców. Zakłada takie kierunki działań jak m.in. wspieranie form aktywności, które wiążą się  

z włączaniem osób i grup wykluczonych w przedsięwzięcia przyczyniające się do przełamywania 

ukształtowanej kultury zależności i wyuczonej bierności oraz związanego z tym braku wiary we 

własne siły i możliwość zmiany sytuacji, tworzenie przestrzeni działalności dla organizacji 

pozarządowych, wspieranie działalności organizacji prospołecznych, wzmacnianie lokalnego kapitału 

ludzkiego. 
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Przy takim sformułowaniu celu 1 wśród powyższych kierunków działań niewątpliwie mieścić się będą 

te wspierające powstawanie i funkcjonowanie spółdzielni społecznych oraz organizacji społecznych 

działających na rzecz rewitalizacji. 

Cel strategiczny 2 skupia się na wysokiej jakości przestrzeni publicznej i poprawie warunków 

zamieszkania. Wśród kierunków działań wymieniono m.in.: poprawę jakości zamieszkania, 

zachowanie atrakcyjności istniejącej tkanki miejskiej, odnowę i termomodernizację budynków 

mieszkalnych i publicznych, ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego, poprawę jakości drobnej 

infrastruktury publicznej, odnowę i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych, odnowę zabudowy 

regulacyjnej rzeki Pełcznicy i potoku Szczawnik, odnowę zdegradowanych przestrzeni publicznych 

i wspólnotowych, dostosowanie obiektów do pełnienia nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 

edukacyjnych, tworzenie infrastruktury społecznej (centrów aktywności lokalnej, bibliotek), 

inwestycje w obiekty i usługi dla seniorów, kontynuację koniecznych rozbiórek i budowę nowych 

mieszkań; zapewnienie ładu przestrzennego, wykorzystanie instrumentów planistycznych w procesie 

rewitalizacji. 

Powyższy zakres planowanych kierunków działań stwarza warunki dla realizacji szeregu 

przedsięwzięć inwestycyjnych o zróżnicowanym charakterze, których przygotowanie będzie 

ułatwione przez wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji (lub wręcz od nich uzależnione).  

Cel strategiczny 3 zakłada stymulowanie rozwoju osobistego i gospodarczego. Planowane kierunki 

działań to m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej (także przez samorząd miasta), 

tworzenie terenów rozwoju usług nauki, tworzenie i rozwijanie stref aktywności gospodarczej dla 

lokalnych przedsiębiorców.  

Powyżej zakreślone kierunki działań także dopuszczają przedsięwzięcia, do których realizacji (lub 

wzmocnienia ich zasięgu) przydatne mogą być instrumenty SSR.  

Na potencjalną przydatność narzędzi SSR wskazywać mogą również wybrane, wyliczone poniżej, 

szczegółowe cele i kierunki działań dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji. 

Biały Kamień 

• Efektywne wykorzystanie niezagospodarowanych do tej pory obiektów budowlanych do 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

• Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku i estetyki miasta.  

• Stworzenie lepszych warunków do zabawy i rekreacji dla mieszkańców. Odnowienie  

i poprawa istniejącego stanu technicznego budynków i infrastruktury towarzyszącej.  
 

Stary Zdrój 

• Stworzenie lepszych warunków do zabawy i rekreacji dla mieszkańców. 

• Unowocześnienie przestrzeni publicznej, dostosowanie przestrzeni dla osób starszych  

i niepełnosprawnych. 

• Poprawa istniejącego stanu technicznego budynków i infrastruktury towarzyszącej.  

• Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku i estetyki miasta. Poprawa 

atrakcyjności przestrzeni dzielnicy. 
 

Śródmieście 

• Stworzenie w Willy Daisy Centrum Świadczącego Usługi Społeczne. 

• Gromadzenie podmiotów świadczących usługi społeczne i publiczne. 
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• Rozwój działalności gospodarczych tworzących możliwości spotkań mieszkańców  

i aktywności w czasie wolnym. 

• Rozwój turystyki, uatrakcyjnienie Śródmieścia. 

• Zwiększenie ilości miejsc aktywności fizycznej mieszkańców. 

• Podwyższenie stanu atrakcyjności dzielnicy, poprzez odrestaurowanie zniszczonych 

budynków, elewacji, klatek schodowych. 
 

Sobięcin 

• Zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w legalne zatrudnianie pracowników 

podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Powstawanie miejsc pracy 

z możliwością uzyskania stałego wynagrodzenia. 

• Powstanie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji dla mieszkańców. 

• Zaadaptowanie przestrzeni publicznych na cele rekreacyjne. 

• Efektywne wykorzystanie niezagospodarowanych dotychczas pomieszczeń. 

• Poprawa istniejącego stanu technicznego zasobu mieszkalnego w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom budynków.  

• Poprawa atrakcyjności przestrzennej dzielnicy. 
 

Nowe Miasto 

• Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku i estetyki dzielnicy. Poprawa 

atrakcyjności dzielnicy. 

• Stworzenie lepszych warunków do zabawy i rekreacji na świeżym powietrzu. 

• Poprawa istniejącego stanu technicznego infrastruktury technicznej, zahamowanie 

degradacji budynków. 
 

Podgórze 

• Zwiększenie atrakcyjności i estetyki dzielnicy. Poprawa stanu przestrzeni publicznych 

w dzielnicy. Zwiększenie ilości miejsc "zielonych". 

• Wyremontowanie budynków, pomieszczeń, elewacji. 

 

Istotnym dla części prowadzonych analiz wskaźnikiem jest stopień pokrycia planistycznego 

podobszarów rewitalizacji, a więc określenie procentu powierzchni danego podobszaru, na którym  

obowiązuje plan miejscowy. Jak widać z Tabeli 2 stopień ten jest bardzo zróżnicowany między 

poszczególnymi podobszarami – w szczególności zwraca uwagę to, że w dwóch podobszarach dotąd 

nie uchwalono ani jednego planu miejscowego. Gminny Program Rewitalizacji zapowiada istotne 

działania planistyczne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do zagadnień planistycznych 

(obecnie trwa ich realizacja): przygotowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (zwłaszcza pod kątem urealnienia ilości terenów pod zabudowę 

oraz uspójnienia z kierunkami GPR) oraz projektu tzw. uchwały krajobrazowej, ustanowienia parku 

kulturowego na staromiejskim obszarze Śródmieścia, a także aktualizacji i weryfikacji Gminnej 

Ewidencji Zabytków jak i opracowania wytycznych konserwatorskich dla obszarów chronionych 

konserwatorsko. Ponadto GPR przewiduje szczegółowo potrzebę zmian (w celu uwzględniania 

założeń rewitalizacyjnych) w obowiązujących na obszarze rewitalizacji planach miejscowych oraz 

uchwalenie tych, dla których trwa procedura planistyczna. GPR nie zapowiada wprost istotnego 
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zwiększenia pokrycia planistycznego na obszarze rewitalizacji. Z drugiej strony taka zapowiedź 

znajduje odzwierciedlenie w opracowanych koncepcjach urbanistycznych dla podobszarów 

rewitalizacji. Natomiast w trakcie prowadzonych warsztatów przedstawiciele władz miasta, wskazali, 

że kolejne plany będą uchwalane „gdyby wymagała tego ochrona ładu przestrzennego na określonym 

terenie (np. zabezpieczenie przed niepożądaną inwestycją na obszarze, który znalazłby się pod presją 

inwestycyjną). W takim przypadku proces może zostać przeprowadzony szybko i sprawnie. 

Tabela 2 Pokrycie planistyczne podobszarów rewitalizacji w Wałbrzychu (stan na wrzesień 2018, 

źródło: UM Wałbrzych) 

Podobszar Powierzchnia 
(ha) 

Liczba 
obowiązujących mpzp 

Pokrycie planistyczne 
(%) 

Biały Kamień 47,62 2 10,88 

Nowe Miasto 59,34 - -  

Podgórze 54,86 1 0,73 

Sobięcin 55,25 3 30,60 

Stary Zdrój 43,03 - - 

Śródmieście 156,22 16 58,07 
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Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Do podstawowych uwarunkowań wewnętrznych należy przedstawienie sytuacji finansowej Gminy 

Wałbrzych. To właśnie to uwarunkowanie może okazać się kluczowe w kontekście podejmowania 

decyzji o zakresie wykorzystania narzędzi SSR w Wałbrzychu. W tym celu przeprowadzono analizę 

Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) opierając się na Uchwale Nr IV/42/19 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wałbrzycha.  

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w Uchwale Nr IV/42/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 

stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 

grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha sytuacja 

Gminy Wałbrzych przedstawiać będzie w sposób zobrazowany na Ryc. 4.  

Ryc. 4 Sytuacja Gminy Wałbrzych w okresie 2019-2044  (źródło: Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 10 stycznia 2019 roku) 
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Kondycja finansowa miasta zaprezentowana na powyższych rycinach wynika głównie z wysiłku 

inwestycyjnego podejmowanego przez Gminę Wałbrzych w ostatnich latach w celu podniesienia 

poziomu życia mieszkańców tego dotkniętego transformacją gospodarczą miasta. Obecna sytuacja 

finansowa Gminy Wałbrzych jest pokłosiem likwidacji przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. 

Likwidacja branży węglowej spowodowała gwałtowny wzrost bezrobocia i znaczny odpływ ludności. 

Spadek liczby mieszkańców i jednoczesne ograniczenie bazy dochodowej ludności przyczyniły się do 

znacznego obniżenia dochodów budżetu gminy. Ograniczenie bazy dochodowej Gminy Wałbrzych 

wpływa na zmniejszenie poziomu wydatków, w tym w pierwszej kolejności wydatków 

inwestycyjnych. Z uwagi na górski rodowód Gmina Wałbrzych ponosi zwiększone koszty bieżące 

utrzymania już istniejącej infrastruktury komunalnej. Obecna kondycja finansowa miasta wynika 

także wprost z wysiłku inwestycyjnego podejmowanego przez Gminę Wałbrzych w ostatnich latach w 

celu podniesienia poziomu życia mieszkańców tego dotkniętego transformacją gospodarczą miasta. 

W związku z powyższym Gmina Wałbrzych ma ograniczone zasoby finansowe na inwestycje 

odtworzeniowe.  

Na potrzeby przedmiotowej analizy obliczono nadwyżkę operacyjną. Przedmiotowa nadwyżka 

operacyjna jest różnicą między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w przypadku osiągania 

wartości dodatnich, lub w przypadku ujemnego wyniku stanowi deficyt operacyjny. Nadwyżka 

operacyjna to część budżetu jednostki, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych 

zobowiązań. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji. Wartość nadwyżki 
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operacyjnej jest podstawowym miernikiem kondycji finansowej. Im wielkości te są większe, tym 

w lepszej jest ona kondycji finansowej. W poniższej tabeli (tab. 3) przedstawiono przedmiotową 

nadwyżkę operacyjną. 

Tabela 3 Nadwyżka operacyjna w okresie 2019 -2044 (źródło: opracowanie własne) 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

I. Dochody bieżące 578 552 476,00 580 781 378,76 600 930 499,75 621 509 141,90 641 063 288,02 660 592 030,94 

II. Wydatki bieżące 532 703 715,00 537 117 308,20 548 641 784,75 559 537 344,90 570 916 169,02 582 666 537,94 

Nadwyżka operacyjna 
(I-II) 

45 848 761,00 43 664 070,56 52 288 715,00 61 971 797,00 70 147 119,00 77 925 493,00 

Wyszczególnienie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

I. Dochody bieżące 680 562 964,25 700 457 211,00 720 232 671,00 740 566 560,00 760 734 086,00 781 273 907,00 

II. Wydatki bieżące 594 341 487,00 606 042 167,00 618 278 674,00 630 478 585,00 643 151 477,00 656 393 088,00 

Nadwyżka operacyjna 
(I-II) 

86 221 477,25 94 415 044,00 101 953 997,00 110 087 975,00 117 582 609,00 124 880 819,00 

Wyszczególnienie 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

I. Dochody bieżące 801 587 028,52 821 626 704,00 841 345 744,00 856 193 003,00 870 721 370,00 884 894 452,00 

II. Wydatki bieżące 670 671 501,00 685 033 362,00 701 269 743,00 715 808 789,00 733 259 369,00 751 153 459,00 

Nadwyżka operacyjna 
(I-II) 

130 915 527,52 136 593 342,00 140 076 001,00 140 384 214,00 137 462 001,00 133 740 993,00 

Wyszczególnienie 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

I. Dochody bieżące 899 365 168,00 913 436 217,00 927 788 687,00 942 428 206,00 957 360 514,00 971 829 922,00 

II. Wydatki bieżące 769 501 240,00 787 262 616,00 804 511 668,00 824 387 636,00 844 749 802,00 865 649 722,00 

Nadwyżka operacyjna 
(I-II) 

129 863 928,00 126 173 601,00 123 277 019,00 118 040 570,00 112 610 712,00 106 180 200,00 

Wyszczególnienie 2043 2044     

I. Dochody bieżące 986 574 248,00 1 000 807 954,00     

II. Wydatki bieżące 887 099 616,00 909 163 623,00     

Nadwyżka operacyjna 
(I-II) 

99 474 632,00 91 644 331,00     

 
Następnie w tabeli (tab. 4) określono wskaźnik udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem.  

Tabela 4 Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w okresie 2019 -2044 (źródło: 

opracowanie własne) 
Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Udział nadwyżki operacyjnej 
w dochodach ogółem 

6% 6% 7% 9% 10% 11% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 

 

Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Udział nadwyżki operacyjnej 
w dochodach ogółem 

16% 16% 15% 15% 14% 13% 13% 12% 12% 11% 10% 9% 9% 

 
Z powyższych tabel wynika, że w całym analizowanym okresie Gmina Wałbrzych będzie generowała 

nadwyżki operacyjne. Oznacza to, że Gmina Wałbrzych wykazuje potencjalne zdolności i możliwości 

do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Z powyższych 

tabel wynika również w jakim stopniu Gmina mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do 

osiąganych dochodów. Najmniejsze możliwości zaciągania nowych zobowiązań przypada na okres 

2019-2023. Niska wartość wskaźnika jest spowodowana dużymi wydatkami przypadającymi na ten 

okres związanymi m.in. z inwestycjami w zdegradowaną przestrzeń i obiekty znajdujące się na 

obszarze rewitalizacji (m.in. budynki mieszkalne, przestrzeń publiczną), wynikającymi z GPR 
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Wałbrzycha, na które udało się pozyskać finansowanie ze środków Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Największe możliwości zaciągania nowych zobowiązań przypadają na okres 2032-

2033. Należy też zwrócić uwagę, że zgodnie załącznikiem nr 3 do przedmiotowej Uchwały w tym 

okresie znacząco spada zadłużenie Gminy Wałbrzych.  

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wałbrzycha przedmiotowa Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia strategiczne dla 

Miasta Wałbrzych dokumenty, w tym m.in.: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 

2016-2025. W związku z powyższym w załączniku nr 2 do przedmiotowej Uchwały uwzględniono 

wydatki przewidziane w Gminnym Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha. Przedmiotowe wydatki 

majątkowe w WPF przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2019 rok. 

Wydatki majątkowe w latach prognozy zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizacje 

przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w Załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta 

Wałbrzycha w okresie 2019-2023) i zadań rocznych wyszczególnionych w budżecie Miasta 

Wałbrzycha na rok 2019. Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie szacowanych wydatków 

majątkowym z uwzględnieniem nakładów na działania rewitalizacyjne. 

Tabela 5 Szacowane wydatki majątkowe w okresie 2019-2023 z wyszczególnieniem wydatków 

majątkowych na działania rewitalizacyjne (źródło: opracowanie własne) 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Wydatki 
majątkowe 

253 888 239,00 257 576 914,00 157 156 222,00 72 202 984,00 69 028 475,00 

Wydatki 
majątkowe - 
inwestycje 

rewitalizacyjne 

96 759 153,00 92 051 062,00 30 823 033,00 36 242 778,00 26 640 000,00 

 
Zgodnie z powyższym Gmina Wałbrzych nie będzie dysponować w ciągu najbliższych lat 

wystarczającymi środkami własnymi, aby przeprowadzić niezbędne prace remontowe i inwestycje 

rozwojowe w planowanej skali. Środki finansujące przedsięwzięcia rozwojowe dostępne w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego do 2020 r. 

także wymagają zaangażowania własnych środków przez Miasto Wałbrzych. Wielkość potrzeb 

rozwojowych Wałbrzycha oraz ograniczony budżet wpływa na wydłużenie harmonogramu realizacji 

inwestycji oraz na konieczność zaciągania zobowiązań finansowych. W związku z powyższym 56 

zadań inwestycyjnych o charakterze rewitalizacyjnym realizowane będzie w ramach Planu Junckera 

ze wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Realizacja tych zadań rozpoczęła się w roku 

2018 i zakończy się w 2023 roku. Przedmiotowe środki finansowe z EBI to pożyczka w wysokości 120 

mln zł wypłacana w dwóch transzach. Pierwsza transza została wypłacona w roku 2018 w kwocie 60 

mln zł. Kolejna transza zostanie wypłacona w roku 2020 w kwocie 60 mln zł. Ponadto Gmina Miasta 

Wałbrzych jest emitentem obligacji przychodowych. Przedmiotowe obligacje służą również do 

zgromadzenia wymaganych wkładów własnych niezbędnych do realizacji zadań współfinansowanych 

ze środków unijnych, które przyczyniają się do poprawy jakości życia na obszarze miasta (np. 

„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej 

i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu zintegrowanych centrów przesiadkowych, wybudowanie 

P&R (Plac na Rozdrożu) oraz poprawę systemów zarządzania ruchem i energooszczędne oświetlenie 

miejskie”).  
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Wnioski z analizy wieloletniej prognozy finansowej 

Z wyżej przedstawionych  informacji wynika, że pomimo ograniczonych zasobów finansowych Gmina 

Wałbrzych konsekwentnie realizuje inwestycje majątkowe, w tym inwestycje zapisane w Gminnym 

Programie Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Wzrost wydatków inwestycyjnych i 

konieczność zaciągania zobowiązań na realizację projektów rewitalizacyjnych, z uwagi na brak 

bezzwrotnych dotacji na ten cel, jest istotną przyczyną braku wolnych środków w budżecie Gminy 

Wałbrzych, które mogłyby zostać przeznaczone na inne działania rewitalizacyjne, w tym 

wykorzystujące narzędzia Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Oznacza to, że narzędzia SSR generujące 

wydatki po stronie Miasta, mogłyby zostać wykorzystane w Wałbrzychu dopiero w przypadku 

pojawienia się wolnych środków.  
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SZCZEGÓŁOWA ANALIZA NARZĘDZI USTAWOWYCH 

Analizę prowadzono w odniesieniu do dwóch zasadniczych grup narzędzi ustawy o rewitalizacji. Po 

pierwsze dotyczyła narzędzi, które wprost (w części z mocy prawa, a w części jako rezultat treści 

uchwały o SSR) powiązane są z ustanowieniem Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Po drugie analizą 

objęto te narzędzia rewitalizacyjne, które nie wymagają ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Pominięto narzędzia związane z Miejscowym Planem Rewitalizacji, jako że GPR nie przewiduje tego 

instrumentu do wykorzystania w Wałbrzychu i miasto nie planuje wykorzystania tego instrumentu.. 

