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Analiza kondycji 
przedsiębiorców w 

obszarze rewitalizacji  



Badania i analizy 

Miasto 

  

Badania/Dokumenty 

Lublin  Szczegółowa identyfikacja przedsiębiorców świadczących usługi na obszarze ul. Lubartowskiej i na terenie 

dawnego Podzamcza w Lublinie – raport z badań  

Cel badania - identyfikacja przedsiębiorców na wskazanym obszarze, z uwzględnieniem profilu działalności, 

wieku przedsiębiorstwa, formy prawnej oraz liczby zatrudnionych.  

Opole 

Lubelskie  

Analiza kondycji lokalnej przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji i postaw w zakresie przedsiębiorczości 

mieszkańców miasta Opole Lubelskie 

Program Ożywienia Gospodarczego Obszaru Rewitalizacji Opola Lubelskiego na lata 2017-2024.  

Diagnoza potrzeb i zasobów służących opracowaniu Programu Ożywienia Gospodarczego.  

Konin  Analiza potrzeb stworzenia i określenie zakresu działalności centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej na 

obszarze rewitalizacji w oparciu o potencjał budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie 

 

Analiza w ramach opracowania zestawu narzędzi ożywienia –gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” 

w Koninie  



Lublin 

Zakres badań i analiza wyników prezentowana w raporcie obejmuje:  
 aktywność przedsiębiorstw 
 wiek przedsiębiorstw 
 formę prawną przedsiębiorstw 
 profil działalności przedsiębiorstw 
 strukturę gałęziową przedsiębiorstw  
 formę własności przedsiębiorstw 
 rynek franszyzy 
 wielkość przedsiębiorstw 
 wnioski: mapa przedsiębiorstw, główne problemy związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej,  
 
metody badań: ilościowe i jakościowe 
Dane wtórne - dane statystyczne  
Dane pierwotne – badania ankietowe (482 wywiady kwestionariuszowe respondentów)  

Diagnoza kondycji przedsiębiorstw 
ma posłużyć jako podstawa do 

wypracowania oferty inwestycyjnej 
dla obszaru rewitalizacji. 



Lublin 



Lublin 

 
Większość badanych firm to podmioty aktywne (86%) o profilu handlowym (53%), 

zatrudniające 1-5 osób (70%). Firmy młode, założone w latach 2011–2016 stanowią nieco 

ponad ¼ badanej populacji (26%). Przeważa handel i pozostała działalność usługowa. 



Lublin 

Główne problemy: 
• powstawanie centrów i galerii handlowych, które przyczyniają się do wyparcia i rozpadu 

mikro i małych przedsiębiorstw, 
• brak miejsc do parkowania oraz powstaniu płatnych parkingów – od momentu 

wprowadzenia przez miasto płatnych parkingów przedsiębiorcy zauważyli znaczny spadek 
obrotów i pomimo pism wysyłanych do władz samorządowych nie otrzymali pomocy, 

• nieuczciwa konkurencja ze strony obcokrajowców (Bułgarów, Rosjan, Ukraińców) na tere-
nie bazarów (ul. Ruska i ul. Cerkiewna)– obcokrajowcy zwolnieni są z posiadania kas fi-
skalnych, 

• nierówne traktowanie handlujących przez organy/służby inspekcyjne,  
• nieodpowiednie warunkach pracy –dziurawa i nierówna nawierzchnia placów, brak 

odpowiednich stołów na towar, brak porządnego zadaszenia, zaniedbane i 
niedostosowane do liczby osób toalety, zbyt mała powierzchnia placu, 

• zaniedbania ze strony miasta względem jakości i wyglądu miejsc przeznaczonych na sto-
iska dla handlujących, brak pomieszczeń sanitarnych. 



Opole Lubelskie 

Zidentyfikowany problem Proponowane rozwiązanie i potencjał do zagospodarowania 

Zaobserwowano duży poziom konkurencji branżowej na 

niewielkiej przestrzeni obszaru rewitalizacji - małe punkty 

handlowe o przekrojowej ofercie. Niski poziom specjalizacji 

punktów handlowych skutkuje rozmywaniem się ich tożsamości - 

klienci nie mają szansy na skojarzenie sklepu z konkretnym 

produktem. 

Proponowanie rozwiązanie: Dobrze przemyślana specjalizacja punktów 

handlowych. 

  

Potencjał: Niezagospodarowane nisze handlowo-usługowe i produktowe. W 

Opolu Lubelskim istnieje możliwość zakładania działalności gospodarczej w 

wariancie handlowym lub usługowym z uwzględnieniem oferty dotąd 

nieobecnej na lokalnym rynku. 

