
Oświadczenie złożone 

przez senator Helenę Hatkę 
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Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

Szanowna Pani Minister! 

Zwracam się do Pani w sprawie projektu ustawy o rewitalizacji. Od środowisk zajmujących się sprawami 

infrastruktury miejskiej otrzymuję zapytania dotyczące uszczegółowienia zapisów w projekcie założeń do 

ustawy o rewitalizacji. Pozwolę sobie przekazać te wątpliwości z prośbą o rozstrzygnięcie niejasnych kwestii. 

Projekt ustawy o rewitalizacji zakłada możliwość finansowania działań rewitalizacji ze środków gminy. 

Proszę o wskazanie nowych źródeł finansowania. Czy będą to opłaty za reklamy, zawarte w projekcie prezy-

denckiej ustawy o krajobrazie kulturowym? 

Kto będzie konsultował miejscowe plany rewitalizacji? Obszary wskazane w programie rewitalizacji po-

winny być zgodne nie tylko ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, ale również z takim 

dokumentem jak gminny program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Komu konkretnie na poziomie 

wykonawczych władz powiatowych i wojewódzkich przedkładany będzie do zaopiniowania gminny program 

rewitalizacji? Jeżeli program zostanie zaopiniowany negatywnie, to jaki przewiduje się dalszy tryb postępo-

wania z nim? Czy może on być wdrażany? 

Kolejną wątpliwość budzi kwestia braku uszczegółowienia sposobu koordynacji działań gminy zawartych 

w gminnym programie rewitalizacji z działaniami podejmowanymi przez samorządy powiatowe i wojewódz-

kie, a także przez administrację rządową. Jaki status przewiduje ustawodawca dla specjalnej strefy rewitaliza-

cji? Czy wymóg zaopiniowania bądź uzgodnienia (w jakiej formie?) dokumentów takich jak gminny program 

rewitalizacji, uchwała w sprawie specjalnej strefy rewitalizacji oraz miejscowy plan rewitalizacji będzie się 

wiązał z koniecznością powołania przez organ samorządowy, jakim jest powiat, samorządowego konserwato-

ra zabytków? Czy miejscowy plan rewitalizacji będzie tak samo umocowany prawnie jak miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego? 

W związku z wymienionymi kwestiami zwracam się do Pani Minister o podjęcie działań zmierzających 

do uszczegółowienia zapisów w proponowanych założeniach do ustawy o rewitalizacji oraz o przedstawienie 

wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania. 

Z poważaniem 

Helena Hatka 