Lista analizowanych zagadnień w niniejszym rozdziale jest z jednej strony pochodną zestawu 

dostępnych narzędzi, a z drugiej pytań i zadań postawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(w kilku przypadkach pytanie sięgało głębiej niż tylko dotyczyło przydatności określonego narzędzia).  

Analiza każdego z narzędzi rozpoczyna się od krótkiej jego charakterystyki – opisu m.in. istoty tego 

narzędzia, jak i możliwych zastosowań (powszechnie, a nie tylko w warunkach wałbrzyskich). Potem 

następuje opis przeprowadzonej analizy, dokonanych spostrzeżeń i sformułowanych wniosków. 

Sposób prowadzenia analiz wynikał z opisanej wcześniej metodologii – prowadzono je najpierw 

z punktu widzenia poszczególnych przedsięwzięć, a następnie całych podobszarów rewitalizacji oraz 

koncepcji ich przekształceń przestrzennych. W trakcie analiz posługiwano się jednym narzędziem 

o charakterze przekrojowym – przygotowanymi na potrzeby realizacji zamówienia ortofotomapami 

podobszarów rewitalizacji, na które naniesiono granicę planów miejscowych – uchwalonych oraz 

wszczętych. Posługiwanie się takimi mapami pozwalało sprawnie i w sposób zrozumiały dla 

wszystkich uczestników warsztatów odnieść dyskusję do konkretnych lokalizacji i uwarunkowań 

przestrzennych. Realizując zamówienie sporządzano także inne specyficzne mapy - zostaną one 

scharakteryzowane przy okazji opisu narzędzi, do analizy których przede wszystkim posłużyły. 

Ryc. 5 Przykładowa ortofotomapa podobszaru rewitalizacji (Sobięcin) wykorzystywana w analizach 

przydatności narzędzi SSR (źródło: opracowanie własne na potrzeby prac analitycznych) 
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Treść poszczególnych opisów jest wypadkową spostrzeżeń i wniosków wypracowanych w trakcie 

warsztatów, przeprowadzonych rozmów indywidualnych oraz analiz – po pierwsze dokumentów, 

a po drugie materiałów opracowanych na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. W analizach 

wykorzystano zakres informacji i danych, które otrzymano od Zamawiającego lub ich uzyskanie było 

możliwe ze źródeł ogólnodostępnych. 

Każdy opis kończy się wnioskami co do przydatności danego narzędzia w poszczególnych 

podobszarach rewitalizacji. Jeśli stwierdzono zróżnicowanie przydatności między podobszarami to 

jest to w tekście odnotowane i wyjaśnione. Wnioski dla każdego narzędzia podsumowuje tabelka, 

której wzór wraz z wyjaśnieniem poszczególnych oznaczeń zawarto poniżej. 

Przydatność 
narzędzia 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary Zdrój Biały 
Kamień 

Podgórze Sobięcin 

Narzędzie „X”     ?  

 

Wyjaśnienie oznaczenia dla danego podobszaru rewitalizacji: 

              - zidentyfikowano potencjalną przydatność narzędzia  

        - zidentyfikowano znaczącą przydatność narzędzia  

  - zidentyfikowano wysoką przydatność narzędzia  

      - stwierdzono brak przydatności narzędzia  

       ?          - potencjalna przydatność narzędzia zależy od przyszłych decyzji władz miasta  
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Analiza w zakresie narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

na czym polega narzędzie 

Na podstawie art. 109 ust. 1. pkt. 4b) ustawy o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje 
prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze SSR. Prawo to podlega standardowym 
regulacjom dotyczącym tego narzędzia, a więc m.in. ustawowym ograniczeniom precyzującym 
przypadki, w których prawo pierwokupu nie obowiązuje (art. 109 ust.3). 
Notariusz sporządzający akt notarialny ma obowiązek dokonania analizy każdej sprzedaży 
nieruchomości (udziału w nieruchomości) pod kątem przysługującego gminie prawa pierwokupu, 
a w przypadku zaistnienia przesłanek, ma obowiązek sporządzić warunkową umowę sprzedaży  
i przekazać ją do prezydenta/burmistrza/wójta celem wypowiedzenia się co do skorzystania 
z przysługującego prawa pierwokupu. Samorząd gminny ma miesiąc czasu od momentu 
poinformowania przez notariusza na zajęcie stanowiska, czy skorzysta z prawa pierwokupu.  

obowiązywanie narzędzia 

Z mocy prawa po ustanowieniu SSR. 

do czego narzędzie może być przydatne 

• możliwość wykupu pojedynczych lokali w budynkach o mieszanej własności w celu 

przywrócenia 100% własności gminnej (co ułatwia zarządzenie nieruchomością  

i podejmowanie decyzji inwestycyjnych) 

• pozyskanie nieruchomości sąsiadujących z działkami gminnymi w celu realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych i innych rozwojowych 

• możliwość aktywnego przeciwdziałania spekulacji nieruchomościami na obszarze 

rewitalizacji (których źródło może tkwić w radykalnych zmianach tego obszaru w związku 

z działaniami rewitalizacyjnymi), co rodzi ryzyko niekontrowanej gentryfikacji na tym 

obszarze 

• pozyskanie atrakcyjnych z punktu widzenia władz gminy nieruchomości w celu 

przeprowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych (np. doprowadzenie do realizacji zapisów 

planu miejscowego – ta realizacja może odbywać się w różnych formułach prawnych, np. 

pozyskana działka może zostać wykorzystana do zbudowania oferty pod adresem 

przedsiębiorców prywatnych w celu realizacji przedsięwzięcia PPP)  

• zwiększenie przez gminę stanu posiadania nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co daje 

szerszą możliwość bezpośredniego wpływania na procesy zachodzące na obszarze 

rewitalizacji (jako dysponent gruntu gmina może uzależnić zbycie go od realizacji 

określonego programu inwestycyjnego) oraz dyskontowania ekonomicznych efektów 

zmian dokonujących się w wyniku realizacji GPR 

 
Prawo pierwokupu jest tym narzędziem, którego wykorzystanie na potrzeby procesu rewitalizacji 

przetestowano już w Wałbrzychu w praktyce, gdyż w uchwale delimitacyjnej (z dnia 29 marca 2016 

r.) wprowadzono zapisy dot. zastosowania tego prawa. Zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji 

obowiązywało ono przez okres 2 lat i wygasło, gdyż Wałbrzych nie podjął w tym czasie uchwały 

w sprawie SSR, która umożliwiłaby przedłużenie okresu jego obowiązywania. Fakt ten umożliwia 

oparcie analizy na konkretnych danych co do liczby transakcji, jakie trafiły do Urzędu Miasta w celu 

zajęcia stanowiska oraz liczby przypadków, w których Prezydent Miasta skorzystał z prawa 

pierwokupu. Dane te wskazują, że w 2017 r. (gdy prawo pierwokupu obowiązywało cały rok) do 

Urzędu Miasta wpłynęło 280 zapytań o skorzystanie z prawa pierwokupu, natomiast przez część  
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2018 r. (ok. 3,5 miesiące) liczba ta wyniosła 133. W ciągu dwuletniego okresu miasto skorzystało 

z prawa pierwokupu jednokrotnie. Jakie przyczyny wpłynęły na to, że narzędzie to – przy stosunkowo 

istotnym zwiększeniu zaangażowania podmiotów rynku obrotu nieruchomościami w czynności 

związane z obowiązywaniem prawa pierwokupu –  zostało wykorzystane w tak skromnym zakresie? 

Były to niewątpliwie: 

• brak wystarczających wolnych środków finansowych w budżecie, przez co gmina aktualnie 

nie może sobie pozwolić na bycie aktywnym podmiotem na rynku obrotu nieruchomościami 

na obszarze rewitalizacji, 

• brak wykazu nieruchomości, których nabyciem byłaby zainteresowana (lub innego 

dokumentu o podobnym charakterze), co utrudnia podejmowanie decyzji w krótkim czasie, 

jaki jest pozostawiony samorządowi na skorzystanie z prawa pierwokupu, 

• fakt istnienia dużego gminnego zasobu nieruchomości, co przekłada się na brak presji na 

powiększenie zasobu nieruchomości na potrzeby przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

ewentualnie innych przedsięwzięć rozwojowych w przyszłości,  

• ograniczona intensywność obrotu nieruchomościami na obszarze rewitalizacji, która nie jest 

na tyle duża, aby uznano za konieczną „interwencję” w tym zakresie ze strony miasta w celu 

powstrzymywania negatywnych zjawisk, 

• narzędzie ustawowe w postaci prawa pierwokupu nie jest postrzegane jako niezbędne dla 

niwelowania skutków rozproszonej prywatyzacji lokali mieszkalnych (tj. ujednolicenia na 

rzecz gminy struktury nieruchomości stanowiących wspólnotę mieszkaniową przy dużym 

udziale własnościowym gminy) – zgodnie z wnioskami płynącymi z warsztatów dotychczas 

prowadzono działania w drodze zamiany prawa własności lokali mieszkalnych i były one 

skuteczne w związku z posiadaniem dużego zasobu gminnych lokali mieszkalnych. 

Bazując na Metodologii bytomskiej należałoby stwierdzić, że jednokrotne wykorzystanie narzędzia 

w ciągu 2 lat dowodzi jego małej efektywności i nie przełożyło się na wymierne rezultaty. Z drugiej 

strony można się pokusić o stwierdzenie, że taka ocena jest przedwczesna, gdyż wystarczy, aby 

dwuletnie koszty osobowe Urzędu Miasta związane z obsługą prawa pierwokupu były niższe niż 

korzyści ekonomiczne, jakie zrodzi przyszła inwestycja na tej nieruchomości – to wówczas z punktu 

widzenia miasta cały mechanizm pierwokupu będzie uzasadniony i efektywny. Na obecnym etapie 

dokonanie rzetelnej analizy w tym zakresie nie jest możliwe, gdyż pozyskana przez gminę 

nieruchomość nie została na razie wykorzystana (choć jej położenie stwarza realne perspektywy jej 

atrakcyjnego wykorzystania – w wymiarze ekonomicznym i miastotwórczym). Z drugiej strony warto 

odnotować, że dodatkowe obowiązki urzędu zostały bez zmiany w liczebności zatrudnionych 

w odpowiedniej komórce. Niemniej jednak wałbrzyskie doświadczenia wskazują, że warto rozważyć 

zmiany ustawowe, które pozwoliły stosować prawo pierwokupu przez gminy przy jednoczesnym 

ograniczeniu poświęconej temu narzędziu nadmiernej pracy wynikającej z „powszechności” tego 

rozwiązania (a więc obligatoryjnego odniesienia go do wszystkich typów transakcji, nawet jeśli gmina 

byłaby zainteresowana tylko ich określoną częścią).  

Analizując przydatność narzędzia należy zwrócić uwagę, że od czasu  okresu obowiązywania prawa 

pierwokupu zmieniła się nieco sytuacja, gdyż na zlecenie miasta opracowano koncepcje rozwiązań 

przestrzennych dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji. Stanowić one mogą pomocniczy 

materiał pozwalający efektywniej rozstrzygać sensowność skorzystania z prawa pierwokupu w celu 

wsparcia planów rozwojowych miasta. Stąd też w trakcie analizy zasadne było bardziej szczegółowo 

rozważać celowość ustanowienia prawa pierwokupu na obszarze rewitalizacji. 
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Ponieważ GPR obejmuje jedynie konkretnie, szczegółowo zdefiniowane i już przygotowane 

przedsięwzięcia oczywiste jest, że na ich potrzeby nie ma konieczności korzystania z prawa 

pierwokupu. To prawo może być raczej wykorzystane w kontekście szerszej polityki miasta 

(odzwierciedlonej także w treści GPR) – przestrzennej, inwestycyjnej, gospodarczej. Dlatego w tym 

zakresie kluczowe znaczenie miała analiza „obszarowa”. Posługiwano się w niej po pierwsze 

wspomnianymi koncepcjami zagospodarowania przestrzennego dla podobszarów. Koncepcje te miały 

na celu zbadanie potencjału rozwojowego (urbanistycznego) poszczególnych podobszarów 

i pokazanie możliwych przeobrażeń w dłuższej (planistycznej) perspektywie z uwzględnieniem 

zagadnień rewitalizacyjnych jako wiodących. Nie można zatem patrzeć na nie wprost jako wykonane 

dla tych podobszarów gotowe do realizacji "master plany". Niemniej jednak koncepcje te  można 

traktować jako główny wyznacznik ewentualnego „zapotrzebowania” gminy na tereny na danym 

podobszarze – czy to na potrzeby przyszłych własnych inwestycji czy też potencjalnych szerszych 

przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, w tym dotyczących przekształceń przestrzennych, które 

mogłyby być realizowane np. w formule PPP. W tym drugim wypadku gmina dysponując określonymi 

działkami mogłaby włączyć się na partnerskich zasadach (według któregoś z modeli PPP) i uzyskać 

aktywny wpływ na kształt inwestycji na obszarze rewitalizacji, istotnych z punktu widzenia celów 

Programu. Ponadto w procesie analizy wykorzystano przygotowane na potrzeby realizacji 

zamówienia mapy podobszarów ilustrujące strukturę własnościową nieruchomości na ich terenie 

(ryc. 6) konfrontując je z zawartymi w koncepcjach urbanistycznych planami przekształceń 

przestrzennych. 

Ryc. 6 Przykładowa mapa ilustrująca stan własności w podobszarze rewitalizacji (Nowe Miasto) 

(źródło: opracowanie własne na potrzeby prac analitycznych) 

 

Analiza przeprowadzona dla poszczególnych podobszarów wskazała na zróżnicowany poziom 

zapotrzebowania na stosowanie prawa pierwokupu na ich terenie. Przy czym na żadnym z obszarów 

nie zidentyfikowano wysokiego poziomu tego zapotrzebowania. Decyduje o tym przede wszystkim 

charakterystyczna dla całego obszaru rewitalizacji struktura własności nieruchomości oraz specyfika 

i znaczący zakres komunalnego zasobu mieszkaniowego. W Wałbrzychu w obszarze rewitalizacji 

dominuje własność publiczna, w szczególności gminna. W warunkach depopulacji oraz ograniczonej 
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presji inwestycyjnej w obszarze rewitalizacji gmina nie ma problemów, aby znajdować nowe 

lokalizacje na potrzeby usług publicznych we własnym zasobie nieruchomości. Natomiast 

w odniesieniu do komunalnego zasobu mieszkaniowego – mimo prowadzenia aktywnej polityki 

inwestycyjnej – samorząd Wałbrzycha dotąd nie natrafił na problemy w odzyskiwaniu pojedynczych 

sprywatyzowanych mieszkań w budynkach o przeważającej własności gminy (metodą zamiany lub 

standardowego wykupu). Tak więc to, co w innych miastach przesądza o atrakcyjności prawa 

pierwokupu, w Wałbrzychu nie jest na razie argumentem za jego zastosowaniem.  

Za wykorzystaniem prawa pierwokupu w Wałbrzychu mogą więc przemawiać w zasadzie dwa 

czynniki. Pierwszy z nich to możliwość pozyskania nieruchomości do wykorzystania na przyszłe 

projekty rozwojowe. Mogą to być przedsięwzięcia „samorządowe”, ale także takie o charakterze 

przynajmniej częściowo komercyjnym, w których gmina uzyska silny wpływ na kształt przedsięwzięcia 

czy to poprzez zaangażowanie się w niego w formule PPP czy też wyspecyfikowanie odpowiednich 

warunków przy zbyciu nieruchomości. Przy czym należy mieć świadomość, że charakter prawa 

pierwokupu powoduje, że gmina zawsze pozostanie „biernym” uczestnikiem tego procesu – 

transakcje dotyczące interesujących nieruchomości mogą pojawić się lub nie, w przypadkowych 

terminach, a gminie pozostanie jedynie relatywnie krótki czas na właściwą decyzję (który nie pozwoli 

na szczegółowe zbudowanie koncepcji tego przyszłego przedsięwzięcia rozwojowego – chyba, że 

opracowano wcześniej „modelowe” zarysy takich koncepcji dla nieruchomości o określonym 

charakterze). To stanowi istotne ograniczenie  atrakcyjności tego narzędzia. Drugie potencjalne 

zastosowanie prawa pierwokupu w Wałbrzychu to wejście gminy w transakcje, które wskazują na ich 

atrakcyjność finansową, a więc dają gminie nadzieję na przyszłe zbycie nieruchomości z zyskiem. 

W ten sposób gmina miałaby możliwość choć częściowego zdyskontowania inwestycji poczynionych 

w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Przy praktycznie niedziałających 

mechanizmach finansowania urbanizacji (jak w przypadku opłaty planistycznej) i znaczących 

nakładach poniesionych w ramach Programu takie rozwiązanie może być dla gminy atrakcyjne. Nie 

można jednak zapominać o zawsze wiążącym się z tego typu transakcjami ryzykiem, podyktowanym 

choćby niemożnością przewidzenia trendów na rynku nieruchomości, a także uwarunkowaniami 

formalnymi. Te są jednak dość ogólne. Art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami umożliwia tworzenie na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności 

inwestycyjnej gminnych zasobów nieruchomości. Brak równocześnie regulacji, które 

uniemożliwiałyby zbywanie części zasobu. Jedynie art. 12 tej ustawy wymaga, aby gospodarowanie 

nieruchomościami odbywało w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Odrębną sprawą 

związaną ze zbywaniem nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego jest kwestia 

podatku VAT, w odniesieniu do której pojawiają się w poszczególnych przypadkach różnorakie 

i niejednolite opinie, interpretacje i orzeczenia. Tak więc podejmując decyzję o ewentualnym 

zaangażowaniu się gminy w tego typu transakcje to zagadnienie również powinno być brane pod 

uwagę w analizie potencjalnych ryzyk.  

Z drugiej strony należy pamiętać, że uczestnicy rynku obrotu nieruchomościami postrzegają z reguły 

instytucję pierwokupu jako pewną niedogodność, w szczególności związaną z przedłużaniem 

transakcji oraz koniecznością sporządzenia i opłacenia dwóch umów – warunkowej umowy sprzedaży 

nieruchomości oraz umowy przenoszącej własność nieruchomości. Te niedogodności dotykać będą 

wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców miasta będących właścicielami nieruchomości na 

tych terenach, na których prawo pierwokupu zostałoby wprowadzone. Kwestia ta również może być 

brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ustanowieniu SSR i jej zasięgu terytorialnym. 

