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Wstęp 

Gmina Biłgoraj, przygotowując się do kontynuacji realizowanych od kilku lat na jej terenie 

działań rewitalizacyjnych, podjęła prace zmierzające do uchwalenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji (GPR). Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, pierwszym krokiem takich prac jest 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na przełomie 2021 i 2022 roku 

prowadzono analizy na podstawie różnorodnych danych i opracowano projekt uchwały  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

Termin konsultacji 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji trwały od dnia 5 kwietnia  do dnia 4 maja 2022 r. Zgodnie z przepisami 

ustawy o rewitalizacji, ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone 7 dni wcześniej,  

tj. 28 marca 2022 r. 

 

Informacja o konsultacjach społecznych 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

zamieszczono na Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Biłgoraj, 

gdzie udostępniono wszystkie informacje o konsultacjach i stosowne dokumenty. Na 

następnych etapach prac zamieszczane tam będą kolejne informacje i ogłoszenia dotyczące 

prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, zaś po jego uchwaleniu będzie to stały adres, 

pod którym zamieszczane będą wszelkie informacje związane z wdrażaniem  

i monitorowaniem GPR. 

W ramach informowania o konsultacjach, poza ww., zamieszczane były informacje  

i zaproszenia do konsultacji w mediach społecznościowych Urzędu (Facebook), prasie lokalnej 

oraz wywieszone na tablicach informacyjnych we wszystkich Sołectwach Gminy Biłgoraj. 

Informacja o konsultacjach społecznych była zatem dostępna w różnych formach, starano się 

dotrzeć z informacją o konsultacjach do możliwie szerokiego grona interesariuszy. 

 

Formy konsultacji 

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w Gminie Biłgoraj odbywały się w kilku formach: 

 Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej - formularz uwag był dostępny 

zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Biłgoraj  

oraz na spotkaniach konsultacyjnych, 

 Zorganizowano dwa wydarzenia w Urzędzie Gminy Biłgoraj:  

 debatę z udziałem Wójta Gminy Biłgoraj o obszarze rewitalizacji połączoną  

z wykładem o zasadach planowania i prowadzenia rewitalizacji, która odbyła 

się w dniu 06.04.2022 r. o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy Biłgoraj,  

ul. T. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj (sala konferencyjna), 

 otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem Wójta Gminy Biłgoraj, które odbyło 

się w dniu 20.04.2022 r. o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy Biłgoraj,  

ul. T. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj (sala konferencyjna). 
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Składanie uwag oraz zapoznanie się z projektem uchwały oraz jego załącznikami było zatem 

możliwe w bardzo różnorodnych formach (elektronicznych i tradycyjnych). Ponadto, 

wydarzenia zaplanowane zostały w godzinach dogodnych dla różnych grup mieszkańców. 

Starano się także w procesie konsultacji poinformować zainteresowanych interesariuszy  

o istocie narzędzia jakim jest rewitalizacja, o zasadach rewitalizacji oraz o planach Gminy  

w zakresie kontynuowania wieloletniego procesu rewitalizacji. 

 

Przebieg konsultacji społecznych 

Na debatę z udziałem Wójta Gminy Biłgoraj  o obszarze rewitalizacji połączonej z wykładem  

o zasadach planowania i prowadzenia rewitalizacji w dniu 6 kwietnia 2022 r. nie przybyli żadni 

interesariusze.  

 

Na drugie zorganizowane wydarzenie, tj. otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem Wójta 

Gminy Biłgoraj w dniu 20 kwietnia 2022 r., przybyło 17 osób. Pytania uczestników dotyczyły: 

istoty prawa pierwokupu, metodyki określenia jednostek analitycznych służących dokonaniu 

porównania zróżnicowań wewnątrzgminnych w różnych aspektach rozwoju, zasad rewitalizacji 

(zasada koncentracji). Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie procesem rewitalizacji.  

  

  

W ramach dyżuru telefonicznego w Urzędzie Gminy Biłgoraj odnotowano dwa zgłoszenia. 

Dotyczyły one zasad pierwokupu i wpływu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na proces transakcji sprzedaży i kupna nieruchomości 

na tym obszarze. 