Próba konkurowania z dużymi sklepami sieciowymi poprzez 
symulowanie profilu asortymentowego dużych sklepów. 

Rozwiązanie: Szansą na przetrwanie małych punktów handlowych w obszarze 

rewitalizacji jest oferowanie produktów, których nie można otrzymać w sklepach 

takich marek jak Biedronka, Tesco czy Stokrotka. 

  

Potencjał: Zagospodarowanie nisz rynkowych poza  branżą spożywczą. 

Zbyt duża koncentracja uwagi na stałych klientach – brak oferty 

dla handlowo-usługowej dla mieszkańców obszaru wiejskiego.  

Rozwiązanie: Otwarcie się na potrzeby i oczekiwania nowych potencjalnych 

klientów po poznaniu ich potrzeb i oczekiwań. 

  

Potencjał: Dotąd nie weryfikowane na szerszą skalę a zatem nieznane 

przedsiębiorcom potrzeby i oczekiwania klientów i potencjalnych klientów. 



Opole Lubelskie 

Bezkrytyczne podejście do atrakcyjności oferty. 

Przedsiębiorcy oceniają atrakcyjność swojej oferty raczej 

średnio-wysoko lub wysoko, często nie mając ku temu 

obiektywnych powodów.  

Rozwiązanie: Weryfikacja atrakcyjności i kompletności oferty za 

sprawą szerokiego rozpoznania poglądów klientów oraz ich 

oczekiwań. 

Wielu przedsiębiorców nie dostrzega potrzeby podnoszenia 

kwalifikacji pracowników w firmie, dotyczy to w szczególnym 

samozatrudnienia. Przedsiębiorcy prowadzący 

jednoosobowe działalności gospodarcze nie potrafią 

samodzielnie zdiagnozować swoich potrzeb 

kompetencyjnych, ale też nie dostrzegają braków 

kompetencyjnych osłabiających konkurencyjność ich firm. 

Rozwiązanie: Weryfikacja obiektywnych braków kompetencyjnych 

pośród przedsiębiorców działających w obszarze rewitalizacji i 

odpowiedź na owe braki poprzez odpowiednio sprofilowaną 

ofertę szkoleniową i doradczą. Zwiększenie dostępności opcji 

ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji – przedsiębiorcy 

często nie potrafią samodzielnie zidentyfikować takich 

możliwości. 

Wielu przedsiębiorców nie dostrzega potrzeby lepszego, 

szerzej zakrojonego, bardziej profesjonalnego reklamowania 

swojej oferty.  

 Potencjał: Szersze wykorzystanie potencjału tkwiącego w 

reklamie i innych działaniach marketingowych. 

Tylko niektórzy przedsiębiorcy dostrzegają potencjał tkwiący 

we współpracy z innymi przedsiębiorcami w celu poprawy 

konkurencyjności oferty. 

Rozwiązanie: Akcja uświadamiająca rolę i sens potencjalnej 

współpracy między przedstawicielami różnych branż handlu i 

usług oraz możliwości płynące z współpracy. 

Niektórzy przedsiębiorcy dostrzegają problem chaosu 

przestrzennego i nieestetycznej przestrzeni. 

Rozwiązanie: Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni 

wokół punktów handlowych i usługowych. 

  



Opole Lubelskie 

Bezrobotni oceniają swoje przygotowanie do prowadzenia 

działalności gospodarczej jako niedostateczne lub średnie.  

  

Rozwiązanie: Szkolenie i doradztwo dla osób bezrobotnych 

ukierunkowane na podnoszenie ich kwalifikacji. 

Bezrobotni dość nisko oceniają swoją gotowość do zakładania 

działalności gospodarczej. Niedostateczne, w przypadku młodych 

ludzi, przygotowanie mentalne do samodzielnego działania na 

rynku pracy.  

Rozwiązanie: Podnoszenie motywacji związanej z 

samodzielnym działaniem na rynku pracy. Bazowanie na 

uzupełniających się potencjałach. 

Bezrobotni w większości przypadków nie deklarują gotowości do 

poszukiwania zatrudnienia poza granicami powiatu, czy tym 

bardziej - poza granicami kraju.  

Rozwiązanie: Stwarzanie możliwości rozwoju zawodowego 

dla osób bezrobotnych w miejscu ich zamieszkania. 

  

Ważnym czynnikiem dostrzeganym przez bezrobotnych jako 

bariera w rozwijaniu własnej działalności gospodarczej to duże 

nasycenie rynku i duża konkurencja.  

  

Proponowanie rozwiązanie: Dobrze przemyślana 

specjalizacja  potencjalnie nowopowstających punktów 

handlowych. 

Wielu respondentów wypełniających test przedsiębiorczości 

ujawnia predyspozycje do bycia rzetelnym pracownikiem 

najemnym, nie zaś inicjatorem działań biznesowych. 