Uwzględniając powyższe analiza sytuacji w poszczególnych podobszarach rewitalizacji doprowadziła 

do uznania, że we wszystkich podobszarach występuje potencjalna przydatność prawa pierwokupu – 
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w każdym z nich może dojść do takich transakcji, w których skorzystanie przez gminę z prawa 

pierwokupu przyniesie jej korzyści (według opisanych wcześniej mechanizmów) – w krótszym lub 

dłuższym terminie. Dodatkowo stwierdzono, że w Śródmieściu oraz Białym Kamieniu przydatność 

tego narzędzia może zostać uznana za znaczącą. Śródmieście charakteryzuje się najwyższym 

potencjałem w zakresie lokalizowania przedsięwzięć inwestycyjnych, a władze miasta prowadzą 

(także w ramach procesu rewitalizacji) konsekwentne działania na rzecz podniesienia atrakcyjności 

tego obszaru, przyciągnięcia do niego osób z innych dzielnic („aby Śródmieście było śródmieściem”) 

oraz osiedlenia się tam nowych mieszkańców. Dodatkowo Śródmieście wyróżnia najwyższe pokrycie 

planistyczne, co przekłada się na lepszą znajomość kierunków przekształceń przestrzennych i rozwoju 

tej dzielnicy. Opisane czynniki sprawiają, że dysponowanie prawem pierwokupu w Śródmieściu 

stwarza gminie duże możliwości rozszerzania i podnoszenia skuteczności procesów rewitalizacyjnych. 

W odniesieniu do Białego Kamienia ocena o znaczącej przydatności narzędzia wynikała z założonego 

w koncepcji urbanistycznej zamiaru modernizacji przestrzeni publicznych. Z analizy struktury 

własności wynikało, że część działek, których te zamierzenia dotyczą nie znajduje się w rękach 

publicznych, a więc prawo pierwokupu stwarzałoby możliwość stopniowego pozyskania części z tych 

nieruchomości pod kątem przyszłego wykreowania nowych przestrzeni publicznych.   

Zasadniczą barierą dla aktywnego stosowania prawa pierwokupu (dotyczącą całego obszaru 

rewitalizacji w Wałbrzychu) jest potrzeba zaangażowania środków własnych z budżetu gminy (nawet 

gdyby w przyszłości konkretne nieruchomości miałyby zostać wykorzystane w sposób przynoszący 

dochód do budżetu gminy). Tymczasem analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazuje, że  

w nadchodzących latach nie ma w budżecie gminy rezerwy na takie dodatkowe wydatki. Oznacza to, 

że skorzystanie w tym okresie z prawa pierwokupu musiałoby wiązać się z uprzedniej rezygnacji 

z innych wydatków uwzględnionych aktualnie w WPF.  

Niezależnie od powyższego ograniczenia, którego czasowe złagodzenie może być przedmiotem 
doraźnych decyzji zarządczych, a więc kwestii, których dynamika wykracza poza charakter tego 
opracowania, już teraz warto poświęcić uwagę przygotowaniu się organizacyjnemu gminy na 
wypadek, gdyby zaistniała możliwość aktywnego korzystania z tego prawa. Jak wprawdzie wynika 
z dwuletnich doświadczeń w obowiązywaniu prawa pierwokupu na całym obszarze rewitalizacji, 
dodatkowy nakład pracy związany z wpływem zapytań dot. położenia przeznaczanych do sprzedaży 
nieruchomości w obszarze rewitalizacji i koniecznością wydawania zaświadczeń i informacji w tym 
zakresie (w 2-letnim okresie takich zapytań do Biura rewitalizacji UM w Wałbrzychu wpłynęło 900), 
a następnie wpływem warunkowych umów sprzedaży i potrzebą ich analizowania, nie spowodował 
paraliżu pracy właściwych jednostek organizacyjnych (Biuro Infrastruktury i Nieruchomości) to jednak 
warto wyprzedzająco zaplanować mechanizmy organizacyjne oraz działania informacyjne tak, aby np. 
mieszkańcy nie formułowali nieuzasadnionych zapytań i tej dodatkowej pracy w Urzędzie Miasta było 
jak najmniej, a wpływające bez ostrzeżenia umowy warunkowe nie dezorganizowały pracy różnych 
komórek organizacyjnych.  
 

Przydatność 
narzędzia 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary Zdrój Biały 
Kamień 

Podgórze Sobięcin 

Prawo 
pierwokupu       
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Możliwość wprowadzenia zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy  

na czym polega narzędzie 

Gmina ma możliwość wprowadzić zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy na obszarze 
rewitalizacji, w tym zakaz zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zakaz 
może dotyczyć wszystkich lub określonych typów zmiany sposobu zagospodarowania terenu. 
Uzasadniać go powinien niezadowalający stopień pokrycia planistycznego oraz ryzyko 
zagospodarowania  niezgodnego z GPR lub utrudniającego jego realizację. 

obowiązywanie narzędzia 

Zakaz może zostać wprowadzony w uchwale w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji, a wyprzedzająco (maksymalnie na okres 2 lat) w uchwale o wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wówczas uzasadnienie powinno wynikać z ryzyka 
zaistnienia niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu obszaru rewitalizacji pogłębiających 
negatywne zjawiska). 

do czego narzędzie może być przydatne 

• zabezpieczenie przed ryzykiem fiaska przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (jeśli stan 

faktyczny wskazuje na takie zagrożenie) lub niekorzystnymi przemianami obszaru 

rewitalizacji sprzecznymi z celami programu 

• zabezpieczenie ładu przestrzennego – uniemożliwienie przypadkowych, przeskalowanych 

inwestycji zaburzających ład przestrzenny 

• uniemożliwienie realizacji inwestycji niepożądanych z powodów nie tylko przestrzennych, 

ale także społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przykłady z innych miast dotyczą 

m.in.:  

o obiektów handlowych o określonej powierzchni sprzedaży, 

o lokali z hazardem, 

o budynków z indywidualną instalacją grzewczą na paliwo stałe, 

o obiektów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko 

o obiektów uciążliwych dla otoczenia 

• uniemożliwienie niepożądanych zmian w użytkowaniu budynków 

 
Ocenę zasadności wprowadzenia zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy przeprowadzono 

w oparciu o dane ilościowe, pozyskane z rejestru wniosków dotyczących decyzji o warunkach 

zabudowy w latach 2016-2018 oraz wywiad z przedstawicielami jednostek planistycznych miasta.  

W ujęciu ilościowym w latach 2016-2018 Urząd Miasta Wałbrzycha przeprowadził 525 postępowań 

w odpowiedzi na wnioski dotyczące wydania, zmiany lub przeniesienia decyzji o warunkach 

zabudowy. Średnio w ciągu roku wydawanych jest 175 decyzji, z czego ok. 30 dotyczy podobszarów 

rewitalizacji. Zdecydowaną, bo ponad 80-cio procentową większość stanowią więc decyzje wydawane 

dla części miasta obecnie nieobjętej działaniami rewitalizacyjnymi. 

Poszczególne podobszary rewitalizacji, pomimo zróżnicowanego pokrycia planistycznego, 

omówionego w rozdziale o uwarunkowaniach wewnętrznych, różnią się nieznacznie pod względem 

ilości wydanych decyzji, zawierającej się przeważnie w przedziale 15-20 w okresie minionych trzech 

lat. Wyjątek stanowi Sobięcin, w obrębie którego w latach 2016-2018 wydano zaledwie 6 decyzji. 

Średnio, dla każdego z podobszarów, wpływa po kilka wniosków rocznie. Ilościowe zestawienie 

wniosków zawarto w tabelach 6 i 7. 
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Ryc. 7 Mapa lokalizacji wniosków w sprawie decyzji o warunkach zabudowy w latach 2016-2018 

(źródło: opracowanie własne) 

 

 

Tabela 6 Ilość decyzji wydanych dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji (źródło: UM 

Wałbrzych) 
rok suma 

wniosków 
dot. 

decyzji wz 

 podobszar rewitalizacji 
pozostałe 
wnioski 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary 
Zdrój 

Biały 
Kamień 

Podgórze Sobięcin ogółem 

2016 
182 7 4 5 7 9 2 34 148 

2017 
177 6 5 2 7 8 4 32 145 

2018 
166 5 8 6 7 3 0 29 137 

Ogółem 
525 18 17 13 21 20 6 95 430 

Procent 
wniosków 
w latach 
2016-18 

100 3,43 3,24 2,48 4,00 3,81 1,14 18,10 81,90 
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Tabela 7 Średnia liczba wydawanych decyzji dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji rocznie 

(źródło: UM Wałbrzych) 

średnia liczba wydawanych rocznie decyzji o warunkach zabudowy w latach 2016-2018 

na terenie 
całej gminy 

w podobszarach rewitalizacji 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary 
Zdrój 

Biały 
Kamień 

Podgórze Sobięcin ogółem 

175,0 6,0 5,7 4,3 7,0 6,7 2,0 31,7 

Ocena zasadności wprowadzenia zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy nie powinna 

jednak bazować jedynie na analizie ilościowej. Równie istotny jest przedmiot poszczególnych 

wniosków a także określenie, czy działanie budowlane prowadzone na ich podstawie „może 

doprowadzić do zmian w zagospodarowaniu Strefy niezgodnych z GPR albo utrudniających jego 

realizację”. Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy wydanych decyzji pod kątem ich 

spójności lub sprzeczności z zakładanymi celami rewitalizacji. 

Dla nieruchomości znajdujących się w podobszarach rewitalizacji w badanym okresie Urząd Miasta 

przeprowadził łącznie 95 postępowań, w tym wydano 67 decyzji o warunkach zabudowy, 2 zmiany 

i jedno przeniesienie. Urząd Miasta 3-krotnie odmówił wydania decyzji oraz umorzył 22 sprawy.  

Spośród wydanych decyzji pozytywnych, przyjętych za przedmiot dalszej analizy, najczęściej 

występują wnioski dotyczące realizacji nowej zabudowy – głównie w postaci pojedynczych budynków 

garażowych, w drugiej kolejności – obiektów usługowych. Drugą najliczniejszą grupę wniosków 

stanowią decyzje o zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków lub ich części na cele 

mieszkaniowe lub usługowe. 

Tabela 8 Typy decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla podobszarów rewitalizacji (2016-2018) 

(źródło: UM Wałbrzych) 

Wydane 
decyzje – 

typ wniosku 

podobszar rewitalizacji 
ogółem Śródmieście Nowe 

Miasto 
Stary 
Zdrój 

Biały 
Kamień 

Podgórze Sobięcin 

Nowa 
zabudowa 

4 7 5 8 7 4 35 

Nowy obiekt 
budowlany 

4 0 1 3 3 0 11 

Przebudowa 
istniejącego 

budynku 
1 1 0 0 0 0 2 

Zmiana 
sposobu 

użytkowania 
4 1 5 3 4 2 19 

 
O ile przemiany funkcjonalne obszaru same w sobie nie stanowią zagrożenia dla osiągnięcia celów 

rewitalizacji Wałbrzycha, realizacja nowej zabudowy w oparciu o decyzję administracyjną zamiast 

planu miejscowego zawsze niesie ze sobą ryzyko braku koordynacji z prowadzonymi działaniami 

rewitalizacyjnymi. Wynika to z tego, że w obecnych realiach prawnych ugruntowanych przez 

orzecznictwo organ wydający decyzję ma bardzo ograniczoną możliwość skutecznego wpłynięcia, 

w sposób zgodny z jakąś założoną linią, np. wynikającą z GPR, na kształt inwestycji. Tym samym sam 

fakt istnienia możliwości, że „przypadkowe” plany inwestycyjne właścicieli nieruchomości da się 

zrealizować w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, może doprowadzić do zmian 

w zagospodarowaniu Strefy niezgodnych z GPR albo utrudniających jego realizację. Jakkolwiek do dziś 
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żadna tego typu sytuacja nie miała w Wałbrzychu dotąd miejsca, to nie da się takiego potencjalnego 

scenariusza całkowicie wyeliminować. 

Patrząc na to zagadnienie szerzej i uwzględniając z jednej strony ustawowy wymóg pełnej 

transparentności procedury planistycznej, a z drugiej wymóg zapewnienia inkluzywności 

i partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji, pokusić się można o tezę, że każdy proces 

inwestycyjny oparty o warunki zabudowy, a więc pozbawiony elementu partycypacyjnego, prowadzi 

do zagospodarowania dokonującego się w sposób niezgodny z podstawowymi regułami GPR. A więc 

pożądane byłoby ograniczać (w granicach rozsądku) tego typu działania w obszarze rewitalizacji. 

Niemniej jednak wywiad przeprowadzony z przedstawicielami jednostek planistycznych miasta 

wskazuje na wysoki stopień zaradności oraz umiejętność skutecznego działania w obliczu 

potencjalnych zagrożeń spowodowanych przez procesy inwestycyjne. Średni czas potrzebny do 

uchwalenia planu miejscowego w formie interwencji szacowany jest na ok. 9 miesięcy, co stanowi 

najkrótszy możliwy okres przy zachowaniu terminów ustawowych. Tak więc według dotychczasowych 

doświadczeń biegłość przeprowadzenia procedury projektu planu miejscowego wraz 

z wykorzystaniem możliwości zawieszenia postępowania wydania decyzji o warunkach zabudowy 

stanowi w Wałbrzychu (co nie musi być regułą w innych miastach) skuteczne narzędzie 

przeciwdziałania niepożądanym zmianom przestrzennym. Co więcej w przypadku Wałbrzycha warto 

zauważyć, że zarówno zadania ujęte w GPR-e jak i większość propozycji ujętych w koncepcjach 

urbanistycznych lokalizowana jest na nieruchomościach komunalnych bądź będących własnością 

Skarbu Państwa tak więc aktywność inwestycyjna innych podmiotów nie będzie stanowić zagrożenia 

dla ich realizacji.  

Podsumowując, wprowadzenie zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy w chwili obecnej 

nie jest konieczne do osiągnięcia celów rewitalizacji miasta Wałbrzycha. Z uwagi na niewielką ilość 

wniosków dotyczących nieruchomości zlokalizowanych w podobszarach rewitalizacji, ich przedmiot  

a także sprawność działania jednostek planistycznych miasta, powodzenie procesu rewitalizacji nie 

jest zagrożone. 

Niewykluczone, że w miarę postępowania procesu rewitalizacji pojawi się presja inwestycyjna 
rozbieżna z celami polityki przestrzennej miasta i trudna do sterowania za pomocą decyzji 
administracyjnych. W przypadku istotnych zmian w dynamice procesów budowlanych 
w podobszarach rewitalizacji i gdyby nie zostało zrealizowane zapowiadane stopniowe zwiększanie 
pokrycia planistycznego w tych podobszarach ocena zasadności wprowadzenia zakazu wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy mogłaby wymagać aktualizacji.  
 

Przydatność 
narzędzia 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary Zdrój Biały 
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Podgórze Sobięcin 

Zakaz decyzji 
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Społeczne budownictwo czynszowe jako cel publiczny   

na czym polega narzędzie 

Budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego 
na obszarze SSR przewidziana w GPR jest celem publicznym w rozumieniu art. 6 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, a więc może być podstawą do wywłaszczenia. Lokalizacja takich 
inwestycji musi być określona w mpzp, a inwestycja musi stanowić podstawowe przedsięwzięcie 
rewitalizacyjne, wprost wskazane w GPR (art. 15 ust. 1 pkt 5 a). 
Społeczne budownictwo czynszowe to takie, w którym dostęp do lokali mieszkalnych następuje na 
zasadach nierynkowych na podstawie kryteriów określonych przez organy władzy publicznej. 
Dodatkowo podmioty realizujące inwestycje muszą korzystać ze wsparcia środkami publicznymi 
lub KZN, a ich głównym celem działania nie jest osiągnięcie zysku. 

obowiązywanie narzędzia 

Z mocy prawa po ustanowieniu SSR, przy czym możliwość skorzystania z narzędzia warunkuje 
odpowiednie określenie przeznaczenia nieruchomości w aktach prawa miejscowego, jakimi są 
plany  miejscowe. 

do czego narzędzie może być przydatne 

• uzyskanie przez gminę realnego argumentu w negocjacjach cenowych związanych 
z nabyciem na rzecz gminy nieruchomości, które zostaną przeznaczone na inwestycje 
związane ze społecznym budownictwem czynszowym (zwłaszcza dotyczy pojedynczych 
lokali w budynkach przewidzianych do przebudowy), co często prowadzi do rezygnacji z 
formułowania przez właścicieli nieruchomości nierealistycznych, w istocie zaporowych 
warunków 

• możliwość pozyskania nieruchomości pod społeczne budownictwo czynszowe 
w obszarach, gdzie gmina nie dysponuje odpowiednimi lub wystarczającymi 
nieruchomościami lub istnieje potrzeba pogłębiania tzw. miksu społecznego przez 
uzupełnienie oferty mieszkaniowej w zakresie społecznego budownictwa czynszowego 

• możliwość realnego wpływu gminy na ład przestrzenny na obszarze rewitalizacji poprzez 
zaplanowanie i skuteczne zrealizowanie społecznego budownictwa czynszowego na dotąd 
chaotycznie, niefunkcjonalnie lub nieestetycznie zabudowanych nieruchomościach 
(a pośrednio możliwość wyeliminowania w ten sposób jej niepożądany wpływ na 
otoczenie) 

• możliwość porządkowania stosunków własnościowych w rejonach zabudowy 
mieszkaniowej (w tym przywracania pełnej własności komunalnej w budynkach 
o mieszanej strukturze własności) co często może stanowić warunek konieczny dla 
podjęcia bardziej ambitnych i kompleksowych działań na rzecz poprawy warunków 
zamieszkania i modernizacji tkanki miejskiej (które blokowane są przez złożone lub 
nieuregulowane stany własnościowe) 

 
Analiza możliwości wykorzystania tego narzędzia na obszarze rewitalizacji w Wałbrzychu 

skoncentrowana była na rozważaniu ewentualnych przyszłych działań i przedsięwzięć, które dopiero 

należałoby uwzględnić w treści GPR, gdyż z punktu widzenia aktualnej listy przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych narzędzie to nie będzie przydatne. Analiza skupiła się po pierwsze na polityce 

mieszkaniowej miasta (której odzwierciedlenie stanowi przede wszystkim Wieloletni Program 

Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2019-2023), a po drugie na 

analizie koncepcji urbanistycznych dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji, w ramach których 

poszukiwano ewentualnych lokalizacji, w których na działkach aktualnie nienależących do gminy lub 

Skarbu Państwa mogłaby być uzasadniona lokalizacja nowych obiektów społecznego budownictwa 
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czynszowego (z powodów ekonomicznych, społecznych, przestrzennych czy rozwojowych). W ramach 

tych analiz stwierdzono, że: 

• Gmina posiada duży zasób nieruchomości gminnych (chodzi zarówno o nieruchomości 

zabudowane budynkami wielorodzinnymi jaki i nieruchomości gruntowe), zatem nie ma co 

do zasady przesłanek uzasadniających nabywania kolejnych nieruchomości na potrzeby 

rozwoju społecznego budownictwa czynszowego. 