Udział interesariuszy w konsultacjach społecznych, mimo starań urzędu, nie był duży. Jest to 

sytuacja typowa i nieodbiegająca od innych gmin w Polsce, gdzie na tym etapie prac 

przygotowawczych do GPR zainteresowanie mieszkańców jest relatywnie małe.  
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Podczas procesu konsultacji społecznych zgłoszono następujące uwagi: 

Lp.  Treść uwagi (zachowana pisownia 
oryginalna) 

Odpowiedź 

1.  Nie zgadzam się na rewitalizację mojej 
działki położonej w miejscowości Wola 
Mała (nr działki w dyspozycji Gminy) 

Delimitacja obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji nie oznacza 
„przymusowej rewitalizacji” prowadzonej 
na danej działce, a jedynie wskazuje 
obszar gminy borykający się ze 
szczególnymi problemami. Ze względu 
na zapisy ustawy o rewitalizacji (art.10 
pkt 2) obszar rewitalizacji nie może być 
większy niż 20% powierzchni gminy oraz 
zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 
mieszkańców gminy. Stąd też 
prowadzona jest diagnoza mająca na 
celu wyznaczenie takiego obszaru na 
terenie gminy. 

Istotną kwestią jest także fakt, obszar 
rewitalizacji powinien zachować ciągłość 
przestrzenno-funkcjonalną, co oznacza, 
że nie mogą zostać z niego wyłączone 
pojedyncze działki.  

Określenie projektów rewitalizacyjnych 
odbywa się w procesie partycypacyjnym 
na etapie opracowywania Gminnego 
Programu Rewitalizacji.  

2.  Tylko graficznie podano  w diagnozie jaki 
obszar  podlega degradacji i rewitalizacji 
w gminie Biłgoraj – uzupełnienie 
diagnozy 

Diagnoza posiada opis obszaru 
zdegradowanego i rewitalizacji. Należy 
pamiętać, że wyznaczenie obszaru 
zdegradowanego i rewitalizacji jest 
początkowym etapem opracowania 
GPR, który zawierać będzie m.in. 
propozycje projektów eliminujące 
negatywne zjawiska społeczne.  

Dodatkowo pogłębiona analiza obszaru 
rewitalizacji będzie częścią 
opracowanego GPR. 

3.  Brak podzielenia obszarów 
zdegradowanych na podobszary w 
uzasadnionych przypadkach np. w 
przypadku Woli Małej   

Wola Mała to fizycznie 2 obszary 
(odległość 1,5 km od siebie) istotnie 
różniące się zabudową,  i ludnością 
(właściciele nieruchomości i mieszkańcy 
obiektów socjalnych). Bloki socjalne 
fizycznie znajdują się w obrębie miasta 
Biłgoraja i stanowią jego zaplecze. Stąd 
istotna różnica w np. poziomie 

W analizie niezbędnej do wyznaczenia 
obszaru rewitalizacji niezbędnym jest 
wyznaczenie tzw. jednostek 
referencyjnych, czyli części gminy 
mających charakter „pseudonaturalnych 
jednostek statystycznych”, czyli 
fragmentów przestrzeni wyodrębnianych 
do celów administracyjnych w 
odniesieniu do pewnych istniejących 
skupisk i granic, dla których gromadzone 
będą odpowiednie dane. Na terenie 
gminy Biłgoraj znajduje się 40 
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pobieranych zasiłków socjalnych, czy 
bezrobociu, także pomiędzy Wola Małą i 
Wolą Duża, które leżą obok siebie i 
bezpośrednio   przylegają do miasta 
Biłgoraja. Trudno tu mówić też o migracji 
zarobkowej. 

Różnica pomiędzy Wolą Małą i Wolą 
Dużą  w koncentracji negatywnych 
zjawisk (tabela 10 ) tylko w/w ocenę 
potwierdza. 

Wydzielenie obszarów istotnie 
różniących się w Woli Małej co pozwoli 
uzyskać właściwą czytelność przyjętych 
wskaźników i właściwie określić obszary 
zdegradowane i do rewitalizacji   
 
Dla Woli Małej powinno być wskazane 
narzędzie eliminujące negatywne 
zjawiska społeczne z miasta Biłgoraja. 

