
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Hamerskiego 

na 58. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek 

wydawania zaświadczeń stwierdzających, czy położona na ich terenie nieruchomość znajduje się na obszarze 

objętym rewitalizacją albo na obszarze objętym specjalną strefą rewitalizacji, mimo że wyznaczenie w drodze 

uchwały takich obszarów nie jest obowiązkiem, a uprawnieniem gmin. Prowadzi to do sytuacji, że gminy, 

które nie wyznaczyły w drodze uchwały takich obszarów, zostają zasypywane wnioskami, w szczególności 

na potrzeby obrotu nieruchomościami dla notariuszy, którzy są zobligowani ustalić status działki, aby w razie 

istnienia takiego obszaru dać gminom możliwość pierwokupu nieruchomości na niej położonej.  

Większość gmin w Polsce nie wyznaczyła w drodze uchwały obszarów objętych rewitalizacją albo obsza-

rów objętych specjalną strefą rewitalizacji. Konieczność wydawania stosownych zaświadczeń niejednokrot-

nie znacząco obciąża działalność niektórych wydziałów w urzędach, a na właścicieli nieruchomości nakłada 

dodatkowe niepotrzebne koszty związane z wydawaniem zaświadczeń, a także opóźnia obrót nieruchomo-

ściami ze względu na konieczność występowania do gmin o wydanie w/w zaświadczenia. 

Postulowane jest zatem zwolnienie gmin, które nie wyznaczyły w drodze uchwały obszarów objętych re-

witalizacją, od obowiązku wydawania stosownych zaświadczeń poprzez zastąpienie go zamieszczaniem 

w dziennikach urzędowych województw oświadczeń władz gminy o nieobjęciu gminy programami rewitali-

zacji. W takiej sytuacji proces weryfikacji statusu danej nieruchomości kończyłby się na tym etapie (jedynie 

gminy, w których zostały wyznaczone w drodze uchwały takie obszary, nadal byłyby zobowiązane do wyda-

wania zaświadczeń). Społecznie pożądane jest zatem podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych i wpro-

wadzenie w ustawie o rewitalizacji zapisu, który umożliwi skorzystanie z proponowanego rozwiązania. 

Jako senator RP wnoszę zatem o podjęcie działań legislacyjnych w celu zmiany ustawy z dnia 9 paździer-

nika 2015 r. o rewitalizacji. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Hamerski 

 