• Jednym z kierunków dążeń polityki przestrzennej miasta jest przyciągnie nowych 

mieszkańców do południowych dzielnic miasta, a szczególnie do Śródmieścia. Z drugiej strony 

na poszczególnych podobszarach rewitalizacji nie ma zbyt wielu nieruchomości stanowiących 

aktualnie dostępną i naturalną lokalizację dla nowej zabudowy mieszkaniowej. Rozbieżność 

ta może zachęcać do sięgania po rozwiązania niestandardowe lub nadzwyczajne, a do takich 

zaliczyć można analizowany instrument. 

• Urząd Miasta Wałbrzych, opierając się na swych doświadczeniach związanych z inwestycjami 

w zakresie zasobu mieszkaniowego gminy (wyburzenia zdekapitalizowanej tkanki i budowa 

nowych budynków) dostrzega korzyści związane z możliwością wykorzystania w przyszłości 

narzędzia umożliwiającego wywłaszczenia dla potrzeb społecznego budownictwa 

czynszowego. Wynika to choćby z przykładu, wspomnianego w trakcie warsztatów, 

nieruchomości zabudowanej garażem, która była przeszkodą dla planowanego usytuowania 

nowo wznoszonego komunalnego budynku mieszkalnego. 

• W Wieloletnim Programie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na 

lata 2019-2023 zaplanowano realizację zadania związanego z poprawą warunków 

mieszkaniowych – przewidziano budowę 1000 mieszkań komunalnych (pomimo 

planowanego wyburzenia 100 budynków prognozowana liczba lokali komunalnych 

w kolejnych latach kształtuje się na porównywalnym poziomie) oraz konieczność poprawy 

stanu technicznego i funkcjonalnego budynków mieszkalnych. Przy tak szeroko zakrojonym 

programie inwestycyjnym dodatkowe narzędzie, które może skrócić procedury nabycia przez 

Gminę praw do nieruchomości w stosunku do alternatywnego postępowania sądowego (np. 

zniesienie współwłasności, ustawowe dziedziczenie), może okazać się przydatne. 

• W przypadku Wałbrzycha narzędzie może okazać się przydatne w sytuacjach związanych  

z planowanym nabyciem prawa własności lokali usytuowanych w budynkach wspólnotowych, 

gdzie gmina posiada zdecydowaną większość i dąży do uzyskania 100 % udziałów w prawie 

własności nieruchomości, ale na przeszkodzie stają różnorakie bariery (nieuregulowane stany 

prawne, rozproszone udziały osób prywatnych w prawie własności lokalu, wygórowane 

oczekiwania właścicieli). Z drugiej strony dotychczasowe doświadczenia z prowadzeniem 

tego typu działań pokazują, że udawało się to sprawnie przeprowadzać bez zastosowania 

narzędzi władczych.  

• Społeczne budownictwo czynszowe jako cel publiczny może być narzędziem wspomagającym 

realizację koncepcji zwiększenia atrakcyjności obszaru miasta objętego programem 

rewitalizacji pod kątem zamieszkania, zachęcenia i stworzenia warunków do osiedlania się na 

obszarze rewitalizacji nowych mieszkańców (dotyczy w szczególności Śródmieścia), gdyż 

w wielu przypadkach wymaga to kompleksowej przebudowy/rozbudowy budynków 
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mieszkalnych. Co więcej pośrednio może dać gminie realny wpływ na ład przestrzenny 

(poprzez wyeliminowanie niepożądanego wpływu na otoczenie pozyskanej nieruchomości).  

• Dodatkowy potencjał może tkwić w tym narzędziu w związku z nową uchwaloną ustawą  

o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 

mieszkania (o czym więcej w dalszej części opracowania). Uwzględniając wałbrzyskie 

uwarunkowania atrakcyjną ofertą dla mieszkańców (związaną z możliwością uzyskania 

dopłaty do czynszu) mogłaby się okazać oferta TBS lokalizowana na obszarze rewitalizacji 

(w tym w modernizowanych istniejących budynkach pozyskanych od prywatnych właścicieli). 

Byłoby to niewątpliwie pożądane działanie pod kątem ściągnięcia mieszkańców do  centrum 

Wałbrzycha.  

Równocześnie należy odnotować, że na dzień dzisiejszy nie ma odpowiednich zapisów odnośnie 

budowy bądź przebudowy budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego 

nie tylko w GPR dla Wałbrzycha, ale także w obowiązujących planach miejscowych (co więcej poza 

Śródmieściem większa część podobszarów nie jest pokryta planami miejscowymi). Nawet 

w przypadku ustanowienia SSR konieczne byłyby więc dodatkowe działania otwierające drogę do 

stosowania tego narzędzia. W GPR zaplanowano aktualizację planów miejscowych jako konsekwencji 

procesu rewitalizacji. Jeśli w Wałbrzychu miałaby zaistnieć możliwość wykorzystania analizowanego 

instrumentu do listy przewidywanych zmian w planach miejscowych należałoby dodać wprowadzenie 

zapisów wskazujących lokalizację terenów przeznaczonych pod społeczne budownictwo czynszowe.   

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia zastosowanie narzędzia ustawowego w postaci 

wywłaszczenia na cel publiczny - społeczne budownictwo czynszowe nie można uznać za niezbędny 

warunek prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Z drugiej strony istnieje wiele okoliczności, które 

powodują, że w określonych sytuacjach rozwiązanie to stanowiłoby przydatny mechanizm 

ułatwiający czy wręcz umożliwiający działania na rzecz zwiększenia na obszarze rewitalizacji ilość 

mieszkań spełniających kryteria społecznego budownictwa czynszowego. Uznano więc, że na terenie 

wszystkich podobszarów rewitalizacji istnieje potencjalna potrzeba wykorzystania tego narzędzia 

(także w tym rozumieniu, że wymagać to będzie także uchwalenia planu miejscowego o określonej 

treści), natomiast na podobszarze Śródmieście, gdzie istnieje wysokie pokrycie planami miejscowymi 

(co prawda także wymagającymi w tym kontekście modyfikacji poprzez wprowadzenie dodatkowych 

treści) oraz gdzie koncentrują się działania na rzecz przyciągnięcia nowych mieszkańców, poziom 

zapotrzebowania na to narzędzie jest znaczący. Z pozostałych podobszarów, bez różnicowania 

przyznanej kwalifikacji, należałoby wskazać Sobięcin jako drugi w kolejności podobszar do 

zastosowania instrumentu. Służyć miałoby to przede wszystkim zabezpieczeniu możliwości 

przeprowadzenie szerzej zakrojonych działań inwestycyjnych w istniejącym obecnie zgrupowaniu 

substandardowej zabudowy w rejonie ul. Świętej Barbary i ul. Średniej, gdzie struktura własności nie 

jest jednolita (mimo dominującej własności komunalnej występuje też własność prywatna). 

Przydatność 
narzędzia 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary Zdrój Biały 
Kamień 

Podgórze Sobięcin 

SBC jako cel 
publiczny       
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Wypowiedzenie lub modyfikacja postanowień umów najmu lokali komunalnych, gdy jest to 

niezbędny do przeprowadzenia robót budowlanych 

na czym polega narzędzie 

Art. 28 ustawy o rewitalizacji wskazuje, że jeśli jest to niezbędne dla realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych gmina może opróżnić lokal wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego gminy na 
czas wykonywania robót budowlanych. Wskazuje lokatorowi termin przeniesienia (co najmniej 
z 60-dniowym wyprzedzeniem) oraz lokal zastępczy. 

• Po zakończeniu robót miasto udostępnia ten sam lokal. Gdy jest to niemożliwe, zawiera 
z lokatorem nową umowę najmu lokalu o parametrach nie gorszych niż pierwotnie 
zajmowany. 

• Od warunków określonych w przepisie można odstąpić za zgodą lokatora. 
• Za zgodą lokatora zawarcie umowy dotyczącej najmu innego lokalu może nastąpić przed 

opróżnieniem lokalu. Koszty przeprowadzek spoczywają na gminie. 
Powyższy przepis skojarzony z art. 29 ustawy o rewitalizacji, który ustanawia administracyjny tryb 
opróżnienia lokalu, jeśli lokator nie zrobił tego w terminie: 

• nowa kompetencja wojewody - decyzja nakazująca opróżnienie lokalu, 
• 30 dni na wydanie decyzji, 
• rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek prezydenta (jeśli interes gospodarczy 

gminy), 
• odwołanie do ministra, 
• egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia lokatorowi zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego do lokalu 
wskazanego.   

obowiązywanie narzędzia 

Z mocy prawa po ustanowieniu SSR. 

do czego narzędzie może być przydatne 

• zapewnienie braku ryzyka, że proces inwestycyjny związany z modernizacją budynku 
mieszkalnego zostanie zablokowany z powodu nieracjonalnego oporu któregoś 
z mieszkańców 

• równocześnie sposób sformułowania przepisu ma zabezpieczać interes mieszkańców 

 
Analiza „projektowa” przydatności narzędzia prowadzi do wniosku, że wśród zawartych aktualnie  

w GPR przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących tkanki mieszkaniowej brak jest takich, które 

polegać będą na tzw. „głębokiej” modernizacji komunalnych budynków mieszkalnej (a więc takiej, 

która wymaga wyprowadzania mieszkańców). Tym samym w odniesieniu do aktualnego brzmienia 

GPR przedmiotowe narzędzie ustawy o rewitalizacji w ogóle nie znajduje zastosowania. 

Równocześnie jednak planowana jest aktualizacja GPR, przy okazji której na liście przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych znajdą się nowe pozycje, w tym zadania polegające na „głębokiej” modernizacji 

kilkunastu gminnych budynków mieszkalnych. Przy tej okazji niezbędne będą przeprowadzki (choć 

niektóre z tych budynków są obecnie puste). Ponieważ w ramach tych przebudów nastąpi nowa 

aranżacja mieszkań zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy o rewitalizacji oznaczać to będzie 

(w przypadku ustanowienia Strefy) konieczność zawarcia nowych umów dotyczących mieszkań 

o parametrach nie gorszych niż pierwotnie zajmowane. 

Spośród budynków planowanych do objęcia „głębokimi” modernizacjami 9 położonych jest 

w podobszarze rewitalizacji Śródmieście, a nieliczne w podobszarach Nowe Miasto, Stary Zdrój 

i Podgórze. W czasie warsztatów ustalono, że dotąd gmina Wałbrzych nie natrafiała na problemy 

z organizacją przeprowadzek, choć prowadziła je w szerokim zakresie w związku z programem 
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wyburzeń zdekapitalizowanych budynków komunalnych. Sytuacja taka, odmienna od warunków 

występujących w niektórych innych miastach, wynika zapewne z faktu, że gmina Wałbrzych posiada 

stosunkowo duży zasób nieruchomości gminnych i w tych okolicznościach brak jest większych 

problemów z udostępnieniem lokali zamiennych i ich akceptacją przez najemców, co powoduje, że 

przedłużające się przeprowadzki nie wpływają negatywnie na harmonogramy prac budowlanych. 

Dodatkowym mechanizmem, który powinien zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów przy 
opróżnianiu lokali przez lokatorów oraz przeprowadzkach, jest planowane przeniesienie na grunt 
wałbrzyski modelu działania Latarników Społecznych, jacy obecnie pracują na obszarze rewitalizacji w 
Łodzi wspomagając tam szeroko zakrojony program przeprowadzek. Pakiet działań, którego głównym 
elementem będzie ustanowienie osób dedykowanych bezpośredniemu kontaktowi z mieszkańcami, 
ma na celu zapewnić prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie wrażliwego społecznie procesu 
przeprowadzek z budynków przeznaczonych do wykwaterowania. Przedsięwzięcie realizowane 
będzie w Wałbrzychu w ramach projektu pilotażowego, po jego zakończeniu miasto oceni jego 
przydatność i zasadność kontynuacji. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy pokusić się o stwierdzenie, że w przypadku Wałbrzycha regulacja 

dotycząca usprawnienia przeprowadzek najemców z nieruchomości przeznaczonych do remontu 

bądź przebudowy będzie miała marginalne znaczenie. Na zasadzie ostrożnościowego podejścia (to, że 

dotąd problemy nie wystąpiły nie oznacza, że ryzyko ich wystąpienia nie istnieje) można uznać, że 

potencjalna możliwość wykorzystania tego narzędzia występuje wyłącznie w podobszarze 

Śródmieście, gdzie zaplanowano większą liczbę kompleksowych modernizacji budynków 

z mieszkaniowego zasobu gminy.  

Przydatność 
narzędzia 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary Zdrój Biały 
Kamień 

Podgórze Sobięcin 

Specjalne 
regulacje dot. 

przeprowadzek 
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Możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

na czym polega narzędzie 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do 
części zamówień poniżej tzw. progów unijnych, których przedmiotem są usługi lub roboty 
budowlane realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

• Aby skorzystać z tej możliwości zamówienie musi być zawarte w GPR oraz wykonywane na 
obszarze SSR. 

• Musi być zlecane przez gminę organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, 
lub zlecane w celu aktywizacji osób zamieszkałych na obszarze SSR. 

Zamówienie ma być udzielone w sposób zapewniający przejrzystość i równe traktowanie 
podmiotów, przy czym stosując tę zasadę bierze się pod uwagę cel udzielenia zamówienia. 

obowiązywanie narzędzia 

Z mocy prawa po ustanowieniu SSR. 

do czego narzędzie może być przydatne 

• wsparcie działalności (zwłaszcza w początkowym zakresie) spółdzielni socjalnych 
zatrudniających osoby z obszaru rewitalizacji 

• zapewnienie mechanizmu przepływu części środków na działania rewitalizacyjne oraz 
okołorewitalizacyjne (np. sprzątanie obszaru rewitalizacji) do wymagających aktywizacji 
zawodowej osób z obszaru rewitalizacji  

• ułatwione rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi angażującymi się 
w realizację GPR 

• modyfikacja procedur przetargowych na wykonanie robót i dostawę usług na obszarze 
rewitalizacji tak, aby jak najlepiej zamówienia wpisały się w osiąganie celów programu 
rewitalizacji. 

 
Wprowadzona ustawą o rewitalizacji możliwość niestosowania do zamówień poniżej tzw. progów 

unijnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) ma być w pierwszej kolejności narzędziem 

wspierającym przeciwdziałanie bezrobociu na obszarze rewitalizacji. Tabela 9 ilustruje aktualnie 

dostępne dane w tym zakresie. Widać na niej, że poza podobszarem Biały Kamień skala bezrobocia, 

a zwłaszcza długotrwałego bezrobocia kształtuje się na zbliżonym poziomie. 

Tabela 9 Dane o bezrobociu i długotrwałym bezrobociu na obszarze rewitalizacji (źródło: UM 

Wałbrzych) 

Podobszar Ludność Liczba 
bezrobotnych 

 
(%) 

Liczba długotrwale 
bezrobotnych 

 
(%) 

Biały Kamień 12546 647 5,2 214 1,7 

Nowe Miasto 14273 972 6,8 384 2,7 

Podgórze 9962 681 6,8 249 2,5 

Sobięcin 6284 433 6,9 164 2,6 

Stary Zdrój 5637 386 6,8 147 2,6 

Śródmieście 9406 587 6,2 224 2,4 

 
Obecna sytuacja gospodarcza osłabia skalę problemu bezrobocia, a może raczej silniej skupia go na 

osobach, które „trwale” wyłączyły się z rynku pracy i ich przywrócenie na niego wymaga szczególnego 

wspomagania. W wielu przypadkach efektywnym mechanizmem takiego wspomagania są podmioty 

ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielnie socjalne, które w kontekście zwolnienia z procedur 

ustawy Pzp zostały w ustawie wprost wymienione. 
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W ramach prowadzonej analizy, zidentyfikowano, że na terenie Wałbrzycha działa (jest 

zarejestrowanych) 12 spółdzielni socjalnych. Ich zakresy działalności pokrywają szeroki zakres usług 

między innymi takich jak gastronomia, diagnostyka i mechanika samochodowa, usługi budowlane 

 i porządkowe, prace wysokościowe, przetwarzanie odpadów, usługi graficzne, produkcja 

i dystrybucja  nagrań filmowych, reklama, leśnictwo, składowanie odpadów, obróbka kamienia 

naturalnego, pozaszkolne formy edukacji. 

Dodatkowo funkcjonują 3 spółdzielnie socjalne powstałe z udziałem miasta. Są to: 

• Spółdzielnia Socjalna "Zielony Zakątek", działająca przy Miejskim Zakładzie Usług 

Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu prowadząca działalność w zakresie złomu i surowców 

wtórnych.  

• Spółdzielnia Socjalna „Nasze Wsparcie”, powołana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wałbrzychu, prowadząca działalność w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, by 

zapewnić potrzebującym godne warunki życia - pomaga osobom cierpiącym z powodu 

ubóstwa, bezrobocia, a także bezdomnym, opiekuje się mieszkaniami chronionymi oraz 

zapewnia pomoc rodzinom oraz osobom samotnym w trudnych sytuacjach życiowych.  

• Spółdzielnia Socjalna „7 niebo” prowadząca działalność w zakresie rękodzielnictwa.  

Aktualnie żadna z powyższych spółdzielni nie prowadzi działalności na obszarze rewitalizacji. Z drugiej 

strony, jak ujawniła ożywiona wymiana poglądów podczas warsztatów, spółdzielnie te, zwłaszcza 

dwie pierwsze, posiadają potencjał do rozwoju (uznano, że stanowią interesujący mechanizm 

aktywizacji długotrwale bezrobotnych) i podejmowania nowych zadań (np. prace porządkowe w 

przypadku „Zielonego Zakątka”) lub w nowych lokalizacjach (w przypadku „Naszego Wsparcia” gdyby 

pojawiły się takie możliwości). Patrząc długofalowo, wraz z rozwojem spółdzielni, Urząd Miasta 

i podległe mu jednostki mogą natrafić na problemy ze sprawnym zapewnianiem wsparcia 

spółdzielniom poprzez zlecanie im określonych usług. W tym kontekście to narzędzie oferowane w 

ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji może być atrakcyjnym rozwiązaniem ułatwiającym rozwój 

spółdzielni socjalnych. To samo można powiedzieć o współpracy Urzędu Miasta i jednostek 

podległych z organizacjami społecznymi, które włączają się w realizację przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

Stąd też należy uznać, że przedmiotowe narzędzie SSR wykazuje przydatność do zastosowania  

w podobszarach rewitalizacji w Wałbrzychu. Przyjmując za miarę skali problemu, który pomaga 

rozwiązać to narzędzie, poziom długotrwałego bezrobocia w podobszarze oceniono, że 

w podobszarze Biały Kamień występuje potencjalna przydatność tego narzędzia, natomiast 

w pozostałych pięciu podobszarach znacząca przydatność. 