 

miejscowości formujące 28 sołectw.  
Dla celów tego opracowania podjęto 
decyzję o przeprowadzeniu analiz dla 37 
jednostek. Wśród takich jednostek 
znalazły się Wola Mała i Wola Duża.  

Pierwszym etapem delimitacji jest 
wyznaczenie obszaru zdegradowanego, 
a następnie obszaru rewitalizacji. Ten 
ostatni nie musi być zgodny z obrysem 
jednostek statystycznych, a powinien być 
przygotowany na poziomie działek 
ewidencyjnych.  

Należy pamiętać, że wyznaczenie 
obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 
jest początkowym etapem opracowania 
GPR, który zawierać będzie m.in. 
propozycje projektów eliminujące 
negatywne zjawiska społeczne.  

Dodatkowo pogłębiona analiza obszaru 
rewitalizacji będzie częścią 
opracowanego GPR. 

4.  
Brak pogłębionej  analizy otrzymanych 
wskaźników, błędne odczyty lub przyjęte 
wartości  
 
Brak legendy (informacji) jakie wartości 
przyjmuje się przy braku danych dla 
obszaru lub jak się je przelicza. 
Przykładowo: 

 sformułowanie NIE DOTYCZY w 
przypadku niektórych wiosek (tabela 
443, str.20 i np. w przypadku 
Teodorówki i ośrodka pomocy  
(niepełnosprawność, bezradność) to 
chyba nieporozumienie, 

 Wola Mała i Wola Duża szkół nie 
posiadają - nie wydaje się za właściwe 
przyjęte uproszczenie (jednakowe 
wskaźniki w tabeli 6) przy edukacji bez 
stosownego wyjaśnienia 

brak danych o przestępczości dla 
niektórych wiosek nie wiadomo z czego 
wynika  i jak to wpływa na całościową 
ocenę, 

Podanie informacji jakie wartości 
przyjmuje się przy braku danych lub 
trudnościami z ich interpretacją 

 

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie 
wskaźniki zostały przeskalowane, przez 
co przyjmują one również wartości 
ujemne, co może sprawiać wrażenie, że 
podane wartości są błędne. 

 

W podpisie pod tabelą znajduje się 
wyjaśnienie, że „„N/d” oznacza brak 
zjawiska”, np. niemożliwym  jest 
obliczenie wskaźników długotrwale 
bezrobotnych lub bezrobocia wśród osób 
młodych, jeżeli w jednostce nie ma 
żadnej osoby bezrobotnej.  

Odnośnie do szkół podstawowych, tabela 
4 przedstawia sposób przypisania 
obwodów szkół podstawowych do 
jednostek statystycznych objętych 
analizą. W związku z powyższym  Wola 
Mała i Wola Duża należą do obwodu 
szkoły w Hedwiżynie i wyniki z tej szkoły 
zostały przypisane obydwu Wolom.  

Brak danych o przestępczości wynika z 
faktu nieprzekazania pełnych danych z 
Komendy Powiatowej Policji.  

W każdym przypadku, pod tabelą lub 
mapą znajduje się informacja, w jaki 
sposób oznaczono brak danych lub brak 
zjawiska.  
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5.  
Oparcie diagnozy o negatywnych 
zjawiskach z ust.1 pkt.1-4 na zbyt małej 
liczbie wskaźników 
Dane o gminie Biłgoraj opierają się na 
większej liczbie wskaźników. 
Liczba przyjętych wskaźników nie jest 
wstanie opisać wszystkich wymagań 
wynikających z art. 9 ustawy, a nie jest to 
lista zamknięta. Przykładowo:  

 nieuwzględnienie w ogóle warunków 
środowiskowych, które dla niektórych 
obszarów wprowadzają istotne 
ograniczenia (determinują kierunki 
rozwoju obszaru, ograniczają 
zabudowę i inwestycje, wymagają 
współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi np. Lasami 
Państwowymi, wymagają decyzji 
środowiskowych, itd.; np. Natura 2000 
dla Woli Małej i Dużej – brak analizy i 
jakiejkolwiek informacji jak to jest dla 
całej gminy i poszczególnych wiosek,  

 oparcie analizy uwarunkowań 
technicznych tylko na jednym 
wskaźniku tj. pokryciu budynków 
azbestem,  jest mało miarodajne  – 
brak informacji np. o aktywności 
budowlanej  mieszkańców, nowych 
budynkach, realizacje 
termomodernizacji, itp.    

