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PRZEDMIOT

Obszary zdegradowane, zarówno pod względem przestrzennym, jak
i społecznym, stanowią istotny problem z jakim borykają się państwa,
regiony i społeczności lokalne. Pojęciem nierozerwalnie związanym
z tą kwestią jest rewitalizacja, którą można skrótowo ująć jako zespół
działań i środków mających na celu przywrócenie danego obszaru do
właściwego poziomu funkcjonowania: poprawę jego walorów i ożywienie społeczne.
Dotychczas w naszym kraju zagadnienie działań rewitalizacyjnych nie
doczekało się kompleksowej regulacji ustawowej, jednakże w listopadzie 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało założenia do projektu ustawy o rewitalizacji. Ten moment jest więc bardzo
dobrą okazją, aby otworzyć szerszą dyskusję na temat węzłowych
problemów, których ma dotyczyć projektowany akt prawny. Jakie
będą skutki uznania rewitalizacji za zadanie publiczne? Jak identyfikować obszary zdegradowane? Jakimi narzędziami można prowadzić
skuteczną rewitalizację? – to tylko niektóre z pytań, które nasuwają
się po lekturze tez do ustawy. Zostaną one poruszone podczas majowego seminarium w Gdańsku.
Wspólnie wypracowane wnioski naukowców, urzędników i przedsiębiorców mogą wzbogacić toczący się właśnie proces legislacyjny. Cel
seminarium jest bowiem zbieżny z celem jaki stawia sobie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: „stworzenie skutecznych narzędzi,
które pozwolą na sprawniejsze wyprowadzenie zdegradowanych
obszarów ze stanu kryzysowego”. Konkretnym efektem będzie ekspertyza, składająca się ze stanowisk uczestników, wybranych i opracowanych pod redakcją organizatorów.

ZAPISY

Seminarium jest otwarte i bezpłatne. Dla celów organizacyjnych wymagane jest jednak zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres:

konferencje@im.edu.pl

PROGRAM
•
•
•
•
•
•
•

09.00-09.15 – otwarcie spotkania i powitanie gości;
09.15-09.45 – tezy do ustawy o rewitalizacji – Paweł Orłowski
(podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju);
09.45-11.00 – panel ekspercki: „Skutki prawne nowego
zadania publicznego – rewitalizacji”;
11.00-11.15 – przerwa kawowa;
11.15-13.00 – panel ekspercki: „Identyfikacja obszarów
zdegradowanych”;
13.00-1400 – przerwa obiadowa;
14.00-16.00 – panel ekspercki: „Prawne formy rewitalizacji
obszarów zdegradowanych”.

PANELE
•

Skutki prawne nowego zadania publicznego – rewitalizacji
- przyjęcie, że rewitalizacja jest zadaniem administracji publicznej powoduje określone skutki prawne, w szczególności
w ramach procesu planistycznego, budowlanego i wywłaszczeniowego; ponadto, konieczne stanie się określenie sposobu finansowania tego zadania; należy ustalić też jakie cele szczegółowe i kierunki działania będą się kryły pod tym zadaniem (np.
działania na niwie urbanistyki, włączenia społecznego);

•

Identyfikacja obszarów zdegradowanych – rewitalizacja ma
być zadaniem publicznym realizowanym na obszarach zdegradowanych; jedynie na tych obszarach możliwe będzie podejmowanie określonych form działania przez organy gminy (np. ustanawianie miejscowych planów rewitalizacji, czy specjalnych stref
rewitalizacji); tym samym szczególnie istotne jest ustalenie metod
i kryteriów identyfikacji obszarów zdegradowanych;

•

Prawne formy rewitalizacji obszarów zdegradowanych – realizacja zadań następuje poprzez różne formy działania organów
administracji publicznej; przesłanki, konstrukcja prawna i skutki
im przypisane w dużym stopniu determinują skuteczność realizacji całego zadania; dlatego należy się pochylić nad prawną regulacją takich form działania jak: gminne programy rewitalizacji,
miejscowe plany rewitalizacji, specjalne strefy rewitalizacji, komitety rewitalizacji.

Każdy panel zainauguruje wypowiedź zaproszonego eksperta. Następnie uczestnicy będą mieli okazję wygłosić 5-7-minutowe stanowiska w przedmiocie danego panelu, pod warunkiem ich uprzedniego
zgłoszenia organizatorom. Jedna osoba może zgłosić do trzech takich
stanowisk w trakcie seminarium. Przewidziany też jest czas na moderowaną dyskusję, podczas której w założeniu głos będą mogli zabrać
wszyscy zainteresowani uczestnicy spotkania.

PUBLIKACJA

Stanowiska uczestników seminarium zostaną opublikowane na łamach jednego z numerów wydawanego przez IM periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Warunkiem uczestnictwa w publikacji
jest przesłane organizatorom stanowiska w przedmiocie seminarium
w wersji elektronicznej. Stanowiska prosimy wysyłać na adres:

konferencje@im.edu.pl
Niektóre ze stanowisk posłużą także do przygotowania wspomnianej wyżej pracy zbiorowej w postaci ekspertyzy. W celu uzgodnienia
szczegółów, po przesłaniu stanowisk, organizatorzy skontaktują się
z wybranymi autorami indywidualnie.

ORGANIZATORZY
Instytut Metropolitalny

Organizacja ekspercka (think tank) integrująca reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (prawa, administracji, urbanistyki), jak i
profesji (prawników, urzędników) i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy). Jest to fundacja, organizacja pozarządowa i pozasamorządowa, której przyznano status organizacji pożytku publicznego.
Prowadzi badania podstawowe i prace koncepcyjne w zakresie
spraw metropolitalnych (polityk miejskich, systemów zarządzania, gospodarki przestrzennej).

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UG
Organizacja działająca przy Instytucie Geografii UG, która skupia studentów szczególnie zainteresowanych m.in. tematyką planowania
przestrzennego, urbanistyki, architektury krajobrazu, regionalistyki
czy marketingu miejskiego. Do zadań Koła należy m.in. organizacja
i udział w seminariach, konferencjach czy obozach naukowych, a także podejmowanie prac naukowo-badawczych i działalności popularyzatorskiej.
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