Przydatność 
narzędzia 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary Zdrój Biały 
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Podgórze Sobięcin 

zwolnienie z 
wymogów Pzp 
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Możliwość wykonania zastępczego inwestycji przez gminę na nieruchomościach na terenie 

SSR stanowiących współwłasność gminy 

na czym polega narzędzie 

Art. 34 ustawy o rewitalizacji pozwala na powołanie się na dodatkową przesłankę („potrzebę 
realizacji GPR”), gdy gmina dążąc do przeprowadzenia na terenie SSR robót budowlanych 
stanowiących podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a dotyczących budynku, w którym 
gmina posiada co najmniej połowę udziałów (udział ułamkowy w nieruchomości bądź jako członek 
Wspólnoty mieszkaniowej) występuje do sądu, gdyż pozostali współwłaściciele nie zamierzają 
uczestniczyć w działaniach inwestycyjnych planowanych przez gminę. Sąd dokonuje oceny w 
konkretnych okolicznościach biorąc pod uwagę dodatkową przesłankę, obok „standardowych” (cel 
zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich stron) i wydaje rozstrzygnięcie. 
W przypadku udziału gminy w nieruchomości oraz w przypadku udziału gminy w małych 
wspólnotach mieszkaniowych (do 7 lokali), zastosowanie mają przepisy KC (art. 199) o wyrażaniu 
zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd (wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę). 
Dysponując prawomocnym orzeczeniem sądu, gmina może przystąpić do prac remontowych. 
W sytuacji kiedy pozostali współwłaściciele pomimo orzeczenia sądu, uchylają się od partycypacji 
w kosztach remontu, gmina dokonując płatności za remont w zakresie wynikającym 
z rozstrzygnięciem sądu, staje się wierzycielem. Wybór sposobu dochodzenia omawianych 
roszczeń należy do gminy. 
Natomiast w przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych rozstrzygnięcie sądu zastępuje uchwałę 
wspólnoty, remont wykonywany jest na koszt wspólnoty ze środków posiadanych w ramach 
funduszu remontowego i to wspólnota mieszkaniowa posiada roszczenie względem swoich 
dłużników (właścicieli nie płacących zaliczek na fundusz remontowy). 

obowiązywanie narzędzia 

Z mocy prawa po ustanowieniu SSR 

do czego narzędzie może być przydatne 

• Wzmocnienie pozycji gminy w sytuacji, gdy występuje ona do sądu jako współwłaściciel 
nieruchomości posiadający większościowy udział, aby przełamać opór pozostałych 
współwłaścicieli na dokonanie robót budowlanych 

 
Gmina Wałbrzych zawarła w swym GPR szeroko zakrojony pakiet modernizacji budynków należących 

do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina uczestniczy jako członek tych wspólnot. Zastosowano 

takie podejście uznając, że skupienie wysiłków inwestycyjnych gminy na tych właśnie budynkach 

korespondować będzie z duchem partycypacji i partnerstwa niezbędnym w działaniach 

rewitalizacyjnych. Choć nie wszystkie zaplanowane inwestycje udaje się realizować (np. niektóre 

wspólnoty wycofują się z uwagi na wzrastające koszty robót budowlanych), to wciąż zainteresowanie 

wspólnot współpracą z gminą przewyższa możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania. 

Oznacza to, że nawet gdyby natrafiono na przypadek, gdy pozostali właściciele sprzeciwiają się 

zamiarom inwestycyjnym gminy, to gmina przeniosłaby swe zainteresowanie na współpracę z inną 

wspólnotą. Niemniej jednak – być może dzięki atmosferze współpracy i partnerstwa – w ostatnich 

latach nie wystąpił taki przypadek, w którym gmina musiałaby lub chciała przełamywać opór 

pozostałych właścicieli nieruchomości przed działaniami modernizacyjnymi na drodze sądowej. Tym 

samym przedmiotowe narzędzie nie wydaje się przydatne na obszarze rewitalizacji w Wałbrzychu. 
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Możliwość dokonania wywłaszczenia przez gminę nieruchomości „porzuconych” 

na czym polega narzędzie 

Ustanowienie SSR umożliwia zastosowanie kilku narzędzi, które wprowadziła ustawa 
o rewitalizacji, aby ułatwić gminom porządkowanie stanów prawnych nieruchomości. Wśród nich 
wymienić należy: 

• Brak obowiązku składania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość do depozytu 
sądowego. Odszkodowanie jest wypłacane w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia się 
uprawnionych osób (art. 31). 

• Oparcie postępowań związanych z rewitalizacją o dane stron z księgi wieczystej, a jeśli nie 
są prowadzone – dane z katastru nieruchomości (art. 32). 

• Zaspokojenie roszczeń majątkowych dotyczących nieruchomości następuje poprzez 
świadczenie pieniężne (można też zaproponować nieruchomość zamienną) (art.33). 

obowiązywanie narzędzia 

Z mocy prawa po ustanowieniu SSR. 

do czego narzędzie może być przydatne 

• gmina ma szersze możliwości prowadzenia działań, w tym inwestycyjnych, które wymagają 
wcześniejszego uporządkowania stanów prawnych  

• ograniczenie najczęściej niepotrzebnych wydatków związanych z koniecznością wnoszenia 
do depozytu środków finansowych za wywłaszczenia, po które najprawdopodobniej i tak 
nikt się nie zgłosi 

• zabezpieczenie się przed sytuacjami roszczeń reprywatyzacyjnych. 

 
Z dokonanych w ramach prowadzonych analiz, warsztatów oraz wywiadów ustaleń wynika,  

że Wałbrzych, zapewne z uwagi na położenie na Ziemiach Odzyskanych, nie boryka się z problem 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Występujące przypadki takich sytuacji są tak 

sporadyczne, że nie wymagają nowych systemowych rozwiązań (gdyż mechanizm ich powstawania 

powoduje, że wcale nie muszą koncentrować się w obszarze rewitalizacji). Oznacza to,  

że przedmiotowe narzędzie nie znajdzie zastosowania na obszarze rewitalizacji w Wałbrzychu. 
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Możliwość udzielania dotacji właścicielom nieruchomości na wykonanie prac remontowych 

lub modernizacyjnych 

na czym polega narzędzie 

Gmina ma możliwość udzielania dotacji właścicielom i użytkownikom wieczystym do wysokości 
50% nakładów na:  

• wykonanie robót budowlanych (remont lub przebudowa), 

• prace konserwatorskie lub restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych 
do rejestru zabytków. 

Wnioskowane działania muszą służyć realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

obowiązywanie narzędzia 

Zastosowanie narzędzia zależy od treści uchwały o ustanowieniu SSR, która rozstrzyga o jego 
wprowadzeniu i wówczas musi określić szczegółowe zasady udzielania dotacji, w tym tryb 
postępowania z wnioskami, sposób jej rozliczania i warunki zwrotu, rodzaj niezbędnych 
dokumentów, a także postanowienia, jakie ma zawierać umowa o udzielenie dotacji oraz sposób 
gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach. 

do czego narzędzie może być przydatne 

• możliwość wsparcia z budżetu gminy działań na rzecz poprawy warunków zamieszkania 
w budynkach prywatnych 

• możliwość przyśpieszenia i wsparcia działań służących poprawie estetyki miasta na 
obszarze rewitalizacji 

• szansa na pobudzenie działań modernizacyjnych w budynkach prywatnych (na zasadzie 
„efektu domina”). 

 
W Wałbrzychu w ramach GPR prowadzone są szeroko zakrojone działania z udziałem środków 

zewnętrznych służące modernizacji budynków mieszkalnych należących do wspólnot, w których 

uczestniczy gmina.  Wspólnoty mieszkaniowe bez udziału gminy również pozyskiwały środki 

zewnętrzne z funduszy europejskich wspierające procesy modernizacyjne jakkolwiek nie wszystkie 

potrzeby mogły być w ten sposób zaspokojone. Prywatni właściciele budynków mieszkalnych 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

mogą otrzymywać dotacje (przyznawane przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu 

województwa) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w przypadku, gdy 

chodzi o (budynki zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków (GEZ). W 

przypadku tej drugiej grupy jest to rezultat nowelizacji ustawy, która weszła w życie 9 września 2017 

r. przy czym w Wałbrzychu, aby taka możliwość się pojawiła, konieczne byłoby wcześniejsze 

rozszerzenie treści uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Tym niemniej w aktualnym stanie prawnym 

powstaje pytanie, czy w Wałbrzychu potrzebne jest dodatkowe narzędzie wsparcia prywatnych 

właścicieli nieruchomości w działaniach remontowych i modernizacyjnych. 

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie dokonano analizy potencjalnego zapotrzebowania na 

środki dotacyjne. Ponieważ nie są dostępne szczegółowe dane o stanie zachowania budynków 

prywatnych oraz potrzebach inwestycyjnych ich dotyczących skupiono się na charakterze zabudowy 

(pod względem własności i ochrony zabytków). Ogólny przegląd stanu zabudowy w podobszarach 

rewitalizacji w Wałbrzychu wskazuje, że w większości budynków mieszkalnych występują mniejsze 

lub większe potrzeby remontowe. Tak więc należy oczekiwać, że w przypadku pojawienia 

mechanizmu dotacyjnego dla właścicieli nieruchomości, cieszyłby się on zainteresowaniem. W tym 

kontekście ważne byłoby, aby ewentualny strumień środków publicznych skierować na potrzeby 

priorytetowe z punktu widzenia programu rewitalizacji. 
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Narzędziem analizy były mapy poszczególnych podobszarów rewitalizacji przygotowane w ramach 

realizacji niniejszej analizy. Na mapach tych, z których jedna została przykładowo przedstawiona na 

ryc. 8 przedstawiono budynki ujęte w rejestrze zabytków lub GEZ, a także szarym kolorem 

wyróżniono wszystkie nieruchomości publiczne. Zabudowa, która nie jest pokryta żadnym kolorem to 

te prywatne budynki, które nie mogą skorzystać z dotacji dla zabytków, a więc ich właściciele mogliby 

być zainteresowani ewentualnymi dotacjami w ramach SSR.  

Przegląd poszczególnych podobszarów rewitalizacji wskazuje, że w każdym z nich znajdują się liczne 

prywatne budynki nie objęte ochroną konserwatorską. Oczywiście udział tych budynków w ogólnej 

liczbie jest różny – na Nowym Mieście i w Śródmieściu obiekty niezabytkowe występują nielicznie, ale 

jednocześnie stanowią ważny element struktury przestrzennej i krajobrazu miasta (np. kamienice 

przy ul. Adama Pługa czy Marii Konopnickiej), w pozostałych podobszarach (zwłaszcza Stary Zdrój 

i Biały Kamień) udział prywatnej zabudowy nie zabytkowej jest większy. 

Biorąc więc pod uwagę wyniki powyższego przeglądu można byłoby sformułować ocenę, że 

w Śródmieściu i Nowym Mieście zapotrzebowanie na dodatkowe narzędzie dotacyjne jest mniejsze. 

Taka ocena wydaje się nieco przedwczesna. Sytuacja budżetu miasta dotykać może w podobnym 

stopniu system dotacji „na zabytki” jak i potencjalne nowe narzędzie dotacyjne. Natomiast charakter 

obu mechanizmów zdefiniowanych w ustawach o nieco innych priorytetach i celach powoduje, że 

z punktu widzenia celów rewitalizacji uruchomienie dotacji w ramach SSR może pozwolić silniej 

wspomóc realizację GPR. Wprowadzenie mechanizmu dotacyjnego w ramach działań 

rewitalizacyjnych stanowiłoby ważny przekaz dla właścicieli i przedsiębiorców mogący przekonać ich 

do zainwestowania własnych środków w obszarze rewitalizacji (a więc wywołać „efekt domina”). Co 

więcej, to samorząd Wałbrzycha ma ukształtować zasady i warunki udzielania dotacji. Osadzenie ich 

w procesie realizacji GPR stwarza możliwość sformułowania zasad w ten sposób, aby w ubieganiu się 

o dotację premiować właścicieli nieruchomości, którzy przy okazji remontu swego budynku w jakiś 

inny sposób włączą się w realizację GPR. Dawałoby to szansę na rozszerzenie zasięgu programu i 

osiąganie efektu synergii. 

Skupiając się w pierwszej kolejności na kwestiach merytorycznych, a odsuwając na drugi plan 

uwarunkowania budżetowe, należy uznać, że potencjalna przydatność instrumentu dotacyjnego 

występuje we wszystkich podobszarach rewitalizacji. W każdym z nich znajdują się prywatne budynki, 

których remont warto byłoby wesprzeć ze środków publicznych uznając to za działanie w interesie 

publicznym. Nie oznacza to jednak, że w zasadach udzielania dotacji należałoby zrównać wszystkie 

podobszary ze sobą – nic nie stoi na przeszkodzie, aby wskazać wyraźne priorytety terytorialne (także 

wewnątrz poszczególnych podobszarów) i je w tych zasadach uwzględnić.  

Reasumując proponuje się uznać, że we wszystkich podobszarach rewitalizacji występuje jednolicie 

potencjalna zasadność zastosowania narzędzia – w części z nich znajduje się większa liczba 

prywatnych budynków niezabytkowych, a w tych, gdzie budynki zabytkowe dominują (Śródmieście, 

Nowe Miasto), z uwagi na rolę tych dzielnic w ożywianiu obszaru rewitalizacji występuje większa 

potrzeba komplementarnego wsparcia remontów budynków niezabytkowych. W określeniu 

„potencjalna zasadność” kryje się również to, że w aktualnej sytuacji budżetowej miasto Wałbrzych 

nie może pozwolić sobie na wygospodarowanie środków na dodatkowy program dotacyjny. Jego 

uruchomienie byłoby możliwe tylko pod warunkiem rezygnacji z innych wydatków inwestycyjnych lub 

mogłoby nastąpić dopiero w dalszej przyszłości (co wiąże się z decyzją o terminach i sekwencji 

ewentualnego ustanawiania SSR). W przypadku uruchomienia dotacji, zwłaszcza jeśli skala programu 

byłaby ograniczona, należy jak najściślej dopracować zasady udzielania dotacji tak, aby mechanizm 

ten był sprawny, elastyczny i efektywny – nie za bardzo sformalizowany, ale za to pozwalający 

osiągać rzeczywiste, a nie powierzchowne rezultaty powiązane z celami strategicznymi GPR.  
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Ryc. 8 Mapa przykładowego podobszaru rewitalizacji (Biały Kamień) na potrzeby analizy 

zapotrzebowania na mechanizm dotacyjny dla prywatnych właścicieli nieruchomości w ramach SSR 

(źródło: opracowanie własne na potrzeby prac analitycznych) 

 

Przy okazji tego instrumentu należy wspomnieć o opracowanym w ramach projektu pilotażowego 

kalkulatorze efektywności inwestycji – narzędziu internetowym dla wspólnot mieszkaniowych, które 

obejmuje moduł kalkulatora efektywności finansowej inwestycji oraz moduł kalkulatora dla 

inwestycji termomodernizacyjnych (dla projektów z zakresu termomodernizacji i likwidacji źródła 

niskich emisji). Stanowi ono odpowiedź na problem, jakim jest niepełna wiedza wspólnot 

mieszkaniowych o kwestiach mających znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej (m.in. 

źródła finansowania inwestycji, koszt kredytu, okres spłaty zobowiązań, wzrost funduszu 

remontowego). W przypadku uruchomienia programu dotacyjnego w ramach SSR kalkulator 

stanowiłoby dla zainteresowanej wspólnoty narzędzie wspomagające (poprzez odniesienie do 

wariantu „kredytowego” w świadomym podejmowaniu decyzji inwestycyjnej oraz formułowaniu 

parametrów finansowych inwestycji. Wówczas warto byłoby również zastanowić się na stworzeniem 

dodatkowego modułu kalkulatora dedykowanego wariantowi „dotacyjnemu” (np. wyliczającego 

parametry finansowe inwestycji przy różnym procentowym udziale dotacji).  
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Wprowadzenie opłaty adiacenckiej na poziomie do 75% wzrostu wartości nieruchomości 

na czym polega narzędzie 

Zgodnie z art. 146 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do 
nieruchomości położonych na obszarze SSR wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 
75% (a nie 50% jak standardowo) różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed 
wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich 
wybudowaniu.  

obowiązywanie narzędzia 

Faktyczną wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. 

do czego narzędzie może być przydatne 

• częściowe zdyskontowanie przez gminę skoncentrowanych inwestycji skupionych na 
obszarze rewitalizacji, z których korzyść odnieśli właściciele nieruchomości dzięki 
wzrostowi ich wartości. 

 
Uchwałą nr XVIII/155/11 Rady Miasta Wałbrzych z dnia 29 września 2011 r. ustalono wysokość stawki 

opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie miasta Wałbrzycha. Zgodnie z tą uchwałą stawka 

procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową 

urządzeń infrastruktury technicznej wynosi 20 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała 

przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich 

wybudowaniu. 

W powyższym kontekście faktyczny przedmiot analizy dotyczy tego, czy należy dokonywać zmian  

powyższej stawki i podnosić ją dla nieruchomości na obszarze rewitalizacji do poziomu co najmniej 

51%. Takie postawienie problemu wynika z tego, że ustalenia stawki na poziomie do 50% jest 

możliwe bez specjalnych regulacji ustawy o rewitalizacji. W zasadzie wszystkie konstatacje 

poczynione w ramach tej analizy przemawiają przeciwko temu rozwiązaniu. Wskazać należy przede 

wszystkim to, że gmina Wałbrzych zdecydowała się dotąd nie wykorzystywać pełnych możliwości w 

zakresie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej w oparciu o uregulowania dotyczące całego terytorium 

gminy. Zastosowanie na obszarze rewitalizacji stawki powyżej 51%, a więc co najmniej 2,5-krotnie 

przewyższającej tę obowiązującą poza obszarem rewitalizacji, zostanie niewątpliwie odebrana przez 

mieszkańców obszaru rewitalizacji (właścicieli nieruchomości) jako niezrozumiała, niesprawiedliwa 

sankcja i może wywołać niepotrzebne napięcia społeczne. Niezrozumienie może być pogłębione tym, 

że program rewitalizacji postrzegany jest jako mechanizm wsparcia pogrążonych w kryzysie obszarów 

i ich mieszkańców. W sytuacji, gdy program rewitalizacji nie prowadzi – i tak raczej będzie 

w Wałbrzychu – do drastycznej i bezproblemowej przemiany obszaru rewitalizacji skutkującej 

eksplozją inwestycyjno-gentryfikacyjną na jego terenie, wprowadzenie mechanizmu polegającego na 

„wymuszeniu” finansowego udziału właścicieli nieruchomości w kosztach rewitalizacji, zamiast 

poprawić, może pogorszyć sytuację (i relacje społeczne) na obszarze rewitalizacji oraz zniechęcić tych, 

którzy rozważaliby przeprowadzkę lub zakup nieruchomości na obszarze rewitalizacji. 