 brak dostępu do kanalizacji to mało - 
brak informacji o budowaniu 
oczyszczalni przydomowych, co może 
być koniecznością ale i świadomym 
wyborem mieszkańców (opłaty), 

 niedostateczna analiza istniejących 
rozwiązań przestrzenno – 
funkcjonalnych – brak oceny wpływu 
położenia wiosek w stosunku do 
centrum gminy, tj. miasta Biłgoraja na 
wartości wskaźników, 

 uczestnictwo w życiu publicznym  tylko 
na podstawie frekwencji w wyborach 
to za mało, nie wyczerpuje zapisów 
art. 9 ustawy -  we  wstępie udział 
ludności  w stowarzyszeniach, 
fundacjach czego nie ma później w 
diagnozie w odniesieniu do 
poszczególnych obiektów, itp. 

Zwiększenie liczby analizowanych 
wskaźników w diagnozie 
Wskazane są precyzyjne narzędzia do 
eliminacji  negatywnych zjawisk, również 
pomoc miasta Biłgoraja dla Woli Małej 

W wyniku przeprowadzonej analizy 
wyznaczono obszar zdegradowany, 
obejmujący większość jednostek 
statystycznych gminy, a kolejnym 
krokiem delimitacji jest wyznaczenie 
obszaru rewitalizacji zgodnie z zapisami 
ustawy o rewitalizacji.  

Analiza została przeprowadzona zgodnie 
z art. 9 ustawy oraz z Podręcznikiem 
„Delimitacja krok po kroku”. Ustawa i 
Podręcznik mówią o konieczności 
zastosowania adekwatnych wskaźników, 
dostosowanych do lokalnych 
uwarunkowań, a nie wszystkich 
możliwych wskaźników definiujących 
sytuację kryzysową w określonej sferze. 
Ustawa nie zawiera obligatoryjnego 
katalogu wskaźników, które należy 
wykorzystać podczas delimitacji. 
Dodatkowo, wykorzystanie wskaźników 
warunkowane jest ich dostępnością i 
wiarygodnością. Wskaźnik dotyczący 
azbestu jest jednym z aktualizowanych i 
wiarygodnych wskaźników, który nie 
tylko mówi o jakości zabudowy, ale i o 
nagromadzeniu szczególnie uciążliwych 
odpadów dla środowiska. 

Warto podkreślić, że nie stosuje się 
wskaźników pozytywnych w analizie 
typu: „aktywność budowlana 
mieszkańców”, czy „realizacji 
termomodernizacji”, bo nie wskazują one 
na koncentrację negatywnych zjawisk i 
tym samym, są sprzeczne z ustawą.  

Budowa oczyszczalni przydomowych 
faktycznie jest pewną odpowiedzią na 
brak ekonomicznego uzasadnienia 
prowadzenia sieci kanalizacyjnej, 
niemniej jednak statystyki te nie są do 
końca precyzyjne i postanowiono z nich 
zrezygnować. 

Uczestnictwo w życiu publicznym jest 
bardzo często badane za pomocą 
wskaźnika frekwencji w wyborach i jest 
uznawane za wskaźnik wystarczający. 
Jednocześnie, udział osób w 
stowarzyszeniach i fundacjach jest 
ciekawym wskaźnikiem, ale ponownie, 
brak jest szczegółowych  informacji w 
podziale na jednostki statystyczne. 
Dlatego też postanowiono z tego 
wskaźnika zrezygnować. 



7 
 

Szczegółowe zasady wyznaczania 
obszaru zdegradowanego, zgodnie z art. 
9 ustawy o rewitalizacji przedstawiono 
poniżej 

„Obszar gminy znajdujący się̨ w stanie 
kryzysowym z powodu koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych, w 
szczególności bezrobocia, ubóstwa, 
przestępczości, wysokiej liczby 
mieszkańców będących osobami ze 
szczególnymi potrzebami […] niskiego 
poziomu edukacji lub kapitału 
społecznego, a także 
niewystarczającego poziomu 
uczestnictwa w życiu publicznym i 
kulturalnym, można wyznaczyć obszar 
zdegradowany w przypadku 
występowania na nim ponadto co 
najmniej jednego z następujących 
negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych – w szczególności 
niskiego stopnia przedsiębiorczości, 
słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw 
lub 