Ryzyka potencjalnego wystąpienia napięć społecznych nie równoważy nadzieja na istotne wpływy do 

budżetu miasta (które byłyby pożądane, jeśli uwzględni się wnioski z analizy WPF). Po pierwsze z tego 

powodu, że praktyka wdrażania opłaty adiacenckiej w Wałbrzychu wskazuje, że zagadnienie to – 

podobnie jak w wielu innych miejscach w kraju – już obecnie nie przynosi znaczących wpływów z racji 

standardowo występujących problemów przy okazji jego stosowania. Po drugie przegląd 

planowanych w GPR przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej ujawnia, że co prawda 

zaplanowano znaczącą liczbę tego typu inwestycji, jednakże z ich opisu wynika, że przytłaczająca ich 

większość nie będzie stanowić podstawy naliczenia opłaty adiacenckiej (chodzi o przebudowę lub 
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modernizację, a nie budowę infrastruktury). Oznacza to, że ewentualne przychody z takiej opłaty 

będą co najwyżej nikłe, jeśli w ogóle się pojawią. 

Przydatność 
narzędzia 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary Zdrój Biały 
Kamień 

Podgórze Sobięcin 

Podwyższenie 
opłaty 

adiacenckiej 
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Dopłaty do czynszów w remontowanych budynkach na obszarze SSR 

na czym polega narzędzie 

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych  
w pierwszych latach najmu mieszkania wprowadziła istotny mechanizm preferujący inwestycje 
remontowe lub modernizacyjne na obszarze SSR. Uregulowała mianowicie, że dopłaty do czynszu 
przysługują na warunkach określonych w tej ustawie nie tylko najemcom nowych mieszkań, ale 
także tym wyremontowanym lub przebudowanym, ale tylko, gdy znajdują się one na obszarze SSR. 

obowiązywanie narzędzia 

Z mocy prawa po ustanowieniu SSR. 

do czego narzędzie może być przydatne 

• konkretny finansowy argument za przyciągnięciem mieszkańców (najemców mieszkań na 
wynajem) do obszaru rewitalizacji 

• mechanizm, który będzie rodził aktywność inwestycyjną na obszarze rewitalizacji zarówno 
podmiotów publicznych (TBS), jak i inwestorów prywatnych. 

 
Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 

mieszkania wykreowała nowe narzędzie SSR, tym ciekawsze, że wytwarza ono presje na inwestorów 

prywatnych, ale także na podlegające samorządom TBSy, aby lokowały na terenie SSR inwestycje 

dotyczące remontów i przebudów mieszkań na wynajem – po to, aby najemcy mieli szanse na 

przyznanie dopłaty do czynszu z budżetu państwa. Przy wykorzystaniu tego instrumentu gmina nie 

ponosząc wydatków ze swego budżetu uzyskuje dodatkowe narzędzie kształtowania polityki 

mieszkaniowej (a tym samym instrument osiągania celów GPR) – w drodze uchwały rada gminy 

ustala zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu (która podlegać będzie 

w przyszłości dopłacie z budżetu państwa), w tym określa kryteria pierwszeństwa w naborze. 

Jednym z warunków umożliwiających udzielenia dopłaty jest zawarcie umowy w związku z inwestycją 

mieszkaniową między inwestorem a gminą. Przepisy ustawy skupione są na podstawowym 

mechanizmie, którego ustawa dotyczy, a więc budowie nowych budynków, stąd też w odniesieniu do 

do szczególnego przypadku, jakim jest remont lub przebudowa mieszkań na obszarach SSR, 

występują zagadnienia, które wymagać będą interpretacji czy też „przełożenia” na proces remontu 

istniejącego budynku mieszkalnego. Niezależnie jednak od tego, ustawa wydaje się istotnym 

czynnikiem podnoszącym atrakcyjność – dla obywateli i pośrednio dla władz gmin – podjęcia uchwały  

o ustanowieniu SSR. W przypadku Wałbrzycha powinna stanowić dodatkowy impuls do poszukiwania 

na terenie obszaru rewitalizacji lokalizacji (istniejących budynków mieszkalnych), które mogłyby się 

stać przedmiotem inwestycji inwestora prywatnego lub TBS polegającej na remoncie lub 

przebudowie, co z kolei umożliwiłoby sprowadzenie (kuszonych argumentem dopłaty) nowych 

mieszkańców do obszaru rewitalizacji.  

Ponieważ władzom miasta zależy na przyciąganiu mieszkańców do dzielnic południowych, uznać 

należy potencjalną przydatność tego narzędzia we wszystkich podobszarach rewitalizacji oraz – 

podobnie jak w kilku innych przypadkach – przyjąć, że z racji szczególnego znaczenia przyciągania 

mieszkańców do Śródmieścia – w tym podobszarze rewitalizacji występuje znacząca przydatność tego 

narzędzia. 

Przydatność 
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Śródmieście Nowe 
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Stary Zdrój Biały 
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Analiza w zakresie narzędzi nie wynikających ze Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji 
 

Możliwość sprzedaży z bonifikatą nieruchomości na cele rewitalizacji 

na czym polega narzędzie 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ 
(prezydent w odniesieniu do zasobu nieruchomości gminnych oraz zasobu nieruchomości Skarbu 
Państwa) ma możliwość udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przepis dotyczy wyłącznie nieruchomości przeznaczonych na cele 
realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w GPR (art. 15 ust. 1 pkt a) 
ustawy o rewitalizacji).  

obowiązywanie narzędzia 

Wykorzystanie tego narzędzia nie wymaga ustanowienia SSR. Określenie dopuszczalnej bonifikaty 
następuje w uchwale rady gminy, rady powiatu, sejmiku (w odniesieniu do zasobu nieruchomości 
tych jst), lub zarządzeniu wojewody (w przypadku zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym 
gospodaruje prezydent wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej). Ostatecznie  
zastosowanie bonifikaty jest fakultatywne i decyduje o nim prezydent (dla zasobu gminnego oraz 
Skarbu Państwa).  

do czego narzędzie może być przydatne 

• możliwość zagospodarowania na cele rewitalizacyjne niewykorzystanych (najczęściej 
niszczejących) nieruchomości, których zagospodarowanie przy utrzymaniu regularnej ceny 
byłoby niemożliwe 

• wsparcie dla podmiotu zamierzającego podjąć społecznie użyteczną działalność na 
obszarze rewitalizacji, służącą realizacji celów Programu, poprzez zmniejszenie kosztów 
inwestycyjnych warunkujących realizację przedsięwzięcia 

• pozyskanie wpływów do budżetu miasta lub budżetu państwa za sprzedaż nieruchomości, 
które sprzedaż po cenie regularnej nie mogłaby dojść do skutku. 

 
Możliwość zbycia nieruchomości publicznej z bonifikatą może stanowić katalizator wykreowania 

interesujących przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także sensownego wykorzystania niszczejących 

nieruchomości (co najczęściej będzie mieścić się w celach strategicznych programu rewitalizacji). 

Oczywiście powinno to dotyczyć tylko tych nieruchomości, których zbycie na standardowych 

zasadach na cel przewidziany w GPR nie będzie wykonalne. W sytuacji, jeżeli chodzi o nieruchomość 

spoza gminnego zasobu nieruchomości i uda się dysponenta tej nieruchomości skłonić do wyrażenia 

zgody na zastosowanie bonifikaty, zostanie osiągnięta dodatkowa wartość w postaci zaangażowania, 

choćby pośredniego, kolejnego podmiotu publicznego w proces rewitalizacji.  

Dokonany przegląd podobszarów rewitalizacji pod kątem występowania obiektów, które mogłyby 

spełnić powyżej opisane warunki i jako takie zostać uwzględnione w GPR, a następnie wystawione na 

sprzedaż z bonifikatą, w zasadzie nie przyniósł pozytywnych rezultatów. Jedynym zidentyfikowanym 

obiektem, co do którego można byłoby rozważać zastosowanie tego mechanizmu mógłby być 

budynek dawnego aresztu śledczego (nieruchomość Skarbu Państwa) z przeznaczeniem na hotel. 

Próby zbycia tej nieruchomości były podejmowane, jednak nie przyniosły rezultatu. Być może 

obniżenie ceny poprzez zastosowanie bonifikaty umożliwiłoby domknięcie finansowe 

przedsięwzięcia, co przełożyłoby się na zainteresowanie inwestorów. Jest to jednak hipoteza, którą 

potwierdzić mógłby co najmniej pogłębiony dialog z potencjalnymi inwestorami, a zapewne dopiero 

przeprowadzenie samego przetargu na zbycie nieruchomości. Co więcej, aby  nie powodować 
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niekorzystnej kumulacji z innymi planowanymi inwestycjami hotelowymi na terenie podobszaru 

Śródmieście, takie działanie mogłoby zostać podjęte w bliżej niesprecyzowanej przyszłości. Nieznany 

jest też stosunek wojewody do takiej inicjatywy. Z powyższych względów jedynie podobszar 

Śródmieście zidentyfikowano jako ten, gdzie narzędzie to może być przydane w zależności od 

przyszłych analiz i decyzji. 

Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z przeprowadzoną analizą Projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Wałbrzych na lata 2019-2044 zmniejszenie lub utrata jakiegokolwiek źródła 

wpływów do budżetu będzie skutkować powstaniem deficytu. Przy obecnej sytuacji finansowej 

Gminy Wałbrzych skutkowałoby to rezygnacją lub przesunięciem wydatków majątkowych w czasie. 

Tak więc w praktyce zastosowanie bonifikaty powinno być rozpatrywane wyłącznie w odniesieniu do 

nieruchomości, których zbycie w przewidywalnej przyszłości nie jest planowane (dotyczy to także 

nieruchomości Skarbu Państwa, z których zbycia 25% wpływa do budżetu miasta). 
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Odrębna stawka podatku od nieruchomości dla gruntów niezabudowanych przewidzianych 

do zabudowy 

na czym polega narzędzie 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych pozwala gminom na zastosowanie podwyższonej stawki 
podatku od nieruchomości na obszarze rewitalizacji (zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej 
stawki do 3 zł rocznie za 1 m2 – aktualnie po rewaloryzacji to 3,04 zł/1 m2). Stawka może dotyczyć 
przewidzianych pod zabudowę nieruchomości niezabudowanych jeżeli od dnia wejścia w życie 
mpzp upłynął okres 4 lat. Jeśli plan miejscowy obowiązuje w momencie wejścia w życie uchwały o 
wyznaczeniu obszaru rewitalizacji to okres 4 lat rozpoczyna bieg wraz z wejściem w życie tej 
uchwały. 

obowiązywanie narzędzia 

Po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Radę Miejską. 

do czego narzędzie może być przydatne 

• stanowi swoistą „zachętę” do realizacji dopuszczonej planem zabudowy na 
nieruchomościach niezabudowanych lub też zbycia nieruchomości na rzecz inwestora, 
który podejmie się inwestycji – rozwiązanie ma służyć zintensyfikowaniu procesu 
inwestycyjnego na obszarze rewitalizacji w celu sprawniejszej realizacji celów programu 

 
Sytuacja tego narzędzia ustawy o rewitalizacji jest szczególna. Odmiennie od wszystkich pozostałych, 

to narzędzie już formalnie w Wałbrzychu obowiązuje (choć jeszcze nie rodzi bezpośrednich skutków) 

i dlatego w odniesieniu do niego przedmiotem analizy jest nie tyle analiza zasadności jego 

wprowadzenia, ile analiza zasadności jego utrzymania. 

Rada Miejska Wałbrzycha po przyjęciu GPR wprowadziła na mocy uchwały Nr XXX/390/2016 z dnia 

27 października 2016 r. odrębną stawkę podatku od nieruchomości dla gruntów niezabudowanych,  

a przewidzianych do zabudowy. W roku następnym podjęto uchwałę zmieniającą, która stanowi 

obecnie postawę prawną naliczania podatku od nieruchomości gruntowych na terenie miasta. 

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 obowiązującej uchwały Nr  XLIX/591/2017 z dnia 26 października 2017 r. 

obowiązują stawka podatku w sytuacji jak opisana powyżej wynosi 3,04 zł od 1 m2 powierzchni 

działki. 

Wyższą stawką podatku będą więc objęte nieruchomości niezabudowane, dla których obowiązuje: 

• uchwała w sprawie ustanowienia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przy czym dana nieruchomość 
zlokalizowana być musi w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
lub mieszkaniowo usługową. 

Jak wskazuje Praktyczny komentarz do Ustawy o rewitalizacji wydany przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa (bazujący na treści piśmie Dyrektora Departamentu Podatków 

Lokalnych z dnia 22 grudnia 2015 r. znak: PL-LS.834.122) zastosowanie przepisu możliwe jest dopiero 

po 4 latach od dnia, w którym nastąpiło spełnienie przez daną nieruchomość obydwu wskazanych 

warunków. Pierwsze wpływy z tytułu ustanowienia odrębnej stawki podatku od nieruchomości 

nastąpią zatem po 29 marca 2020 r. 

Wspomniane wyżej pismo zwraca również uwagę, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości są nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowe (części powierzchni ziemskiej 

stanowiące odrębny przedmiot własności). Jeśli nieruchomość składa się z kilku działek 

ewidencyjnych to poszczególne działki nie stanowią samodzielnego przedmiotu opodatkowania. Tym 

samym działki niezbudowane wchodzące w skład tej samej nieruchomości co przynajmniej jedna 

działka zabudowana należy zakwalifikować jako nieruchomość gruntową zabudowaną. W takiej 



Analiza optymalnego wykorzystania w Wałbrzychu narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

 

54 

sytuacji do działki niezabudowanej przewidzianej w planie miejscowym pod zabudowę nie ma 

zastosowania wyższa stawka podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych. 

Analizę przydatności danego narzędzia w sytuacji, gdy można je odnieść do konkretnych danych 

 i parametrów, należy oprzeć na ocenie zasięgu jego oddziaływania. Punktem wyjścia do takiej analizy 

jest wyliczenie wszystkich obowiązujących planów miejscowych na obszarze rewitalizacji. Zawarto je 

w tabeli 10. Jak wcześniej wskazano pokrycie to na większości podobszarów rewitalizacji nie jest 

znaczące (na trzech wynosi 0% lub blisko 0%), co z góry osłabia znaczenie przedmiotowego 

instrumentu. Tym razem potrzebne jest rozpatrywanie każdego planu osobno, gdyż istnieje 

możliwość, że zmieniona stawka podatku od nieruchomości wchodzić będzie w życie w różnych 

terminach dla poszczególnych planów miejscowych. 

Tabela 10 Zestawienie obowiązujących planów miejscowych na obszarze rewitalizacji (źródło: UM 

Wałbrzych) 
nr data uchwalenia Podobszar rewitalizacji termin, od którego możliwe 

będzie naliczenie podatku zgodnie 
§ 1 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr 
 XLIX/591/2017 w sprawie 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
uchwalone przed przyjęciem uchwały Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 
2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha 

9 11 grudnia 1998 r. Śródmieście 

29 marca 2020 r. 

12 11 grudnia 1998 r. Śródmieście 

14 11 grudnia 1998 r. Śródmieście 

21 10 października 2002 r. Śródmieście 

27 25 listopada 2005 r. Biały Kamień 

38 29 kwietnia 2008 r. Śródmieście 

40 30 maja 2008 r. Podgórze, Śródmieście 

41 27 czerwca 2008 r. Śródmieście 

42 27 czerwca 2008 r. Śródmieście 

44 15 października 2010 r. Śródmieście 

48 29 marca 2012 r. Sobięcin 

51 20 grudnia 2012 r.  Sobięcin 

52 20 grudnia 2012 r. Śródmieście 

53 20 grudnia 2012 r.  Śródmieście 

60 19 lutego 2015 r. Śródmieście 

63 25 czerwca 2015 r. Biały Kamień 

64 24 września 2015 r.  Śródmieście 

67 26 listopada 2015 r. Sobięcin 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
uchwalone po przyjęciu uchwały Nr XIX/285/2016 

68 31 sierpnia 2017 r. Śródmieście 31 sierpnia 2021 r. 

70 26 października 2017 r.  Śródmieście 26 października 2021 r.  

72 27 września 2018 r.  Śródmieście 27 września 2022 r.  
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W ramach analizy zmierzano do przybliżonego oszacowania potencjalnych wpływów z tytułu podatku 

od nieruchomości niezabudowanych w perspektywie do 2022 r. Posługiwano się przy tym 

przygotowaną w ramach realizacji niniejszego zamówienia mapą, przedstawioną przykładowo na ryc. 

9. W kolejnych krokach wykonano następujące działania: 

• wyznaczono działki (lub ich części) zlokalizowane w obszarze rewitalizacji o użytku 
oznaczonym Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, 

• wybrano działki, które objęte są ustaleniami obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego,  

• oceniono, które z nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
lub mieszkaniowo-usługową zgodnie z obowiązującymi mpzp, 

• ustalono łączną powierzchnię terenów stanowiących podstawę do określenia wpływów. 
W powyższej kalkulacji pominięto aspekt ewentualnego wchodzenia przez kilka działek w skład jednej 

nieruchomości. Uwzględnienie go znacznie komplikowałoby analizę, której wyniki mają mieć wszakże 

znaczenie poglądowe służące ustaleniu istotności zagadnienia z punktu widzenia budżetu miasta 

i poziomu obciążeń nałożonych na właścicieli nieruchomości. Uzyskane wartości należy więc 

traktować jako szacunek „od góry”, gdyż faktyczne kwoty mogą ulec redukcji w sytuacji, gdy część 

działek niezabudowanych wchodzi w skład nieruchomości zabudowanych. Na obecnym etapie 

precyzyjnie określnie precyzyjnej kwoty potencjalnych wpływów z podwyższonej stawki podatku i tak 

nie jest możliwe. Wynika to z wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zasad kwalifikowania 

gruntów jako niezabudowanych (w tej sprawie miasto Wałbrzych zwróciło się do instytucji rządowych 

z prośbą o przedstawienie stanowiska).  Całościową kalkulację zawarto w tabeli 11. 

Ryc. 9 Przykładowa mapa podobszaru rewitalizacji (Sobięcin) służąca do oszacowania maksymalnego 

zakresu działek o podwyższonej stawce podatku (źródło: opracowanie własne na potrzeby prac 

analitycznych) 
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Tabela 11 Kalkulacja łącznych rocznych przychodów przy zastosowaniu podwyższonej stawki (źródło: 

opracowanie własne) 
podobszar ilość 

działek 
ewid. z 

użytkiem 
Bp 

łączna pow. 
części działek 
z użytkiem Bp 

 [m2] 

łączna 
powierzchnia 

części działek z 
użytkiem Bp  

[ha] 

łączna 
powierzchnia 

działek objętych 
mpzp [m2] 

łączna pow. - 
podst. wyliczenia 
podatku - tereny 
MW, U, MW/U 

[m2] 

wpływy z tytułu 
podwyższonego 

podatku 
[zł] 

Biały Kamień 29 14 047,09 1,40 1 027,99 117,08 355,92 

Nowe Miasto 70 42 000,14 4,20 0,00 0,00 0,00 

Podgórze 66 31 299,27 3,13 0,00 0,00 0,00 

Sobięcin 85 85 507,12 8,55 33 545,60 17 788,58 54 077,29 

Stary Zdrój 43 50 624,46 5,06 0,00 0,00 0,00 

Śródmieście 67 79 714,22 7,97 67 406,46 28 594,17 86 926,29 

Ogółem 360 303 192,30 30,31 101 980,05 46 499,83 141 359,51 

 
Zgodnie z przyjętą metodologią oszacowano, że szacunkowe wpływy dla gminy z tytułu odrębnej 

stawki podatku od nieruchomości dla gruntów niezabudowanych będą marginalne –  nieco ponad 

141 tys. zł rocznie. Ponadto właścicielem większości gruntów, dla których w perspektywie do 2022 r. 

obowiązywać będzie wyższy podatek, jest gmina, co dodatkowo znacznie ograniczy wpływy. 

Powyższe oznacza, że aktualnie podwyższona stawka podatku ma minimalne znaczenia – zarówno dla 

gminy, jak i zapewne dla podatników. W tym kontekście pozostawienie obecnych uregulowań w tym 

zakresie ma w praktyce charakter neutralny, co oznacza, że obowiązujące rozwiązanie powinno 

pozostać w mocy – głównie z tego powodu, aby nie angażować służb UM Wałbrzych w jego ponowną 

zmianę. W sytuacji, gdy zwiększy się pokrycie planistyczne obszaru rewitalizacji, zwiększona stawka 

podatku nadal nie będzie istotnym źródłem dochodów dla budżetu miasta, niemniej jednak dla 

indywidualnych właścicieli nieruchomości może stanowić jeden z czynników skłaniających do działań 

prowadzących do zabudowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. W tym 

kontekście uznać należy, że instrument wykazuje potencjalną przydatność we wszystkich 

podobszarach rewitalizacji, także tam, gdzie dopiero w przyszłości uchwalone zostaną plany 

miejscowe. 

Przydatność 
narzędzia 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary Zdrój Biały 
Kamień 

Podgórze Sobięcin 

Wyższa stawka 
podatku od 

nieruchomości 
niezabudowanych 

       



Analiza optymalnego wykorzystania w Wałbrzychu narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

 

57 

Możliwość czasowego zamrożenia czynszu w gminnym zasobie mieszkaniowym 

modernizowanym w ramach procesu rewitalizacji 

na czym polega narzędzie 

Zagadnienie nie wynika wprost z ustawy o rewitalizacji. Dodała ona w ustawie z 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przepis, 
który zobowiązuje do uwzględnia w ww. uchwałach wynikających z GPR działań prowadzących do 
zapobieżenia wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z 
pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególności w zakresie zasad ustalania wysokości 
czynszów. Tak więc ustawa nie postuluje wprost „zamrożenia czynszów”, a tylko sposób ustalania 
czynszów prowadzący do pozostania mieszkańców na zrewitalizowanym obszarze.  

obowiązywanie narzędzia 

Przepis instrukcyjny – dotyczy treści dokumentu strategicznego nie stanowiącego aktu prawa 
miejscowego. Nie można więc mówić o formalnym mechanizmie obowiązywania. 

do czego narzędzie może być przydatne 

• zapobieganie procesom niekontrolowanej gentryfikacji – „wypychania” uboższych 
mieszkańców z dzielnic, w których standard życia uległ polepszeniu w wyniku rewitalizacji 

• wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji 
 

Analizę powyższego zagadnienia przeprowadzono dwutorowo. Z jednej strony skupiono się na 

zakresie i istocie przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących tkanki mieszkaniowej. Z drugiej strony 

przenalizowano aspekt finansowy tego zagadnienia. Punkt wyjścia stanowi Wieloletni Program 

Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2019-2023 przyjęty uchwałą NR 

LXI/751/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. Zgodnie z jego treścią obecnie 

stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 6,58 zł. Od stawki 

bazowej stosuje się zniżki i zwyżki z powodu tytułów wymienionych w tabeli 12. 

Tabela 12 Zniżki i zwyżki stawki bazowej czynszu dla komunalnych lokali mieszkalnych w Wałbrzychu 

(źródło: UM Wałbrzych) 

Zniżki wynikające z następujących tytułów: 

1 brak w lokalu łazienki 2% 

2 brak w lokalu gazu przepływowego 12% 

3 brak w lokalu WC 2% 

4 położenie lokalu w suterenie 15% 

5 brak w lokalu instalacji wodno – kanalizacyjnych 9% 

6 brak bezpośredniego oświetlenia naturalnego kuchni 3% 

7 brak samodzielności lokalu ze względu na wspólną kuchnię, łazienkę lub wc 3% 

8 występowanie wad obniżających wartość użytkową lokalu 13% 

9 położenie lokalu w budynku nie wyposażonym w ubikację (ubikacja zlokalizowana 
poza obrysem budynku) 

20% 

10 położenie lokalu w budynku nie wyposażonym w instalację wodno - kanalizacyjną  15% 

11 obniżona wysokość lokalu – poniżej 2,50 m 3% 

12 usytuowanie lokalu w budynku położonym w obszarze zagrożonym występowaniem 
czynników powodujących znaczną uciążliwość dla mieszkańców (np. siarkowodór) 

20% 

13 brak gazu przepływowego w lokalu położonym w budynkach: 
▪ nowo wybudowanych, których okres użytkowania nie przekracza 180 miesięcy 
▪ nowo wybudowanych, wyposażonych w windę, dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, których okres 
użytkowania nie przekracza 180 miesięcy 

  
  
1% 
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Zwyżki występujące z następujących tytułów: 

1 położenie lokalu w nowo wybudowanych budynkach, których okres użytkowania nie 
przekracza 180 miesięcy od miesiąca następującego po oddaniu do użytkowania 

  
35% 

2 położenie lokalu w budynkach stanowiących własność Gminy, po kapitalnym 
remoncie (wymagającym wysiedlenia wszystkich użytkowników mieszkań), których 
okres użytkowania nie przekracza 120 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po 
miesiącu, w którym oddano budynek do użytkowania 

  
30% 

3 położenie lokalu w budynkach nowo wybudowanych, wyposażonych w windy, 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, których okres użytkowania nie przekracza 180 miesięcy, licząc od 
miesiąca następnego po miesiącu, w którym oddano budynek do użytkowania 

  
65 % 

4 lokale po remoncie wykonanym przez Gminę, których okres użytkowania nie 
przekracza 96 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym 
wykonano remont 

  
15 % 

5 położenie lokalu w budynkach poddanych termomodernizacji w oparciu o audyt 
energetyczny lub w budynkach, w których wykonano remont całej elewacji, których 
okres użytkowania nie przekracza 96 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po 
miesiącu, w którym wykonano w/w prace remontowe 

  
5 % 

6 położenie lokalu w budynkach jedno i dwu lokalowych 15 % 

7 dla części lokalu mieszkalnego, w której najemca prowadzi działalność gospodarczą 10% 

 
Równocześnie stawka czynszu dla lokalu socjalnego, przejściowego oraz pomieszczenia 

tymczasowego, wynosi 1,38 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Czynsz za najem lokali socjalnych 

wynosi 50 % czynszu minimalnego i nie pokrywa kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.  

Przedsięwzięcia dotyczące tkanki mieszkaniowej zawarte aktualnie w GPR dotyczą wyłącznie 

remontów elewacji i powierzchni wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,  

w których część lokali wchodzi w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Jak widać z zestawienia zniżek 

i zwyżek, te działania remontowe nie wpłyną na zmiany w wysokości czynszów. Tym samym 

zamrożenie czynszów nie znajduje uzasadnienia. Co prawda planuje się włączenie do GPR kilkunastu 

przedsięwzięć polegających na „głębokiej” modernizacji budynków mieszkalnych, niemniej jednak 

trudno ocenić w jakim zakresie wpłyną one na zmiany czynszu obecnych lokatorów (przedsięwzięcia 

dotyczyć będą m.in. budynków aktualnie pustych, a praktycznie wszystkie prowadzić będą do zmiany 

układu mieszkań, a więc nie będzie w ich przypadku ciągłości najmu), w związku z czym praktycznie 

niemożliwe jest formułowanie rzetelnych wniosków w tym zakresie. Warto też zwrócić uwagę, że 

zmiana mechanizmu ustalania czynszów w odniesieniu do pojedynczych w skali miasta budynków 

komunalnych byłaby trudno zrozumiała dla mieszkańców i zapewne jako wybiórcza rodziłaby 

niekorzystną atmosferę wokół rewitalizacji. Wydaje się, że jeśli zmiany w polityce czynszowej miałyby 

być podejmowane to powinny mieć całościowy zasięg (np. być powiązane z działaniami polityki 

społecznej). Stosunkowo na razie nieliczne „głębokie” modernizacje planowane w ramach GPR nie 

powinny być jedynym motywem inicjowania zmian dotyczących reguł ustalania czynszów. 

Natomiast skonfrontowanie niniejszego zagadnienia z wnioskami płynącymi z analizy projektu WPF 

wskazuje, że w chwili obecnej również ze względów finansowych Wałbrzych nie może zamrozić 

czynszów, ponieważ na działanie takie brak jest odpowiedniej swobody w budżecie miasta.  

Przydatność 
narzędzia 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary Zdrój Biały 
Kamień 

Podgórze Sobięcin 

Zamrożenie 
czynszów       
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KONKLUZJE ANALIZY 
Wnioski z przeprowadzanych analiz dotyczą przydatności poszczególnych narzędzi ustawy  

w poszczególnych podobszarach rewitalizacji. Na tej podstawie formułowane są konkluzje co do 

ustanowienia SSR i ewentualnej kolejności działań w tym zakresie. Ponadto mowa jest o działaniach 

towarzyszących i monitorowaniu stosowania narzędzi. Na koniec pokuszono się o kilka wniosków 

natury bardziej ogólnej.  

Proponowany zakres stosowania narzędzi ustawy 

Przydatność narzędzi SSR dla podobszarów rewitalizacji zestawiono w poniższej tabeli. Zsumowano 

oceny, co przełożyło się na jednakowy wynik dla 5 podobszarów oraz wyraźnie się odznaczający 

wynik podobszaru Śródmieście. Wyraźnie wskazuje to na celowość ustanowienia SSR w tym 

podobszarze. Wnioski w zakresie pozostałych podobszarów nie są jednoznaczne.  

Przydatność 
narzędzia 

Śródmieście Nowe 
Miasto 

Stary Zdrój Biały 
Kamień 

Podgórze Sobięcin 

Prawo 
pierwokupu 

      

Zakaz decyzji 
wz 

      

SBC jako cel 
publiczny 

      

Specjalne 
regulacje dot. 

przeprowadzek 

      

zwolnienie z 
wymogów Pzp 

      

Udzielanie 
dotacji na 
remonty 

      

Wywłaszczenie 
nieruchomości 
„porzuconych” 

      

Zastępcze 
wykonanie 
inwestycji 

      

Podwyższenie 
opłaty 

adiacenckiej 

      

Dopłaty do 
czynszów 

      

Podsumowanie 
x 11 

x 4 

x 6 

x 5 

x 6 

x 5 

x 6 

x 5 

x 6 

x 5 

x 6 

x 5 
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Proponowana sekwencja działań związanych ze stosowaniem narzędzi 

ustawy 

Zbiorcze wyniki analizy, dodatkowo wzmocnione przez wyniki analizy WPF, wskazują, że 

w najbliższych latach wygospodarowanie znaczących środków na aktywne wykorzystanie szerszej 

palety narzędzi SSR nie będzie możliwe. Jeśli nawet narzędzia identyfikowane jako pożądane lub 

przydatne z przyczyn finansowych nie będą mogły być wykorzystywane na dużą skalę, każe to 

z ostrożnością podejść do formułowania zaleceń co do działań zmierzających do ustanowienia SSR 

w Wałbrzychu. W tym kontekście dodatkowego znaczenia nabierają te instrumenty, które już 

funkcjonują lub są planowane do uruchomienia w Wałbrzychu, a które mogą stanowić jeśli nie 

bezpośrednią alternatywę narzędzi ustawowych to przynajmniej pośrednie wsparcie 

w rozwiązywaniu problemów, na które narzędzia SSR miałyby odpowiadać. Wymienić tu należy 

przede wszystkim instytucję Latarników wspomagających mieszkańców w trudnym procesie 

przeprowadzek, kalkulator obliczeniowy oraz szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych, a także 

możliwość dotowania remontu zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (choć ograniczone 

środki finansowe limitują wykorzystanie także tego instrumentu).  

Mając na względzie niezbędną we wskazanych powyżej okolicznościach ostrożność w ustanawianiu 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Wałbrzychu sugeruje się przyjęcie jednego z 4 opisanych poniżej 

scenariuszy postępowania. 

Scenariusz I „SOLO” – ustanowienie SSR tylko na terenie podobszaru Śródmieście. Do interesariuszy 

zostałby wysłany jasny komunikat, że nie planuje się rozszerzania SSR poza ten obszar.  

Scenariusz II „PILOTAŻ” – ustanowienie SSR na terenie podobszaru Śródmieście jako działanie  

o charakterze pilotażowym. Na bieżąco śledzony byłby przebiegu stosowania narzędzi SSR pod kątem 

rozwoju sytuacji w innych podobszarach i aktualnej przydatności w nich tych narzędzi. W przypadku 

stwierdzenia na którymś z podobszarów sytuacji, w której jedno z narzędzi SSR będzie wyraźnie 

potrzebne, podjęcie uchwały o ustanowieniu tam SSR. 

Scenariusz III „MIESZANY” – ustanowienie SSR na terenie podobszaru Śródmieście oraz na 1-2 

wybranych podobszarach, aby porównać skuteczność tego narzędzia w obszarze traktowanym 

priorytetowo (Śródmieście) oraz pozostałych obszarach. W przypadku wyboru tego scenariusza 

proponowano, aby wśród wybranych dodatkowych podobszarów znalazł się Sobięcin, który co 

prawda otrzymał podobną punktację jak pozostałe podobszary, ale na podstawie przebiegu 

warsztatów ocenić należy, że tkwi w nim największy potencjał do znaczącej „pozytywnej zmiany”. 

Scenariusz IV „PEŁNY” – ustanowienie SSR na całym obszarze rewitalizacji, z jednej strony ze 

świadomością bardzo ograniczonej możliwości korzystania z „aktywnych” narzędzi (dotacje, prawo 

pierwokupu), ale z drugiej w warunkach możliwości stosowania szczególnych przepisów (np. 

pozwalających na wspieranie spółdzielni socjalnych) na całym obszarze rewitalizacji. Także w tym 

wariancie na bieżąco powinien odbywać się monitoring i ocena wykorzystania narzędzi, przy czym 

wnioski nie byłyby nakierowane na rozszerzenie zakresu SSR, ale na ewentualne modyfikacje 

stosowanych narzędzi, a także ewentualne ograniczenie zakresu Strefy, gdyby stwierdzono ku temu 

potrzebę.  

W każdym wariancie SSR powinien być ustanawiany na maksymalny okres 10 lat, co wynika 

chociażby z założonej ograniczonej „intensywności” wykorzystania narzędzi (z przyczyn finansowych). 
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Wybór któregoś z powyższych wariantów na podstawie informacji zgromadzonych w niniejszym 

opracowaniu powinien być przedmiotem strategicznej decyzji podjętej przez kierownictwo Urzędu 

Miasta Wałbrzych. 

Proponowane działania towarzyszące stosowaniu narzędzi ustawy 

W przypadku kilku narzędzi ustawy o rewitalizacji samo podjęcie decyzji o ustanowieniu Strefy nie 

będzie wystarczające, aby móc z tych narzędzi korzystać. Praktycznie w przypadku każdego z narzędzi 

jeśli nie niezbędne, to pożądane, jest, aby nowo planowane działanie, przy którym zamierzamy 

wykorzystywać narzędzia SSR, znalazło odzwierciedlenie w GPR i zostało w nim prawidłowo 

„osadzone” (poprzez powiązanie z celami, kierunkami działań i systemem zarządzania). Ale zajęcie się 

treścią GPR nie zawsze wystarczy. Niezbędne może być przeprowadzenie określonych działań 

formalnych (procedura planistyczna, uchwała rady gminy, zarządzenie prezydenta) – zostały one 

wskazane wcześniej przy okazji charakterystyki każdego z instrumentów. W trzech poniższych 

przypadkach celowe wydaje się szersze omówienie potrzebnych działań towarzyszących.  

Działania poprzedzające korzystanie z możliwości wywłaszczenia pod społeczne 

budownictwo czynszowe  

Zgodnie z wymogiem ustawowym wynikającym z treści art. 27 ustawy o rewitalizacji, aby Miasto 

Wałbrzych mogło skorzystać z tego narzędzia w przypadku wprowadzenia SSR należy: 

• doprowadzić do umieszczenia w GPR zapisów o budowie lub przebudowie budynków 

służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego wykonywanego na obszarze 

strefy jako przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit a 

ustawy o rewitalizacji  ze wskazaniem konkretnych adresów nieruchomości przeznaczonych 

na ten cel, 

• określić w mpzp lokalizację inwestycji określonych w GPR, przeznaczonych na cel  publiczny - 

społecznego budownictwo czynszowe (wymóg zawarty w art. 27 ust. 3 uor) 

Art. 27 ust 3. ustawy o rewitalizacji mówi: lokalizację inwestycji wymienionych w ust. 1 określa się 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wskazując dla nieruchomości 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, że realizacja zabudowy zgodnej z tym planem 

następuje w ramach realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Powyższy przepis prawa budzi w praktyce pewne wątpliwości interpretacyjne odnośnie brzmienia 

zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do omawianych 

lokalizacji.  

W publikacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny 

Komentarz stwierdzono, że „w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie wymaganego zakresu 

projektu mpzp jako podstawowe oznaczenie graficzne dla  zabudowy mieszkaniowej obowiązują 

symbole: MN, MW jednakże takie oznaczenie nie jest wystarczające do stwierdzenia, że dana 

nieruchomość przeznaczona jest pod realizację inwestycji celu publicznego. Wobec powyższego 

proponowanym rozwiązaniem – do czasu zmiany rozporządzenia – jest umieszczenie zapisu w części 

tekstowej mpzp, że dany teren  (nieruchomość, działka ewidencyjna) przeznaczony jest pod realizację 

celu publicznego – budowę bądź przebudowę budynków służących rozwojowi społecznego 

budownictwa czynszowego.”  
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Rozwiązanie o stosunkowo ogólnym zapisie o przeznaczeniu nieruchomości pod realizację celu 

publicznego – budowę bądź przebudowie budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa 

czynszowego, w dziale poświęconym ustaleniom dla całego obszaru objętego planem, zostało 

zastosowane w Łodzi i jako przykład można wskazać uchwałę nr LXVI/1687/18 Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 25 stycznia 2018 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionowej i Cmentarnej gdzie 

wpisano: 

„§ 16. 1. Ustala się następujące granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym: (…) 3) zabudowy mieszkaniowej służącej rozwojowi społecznego budownictwa 

czynszowego – w postaci linii rozgraniczających tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

i usługowej oznaczonych symbolem MW/U. 2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym w granicach terenów niewymienionych w ust. 1 pod warunkiem ich zgodności  

z przeznaczeniem.” 

Działania przygotowujące Urząd Miasta do aktywnego korzystania z prawa pierwokupu  

Warto wyprzedzająco zaplanować mechanizmy tak, aby dodatkowej pracy związanej  

z funkcjonowaniem prawa pierwokupu było w Urzędzie Miasta jak najmniej, a wpływające bez 

ostrzeżenia umowy warunkowe nie dezorganizowały pracy różnych komórek organizacyjnych. 

Te wyprzedzające działania powinny w szczególności objąć: 

• Możliwie szczegółowe rozpoznanie potrzeb i preferencji samorządu w zakresie korzystania  

z prawa pierwokupu. Jak wcześniej wspomniano, do tego działania powinny w pierwszej 

kolejności posłużyć koncepcje zagospodarowania przestrzennego poszczególnych 

podobszarów oraz akty planowania przestrzennego, choć wpływ mogą mieć też inne 

dokumenty i plany rozwojowe. Działanie te powinny doprowadzić do ustalenia kilku 

poziomów zainteresowania gminy konkretnymi nieruchomościami lub typami nieruchomości. 

Szczególnie cenne byłoby zidentyfikowanie tych nieruchomości lub ich typów, których 

pierwokupem gmina na pewno nie będzie zainteresowana. Im więcej ich będzie tym bardziej 

ułatwi to ograniczenie zadań związanych z oceną poszczególnych transakcji. Poważny 

dylemat związany z tym zagadnieniem dotyczy tego, na ile wynik takiego rozpoznania 

(zwłaszcza w tym zakresie, gdzie gmina wyraża zainteresowanie pozyskaniem nieruchomości) 

powinien być dostępny publicznie. Oczywiście obowiązują w tym zakresie przepisy o dostępie 

do informacji publicznej, jednak z drugiej strony należy mieć świadomość, że informacja 

o wysokim stopniu zainteresowania gminy konkretną działką może wpływać na zachowania 

jej właściciela, niekorzystne z punktu widzenia interesu wspólnoty samorządowej (np. 

sztuczne zawyżanie wartości wstępnej umowy). 

• Wypracowanie sprawnych tj. nie powodujących nadmiernego zamieszania i niepotrzebnego 

nakładu pracy procedur postępowania w przypadku otrzymania informacji o zawarciu 

wstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Powinny być one spójne z mechanizmem 

opisanego powyżej rozpoznania przydatności nieruchomości i wskazywać sposoby 

postępowania w przypadku poszczególnych typów nieruchomości i stopnia zainteresowania 

gminy skorzystaniem z prawa pierwokupu. Czyli w szczególności określać, jak eliminować  

z rozważań te transakcje, którymi gmina nie będzie na pewno zainteresowana, z kim 

i w jakim trybie konsultować pozostałe przypadki i w jaki sposób wyniki tych analiz 
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przedkładać decydentom dla podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć (także z uwzględnieniem 

kwestii zabezpieczenia środków na daną transakcję). 

Ponadto warto zwrócić uwagę na właściwe (zrozumiałe i trafiające do tych, których faktycznie to 

dotyczy) rozpropagowanie informacji o prawie pierwokupu, jeśli to rozwiązanie zaistnieje na części 

lub całym obszarze rewitalizacji w Wałbrzychu. Czynnikiem rodzącym niejasności może być to, że 

rozwiązanie to już wcześniej obowiązywało na całym obszarze rewitalizacji i wygasło. Co więcej,  

w uchwale o ustanowieniu SSR nie ma potrzeby zawierania przepisu dotyczącego prawa pierwokupu, 

bo obowiązywać będzie ono z mocy prawa. Tym ważniejsze jest zawarcie odpowiedniego wyjaśnienia 

w uzasadnieniu do uchwały oraz późniejsze, po podjęciu uchwały, przekazanie klarownych informacji 

do wszystkich zainteresowanych o zakresie obowiązywania nowych przepisów i procedurach 

postępowania. 

Działania związane ze sformułowaniem zasad udzielania dotacji właścicielom prywatnych 

budynków  

Działania te muszą zostać przeprowadzone przed podjęciem uchwały ustanawiającej SSR, gdyż – o ile 

zapadnie decyzja, aby wykorzystać możliwość udzielania dotacji – reguły te muszą znaleźć się w treści 

uchwały lub załączniku do niej. Nie próbując tu sformułować projektu tej uchwały warto zwrócić 

uwagę na kilka kluczowych kwestii czy dylematów, jakie należy rozstrzygnąć formułując projekt 

uchwały. Oto te zagadnienia: 

Stawka dofinansowania – maksymalna(50%) czy niższa, jednolita czy zróżnicowana (jeśli tak, to od 

czego – od typu działania inwestycyjnego, od lokalizacji, od charakterystyki budynku?) 

Wymagane dokumenty – jakich dokumentów wymagamy? czy oczekujemy wszystkich pozwoleń  

i pełnej dokumentacji? przy składaniu wniosku czy przy podpisaniu umowy dotacji? 

Ocena merytoryczna wniosków – czy precyzujemy oczekiwania merytoryczne względem wniosków? 

czy sygnalizujemy preferencje (hierarchię ważności spraw), którymi będzie kierować się komisja? 

Elastyczność w pracy komsji – czy formułujemy sztywny regulamin pracy komisji?  

Jak zabezpieczamy interes gminy – czy wymagamy weksla in blanco? czy wypłacamy dotację ratami? 

czy wysyłamy własnego inspektora nadzoru? czy bazujemy tylko na dokumentach odbiorowych 

dostarczanych przez wnioskodawcę? 
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Proponowane działania dotyczące monitorowania wykorzystania narzędzi 

ustawy 

Metodyka bytomska szeroko omawia problematykę monitorowania wykorzystania narzędzi SSR. 

Niewątpliwie warto prowadzić bieżącą  analizę skuteczności narzędzi SSR oraz rezultatów, jakie 

przynoszą. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę Wałbrzycha i fakt, że w przypadku ustanowienia Strefy 

stosowanie przypisanych jej narzędzi będzie miało ograniczony zakres, warto system monitorowania 

dostosowywać do lokalnych uwarunkowań.  

Jak wskazuje doświadczenie z warsztatów w systemie monitorowania odpowiednią rangę należy 

nadać ocenie jakościowej (regularne rozmowy z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne 

narzędzia), która prowadzić będzie do bardziej pogłębionych wniosków niż ocena ilościowa (jej 

rozbudowywanie byłoby wątpliwe zwłaszcza jeśli wykorzystanie narzędzi będzie sporadyczne). 

Przebieg warsztatów udowodnił zalety takiego podejście, gdy w drodze aktywnego dialogu 

szczegółowo przedyskutowano przebieg stosowania przez Wałbrzych przez okres 2 lat prawa 

pierwokupu i płynące z tego wnioski. Udało się w ten sposób sformułować pogłębioną ocenę 

procesu.  

Ocena jakościowa będzie istotna także ze względu na to, że w zaproponowanych wariantowych 

scenariuszach etapowego wprowadzania SSR na poszczególne podobszary rewitalizacji, duże 

znaczenie przypisano bieżącej analizie tego, jak poszczególne narzędzia funkcjonują - nie da się tego 

skutecznie zrobić bez efektywnego monitorowania oraz ewaluacji.  

W związku z powyższym dla każdego z instrumentów SSR (także tych, których wykorzystania w 

Wałbrzychu na razie nie przewidziano) w poniższej tabeli zaproponowano mechanizmy 

monitorowania (ilościowe i jakościowe – w zależności od potrzeb na poszczególnych podobszarach) 

wraz ze wskazaniem sugerowanej częstotliwości działań. W przypadku narzędzi, których stosowania 

nie zakłada się w Wałbrzychu, prowadzony monitoring powinien dotyczyć rozpoznania, czy jednak 

dane narzędzie nie byłoby przydatne (tzn. czy nie występują problemy/bariery, które mogłyby zostać 

przy jego udziale przezwyciężone). W praktyce taka forma monitoringu oznaczać będzie dla tych 

narzędzi powtarzanie (być może w uproszczonej formie) odpowiednich analiz opisanych w niniejszym 

opracowaniu. Nie uwzględniano ich w poniższej tabeli, z wyłączeniem przypadku zakazu wydawania 

decyzji wz. W tym przypadku całościowa analiza ilościowa powinna być prowadzona, za to po 

wprowadzenie ewentualnego zakazu jakakolwiek analiza ilościowa traci sens (bo inwestorzy nie będą 

składali wniosków o decyzje wz, aby zostały one odrzucone) – to również ujęto w tabeli.  

Gdy dojdzie do sytuacji, że narzędzie, pierwotnie uznane za nieprzydatne, zostanie jednak 

zastosowane, należy je włączyć do listy regularnie monitorowanych instrumentów.  . 

Mechanizmy monitorowania wykorzystania narzędzi SSR w Wałbrzychu powinny zostać osadzone 

w ogólnym systemie zarządzania GPR i monitorowania przebiegu wdrażania programu. Przy czym nie 

chodzi o częstotliwość prowadzenia działań monitoringowych, które – aby zapewnić sprawne 

działanie instrumentów - muszą być częstsze w przypadku monitorowania funkcjonowania Strefy, ale 

o zadbanie, że wyniki tego monitoringu oraz wypływające z nich wnioski gromadzone będę w sposób 

przekładający się na doskonalenie procesów i działań w ramach wdrażania GPR. Zgromadzona 

i uporządkowana wiedza powinna móc być wykorzystana, niezależnie od fluktuacji kadrowych, przez 

pracowników Urzędu Miasta Wałbrzych i jednostek podległych, a w razie zainteresowania także 

odbiorców zewnętrznych (np. ministerstwo, przedstawiciele innych samorządów).  
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Metody 
monitoringu 

Ilościowe Jak często Jakościowe Jak często 

Prawo 
pierwokupu 

liczba przypadków 
skorzystania/liczba transakcji 

na obszarze SSR 
Rocznie 

analiza kształtowania się cen, 
analiza zachowań 

zbywających, analiza 
sprawności i skuteczności 

działania UM (wstępne 
rozpoznanie, dezorganizacja 

pracy, itp.) 

w razie potrzeby, nie rzadziej 
niż rocznie 

SBC jako cel 
publiczny 

przypadki wprowadzenia SBC 
do planów miejscowych 
liczba przypadków, gdy 

pośrednio lub bezpośrednio 
wykorzystano 

Rocznie 
analiza indywidualnych 

przypadków 
w razie zaistnienia 

Specjalne 
regulacje dot. 

przeprowadzek 

liczba przeprowadzek vs. 
liczba sytuacji konfliktowych   

Rocznie 
analiza indywidualnych 
sytuacji konfliktowych 

w razie zaistnienia 

zwolnienie z 
wymogów Pzp 

Liczba/wartość udzielonych 
zamówień 

Rocznie 
analiza skutków zamówień 
vs. pierwotne oczekiwania 

po zakończeniu zamówienia 

Udzielanie dotacji 
na remonty 

Liczba/wartość udzielonych 
dotacji, Liczba/wartość 

wniosków 
Rocznie 

analiza rezultatów projektów 
wspartych dotacjami 

rocznie 

Dopłaty do 
czynszów 

Liczba/wartość udzielonych 
dopłat, Liczba/wartość 

inwestycji (nowych, 
remontowych) 

Rocznie 
Analiza funkcjonowania 

mechanizmu 
rocznie 

Wyższa stawka 
podatku od 

nieruchomości 
niezabudowanych 

Pokrycie planistyczne w 
podobszarach rewitalizacji 
Wpływy z podwyższonej 

stawki podatku 
Liczba inwestycji na 

niezabudowanych działkach 

Rocznie 
Analiza charakteru inwestycji 

w kontekście celów GPR 
rocznie 

Zamrożenie 
czynszów  

Liczba lokali objętych 
zamrożeniem, wysokość 
różnicy (w stawkach oraz 

globalnie) 

rocznie, po zastosowaniu 
rozwiązania 

Zachowania lokatorów 
(regulowanie czynszów, 

zaległości, ocena 
wprowadzonych rozwiązań) 

Rocznie, po zastosowaniu 
rozwiązania 

Zakaz decyzji wz 

Liczba decyzji na obszarze 
rewitalizacji i w całym 

mieście (na OR także czego 
decyzja dotyczy)  

rocznie, przed 
wprowadzeniem istrumentu 

(po wprowadzeniu brak 
podstaw dla analizy 

ilościowej) 

Rozpoznanie eksperckie, 
jakich inwestycji nie 

zrealizowano z powodu 
obowiązywania zakazu 

rocznie, po zastosowaniu 
rozwiązania 

Wywłaszczenie 
nieruchomości 
„porzuconych” 

Liczba i rodzaj 
zastosowanych przepisów 

szczególnych 

rocznie, po zastosowaniu 
rozwiązania 

Analiza pogłębiona 
poszczególnych przypadków 

rocznie, po zastosowaniu 
rozwiązania 

Zastępcze 
wykonanie 
inwestycji 

Liczba przypadków, wartość 
kwot zaangażowanych z 

budżetu miasta oraz wartość 
kwot odzyskanych 

rocznie, po zastosowaniu 
rozwiązania 

Analiza pogłębiona 
poszczególnych przypadków 

rocznie, po zastosowaniu 
rozwiązania 

Podwyższenie 
opłaty 

adiacenckiej 

Liczba przypadków, wartość 
pozyskanych dodatkowych 

kwot do budżetu miasta 

rocznie, po zastosowaniu 
rozwiązania 

Analiza funkcjonowania 
mechanizmu i odbioru 

społecznego 

rocznie, po zastosowaniu 
rozwiązania 

Zbycie 
nieruchomości z 

bonifikatą 

Liczba przypadków, wartość 
łączna zastosowanych 

bonifikat  

rocznie, po zastosowaniu 
rozwiązania 

Analiza długofalowych 
skutków zastosowania 

bonifikaty (ekonomicznych i 
nie tylko) 

rocznie, po zastosowaniu 
rozwiązania 
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OGÓLNE WNIOSKI KOŃCOWE 

O ile opisane w opracowaniu czynniki powodują, że w bliskiej przyszłości ograniczone są możliwości 

ustanowienia „na pełną skalę” SSR w Wałbrzychu, a tym samym stosowania wynikających z tego 

narzędzi, pożądane jest, aby rozpatrując lub formułując koncepcje przedsięwzięć rozwojowych 

zachować świadomość tych narzędzi, gdyż w określonych sytuacjach mogą one okazać się czynnikiem 

ułatwiającym lub wręcz warunkującym realizację takiego przedsięwzięcia. Uwzględniając sposób 

sformułowania celów GPR Wałbrzycha na lata 2016-2025, a także zasięg obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji, występuje duże prawdopodobieństwo, że takie przedsięwzięcia mogłyby 

znaleźć odzwierciedlenie w Programie. W tym kontekście przy okazji najbliższej modyfikacji treści 

Programu warto wprowadzić do niego, przewidziane w art. 15 ust. 1 pkt 5 b) ustawy o rewitalizacji, a 

dziś w Programie niewystępujące, charakterystyki dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

realizujących kierunki działań przewidziane w Programie.  

Równocześnie przeprowadzona analiza skłania do sformułowania dwóch wniosków na temat 

pożądanych zmian w ustawie o rewitalizacji. Tu adresatem jest nie tyle Zamawiający, ale 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako finansujące projekt pilotażowy i potencjalny inicjator zmian 

w ustawie. Warto więc zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych narzędzi drobne, punktowe 

zmiany w ustawie o rewitalizacji zwiększyłyby zakres stosowania narzędzia lub pozwoliły ograniczyć 

niedogodności związane z nadmiernym niepotrzebnym nakładem pracy przy stosowaniu narzędzi. 

W szczególności chodzi o prawo pierwokupu – postuluje się wprowadzenie do ustawy modyfikacji 

pozwalającej Radzie Gminy w uchwale o SSR precyzować, jakiego rodzaju nieruchomości byłyby 

wyłączone z prawa pierwokupu. Mogłoby się to odbyć poprzez określanie typów nieruchomości lub 

fragmentów obszarów, do których prawo pierwokupu nie będzie miało zastosowania. Pozwoliłoby to 

na ograniczenie kosztów zarówno po stronie Gminy (koszty osobowe), jak i zmniejszyłoby negatywny 

odbiór społeczny (brak konieczności stosowania warunkowych umów sprzedaży w stosunku do 

nieruchomości leżących na obszarze rewitalizacji, co do których Gmina nie ma intencji skorzystania 

z prawa pierwokupu – np. garaże, lokale mieszkalne w określonych lokalizacjach, itp.). 

Inne punktowa zmiana w ustawie mogłaby dotyczyć kwestii podwyższonej stawki podatku od 

nieruchomości niezabudowanych, a przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę. Narzędzie 

uzyskałoby lepszą skuteczność i większą trafność, gdyby podwyższona stawka podatku dotyczyła 

wszystkich sytuacji nie zrealizowania na działce zapisów planu miejscowego. Ta zmiana wydaje się 

potrzebna także po to, aby wyeliminować występujące obecnie wątpliwości, do jakich nieruchomości 

stosować podwyższoną stawkę. Czy np. należy ją stosować do działek, które co prawda znajdują się 

w strefie zabudowy, ale z określonych względów (praktycznych lub wynikających z ustaleń planu) nie 

mogą zostać zabudowane. Inna wątpliwość dotyczy tego, że według dzisiejszych przepisów może 

wystarczyć postawienie niewielkiego „symbolicznego” budynku, aby nawet rozległa działka 

„wypadła” spod szczególnej stawki podatku. 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (W WERSJI ELEKTRONICZNEJ) 

Do opracowania załączono mapy i arkusz obliczeniowy wykorzystywane w trakcie prowadzonych 

analiz: 

Załącznik 1. Ortofotomapa z pokryciem planistycznym 

Załącznik 2. Struktura własności 

Załącznik 3. Analiza działek niezabudowanych - mapa 

Załącznik 4. Analiza działek niezabudowanych – obliczenia  

Załącznik 5. Analiza pod kątem udzielenia dotacji - identyfikacja budynków prywatnych i nie 

zabytkowych - mapa 