2) środowiskowych – w szczególności 
przekroczenia standardów jakości 
środowiska, obecności odpadów 
stwarzających zagrożenie dla życia, 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w 
szczególności niewystarczającego 
wyposażenia w infrastrukturę̨ techniczną 
i społeczną lub jej złego stanu 
technicznego, braku dostępu do 
podstawowych usług lub ich niskiej 
jakości, niedostosowania rozwiązań 
urbanistycznych do zmieniających się 
funkcji obszaru, niedostosowania 
infrastruktury do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, niskiego 
poziomu obsługi komunikacyjnej, 
niedoboru lub niskiej jakości terenów 
publicznych, lub 

4) technicznych – w szczególności 
degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu 
mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu 
rozwiązań technicznych umożliwiających 
efektywne korzystanie z obiektów 
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budowlanych, w szczególności w 
zakresie energooszczędności, ochrony 
środowiska i zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami.” 

 

6.  
Brak diagnozy lokalnych potencjałów 
Narzędzie wykupu  jest trochę 
działaniem na ślepo 

W związku z wejściem w życie ustawy z 
dnia 9 października 2015 roku o 
rewitalizacji, rada gminy została 
wyposażona w instrumenty 
kształtowania stosunków 
własnościowych na terenach objętych 
rewitalizacją. Jednym z nich jest 
możliwość ustanowienia w odpowiedniej 
uchwale prawa pierwokupu na rzecz 
gminy w odniesieniu do wszystkich 
nieruchomości położonych na obszarze 
rewitalizacji, o czym stanowi art. 11 ust. 5 
pkt 1 ustawy o rewitalizacji. 
Równocześnie ustawa o rewitalizacji 
zmieniła art. 109 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, 
poz. 1774, z późn. zm.) poprzez dodanie 
dwóch przesłanek umożliwiających 
gminie skorzystanie z prawa pierwokupu. 
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu 
art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, gminie 
przysługuje prawo pierwokupu w 
przypadku sprzedaży nieruchomości 
położonych na obszarze rewitalizacji, 
jeżeli przewiduje to uchwała, o której 
mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji. 
Gmina może wykonać prawo pierwokupu 
również w przypadku, gdy przedmiotem 
sprzedaży jest nieruchomość położona 
na obszarze Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 
5 ustawy o rewitalizacji. Należy 
podkreślić, że zarówno z treści art. 11 
ust. 5 pkt 1 ustawy o rewitalizacji, jak i z 
przepisu art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy 
o gospodarce nieruchomościami nie 
wynika ograniczenie pierwokupu do 
określonych rodzajów nieruchomości. 
Tym samym dyspozycja przywołanych 
przepisów obejmuje nieruchomości 
gruntowe, budynkowe, jak i lokalowe 
położone na obszarze rewitalizacji lub 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

7.  
Uzasadnienie do projektu uchwały jest 
niewystarczające  
Rada gminy może ale nie musi 
ustanowić prawo pierwokupu (projekt 
uchwały). 
Posiadanie przez gminę zasobu 
nieruchomości może poszerzyć 
aktywność gminy, ale przy złej 
konstrukcji może tez ograniczać prawo 
własności obywatel i aktywność i 
swobodę gospodarczą mieszkańców. 
Pierwsze miejsce w powiecie pod 
względem udziału osób fizycznych 
prowadzących działalność łatwo stracić 
(str 5 diagnozy).   
W zasadzie przyjęto tylko jedno 
narzędzie do realizacji celów rewitalizacji 
– prawo pierwokupu nieruchomości.  
Wydaje się one nietrafne i co najmniej 
powinno posiadać ograniczenia. 

8.  
§ 2 projektu uchwały Rady Gminy 

Biłgoraj w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Gminy Biłgoraj 
Ustanowienie na rzecz Gminy Biłgoraj 
prawa pierwokupu wszystkich 
nieruchomości położonych na obszarze 
rewitalizacji jest uprawnieniem 
nadmiarowym, wykraczającym poza 
niezbędną konieczność.  
Przyznanie takiego prawa Gminie w 
wymiarze powszechnym (dotyczącym 
każdej nieruchomości z obszaru 
objętego rewitalizacją) stanowi przykład 
nadmiernego ograniczenia przez Gminę 
możliwości swobodnego dysponowania 
prawem własności przez mieszkańca 
obszaru rewitalizacji.  
Zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy o 
rewitalizacji Gmina ustanawiając obszar 
rewitalizacji w uchwale może ale nie 
musi ustanawiać powszechnego prawa 
pierwokupu położonych na terenie 
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rewitalizacji nieruchomości. Każde 
ograniczenie w dysponowaniu przez 
właściciela jego nieruchomością a 
szczególnie w rozmiarze powszechnym 
powinno być ustanawiane tylko w 
wymiarze koniecznym i tylko po 
zapoznaniu z takim planem wszystkich 
właścicieli nieruchomości. Każdy 
mieszkaniec obszaru objętego 
rewitalizacją powinien być z taką 
informacją indywidualnie zapoznany 
ponieważ wpłynie to na jego prawo do 
dysponowania własnością. Nadto 
funkcjonowanie prawa pierwokupu 
będzie się wiązać najprawdopodobniej z 
powiększonymi kosztami notarialnymi 
związanymi z dwuetapowością transakcji 
sprzedaży nieruchomości co biorąc pod 
uwagę powszechność tego obostrzenia 
będzie się wiązać z dużymi kosztami 
biorąc pod uwagę cały obszar 
rewitalizacji.  
Ustanowienie obszaru rewitalizacji samo 
w sobie stanowi pozytywny przejaw 
dbania o rozwój i wpłynie pozytywnie na 
zarządzanie obszarem podległym 
Gminie w wymiarze publicznym. Prawo 
pierwokupu w tym zakresie jednak 
przekracza ramy koncyliacyjnego 
zarządzania obszarem Gminy i w tym 
zakresie ma wymiar opresyjny. Gmina 
swoje cele może z powodzeniem 
realizować bez sięgania po tak opresyjne 
narzędzie jakim jest prawo pierwokupu. 
 
Usunięcie § 2 

Celem ustanowienia prawa pierwokupu 

na rzecz gminy jest zapewnienie, w 
ramach koordynacyjnej roli gminy w 
rewitalizacji, szerszej możliwości 
nabywania nieruchomości w celu 
realizacji przedsięwzięć́ wynikających z 
gminnego programu rewitalizacji.  

Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie 
z zapisami ustawy o rewitalizacji, gmina 
ma możliwość ustanowienia w niej prawa 
pierwokupu na obszarze rewitalizacji, 
jedynie w okresie dwóch pierwszych lat 
od wejścia w życie uchwały. Drugim 
przypadkiem, kiedy gmina otrzymuje 
prawo pierwokupu jest 
utworzenie Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji. W 
takiej sytuacji gmina otrzymuje prawo 
pierwokupu z mocy ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Strefa tworzona jest 
w celu „sprawnej realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych” na okres maksymalnie 
10 lat. 

Celem wprowadzenia narzędzia 
pierwokupu jest ułatwienie prowadzenia 
działań rewitalizacyjnych w danej gminie, 
realizacja projektów rewitalizacyjnych, 
które wpłyną pozytywnie na 
wyprowadzenie z kryzysu wyznaczonych 
obszarów zdegradowanych.  

Dodatkowo należy podkreślić, że 
określenie prawa pierwokupu w uchwale 
dotyczącej wyznaczenia programu 
zdegradowanego i rewitalizacji jest 
jedynie jednym z narzędzi wskazanym 
przez ustawodawcę w celu prowadzenia 
działań rewitalizacyjnych (inne narzędzia 
to m.in.: zakaz wydawania decyzji  
o warunkach zabudowy na obszarze 
rewitalizacji). 

Jedna uwaga została zgłoszona po terminie wyznaczonym na konsultacje społeczne. 

Wnioski  

Z przebiegu konsultacji wynika, że nie jest potrzebna zmiana projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz nie jest potrzebna 

modyfikacja tzw. raportu delimitacyjnego, stanowiącego bazę analityczną tej uchwały  

(a zarazem załącznik do jej uzasadnienia). 