Rozwiązanie: Nacisk na rozbudowywanie szkolenia i 

doradztwo ukierunkowane na rozwój samodzielności w 

poruszaniu się po rynku pracy, własną inicjatywę, 

samosterowność biznesową. 



Opole Lubelskie 

Zakres analiz dotyczący kondycji przedsiębiorstw obejmował problemy i potencjały : 
 
 
 
 
 
 

Konkurencja Estetyzacja w służbie efektywności 
biznesowej 

Nie tylko handel i nie tylko branża 
ogólnospożywcza 

Wsparcie kompetencyjne bezrobotnych 

Poszukiwanie nowego klienta Przezwyciężenie barier motywacyjnych 

Atrakcyjność oferty Wzmacnianie lokalnego potencjału rynku 
pracy 

Wsparcie kompetencyjne przedsiębiorców Nasycenie rynku i konkurencja 

Marketing – Promocja – Reklama Samodzielność  

Kooperacja w biznesie Potencjał kooperacyjny opolskiej młodzieży 

Metody badań: wizyty badawcze u przedsiębiorców, wywiady pogłębione (24), warsztaty 
przyszłościowe.  



Opole Lubelskie 

 
Na etapie tworzenia Programu Rozwoju Gospodarczego wyłoniono także osoby, które 
mogłyby przyczynić się do ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji poprzez 
uruchomienie własnej działalności gospodarczej, albo poprzez wsparcie – przy wykorzystaniu 
posiadanych wiedzy i umiejętności – już istniejących przedsiębiorstw. 

 
 
 
 

 
Rozwiązania: 
Opolski Inkubator Przedsiębiorczości 
Opolski Inkubator Aktywności Gospodarczej  
Rada Lokalnej Marki Gospodarczej  
Wdrożenie pakietów lojalnościowych dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji  
Opolska Karta Rabatowo-Lojalnościowa  
Pakiety lojalnościowe dla mieszkańców - tu mieszkam tu kupuję  
 

Powołanie do życia Opolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie miał za 
zadanie realizować, przy wykorzystaniu własnych zasobów, lub koordynować, we 
współpracy z innymi podmiotami, realizację zadań przewidzianych w Programie 

Ożywienia Gospodarczego.  



Opole Lubelskie 



Konin 

Zakres analiz:  
 

 identyfikacja barier/przeszkód wpływających na działalność istniejących podmiotów ekonomii 
społecznej i utrudniających powstawanie nowych podmiotów, ocena działań podejmowanych 
wspólnie przez podmioty ekonomii społecznej i podmioty gospodarcze zlokalizowane na 
obszarze rewitalizacji „Starówka” (bariery utrudniające współpracę oraz czynniki 
sprzyjające/ułatwiające współpracę), 

 
 ocena kondycji przedsiębiorstw na obszarze rewitalizacji „Starówka”, ocena zapotrzebowania 

na dodatkowych pracowników, określenie zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz 
kompetencji pożądanych na lokalnym rynku pracy, barier w prowadzeniu działalności 
gospodarczej oraz czynników, które wpłynąć mogą na rozwój przedsiębiorczości na obszarze 
rewitalizacji „Starówka”, w tym współpracę z instytucjami otoczenia biznesu (lokalnymi i 

regionalnymi). 



Konin 

Zakres wsparcia doradczego:  
 charakterystyka potencjalnych grup docelowych potencjalni adresaci oferty centrum, 
 wskazanie oczekiwanej przez adresatów oferty centrum, 
 przykłady efektywnego i skutecznego funkcjonowania tego typu centrów w Polsce, 
dopasowanych do wykorzystania przy warunkach obszaru rewitalizacji Konina (ograniczenia przy 

wdrażania rozwiązań w Koninie),  
 opis wariantów zarządzania centrum oraz utrzymania obiektu, 
 wskazanie katalogu możliwości realizacji przedsięwzięcia, w tym możliwości zewnętrznego 

finansowania. 
Metody badań: wypracowanie dokumentu w procesie partycypacji, 2 spotkania robocze –w 
wnioski z przeprowadzonych spotkań do uwzględnienia w analizie 
Zakładany efekt: koncepcja rozmieszczenia pożądanych funkcji w budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 2b w Koninie, wynikających z docelowego zakresu działalności centrum aktywizacji 
społeczno-gospodarczej. 



Wrocław 

 
Tworzenie oferty najmu lokali 

użytkowych wraz z preferencjami dla 
przedsiębiorców i NGO oraz 
profilowaniem działalności  



Programy ożywienia gospodarczego miast 

Lublin  

 

 Wypracowanie pogłębionej analizy (diagnoza barier i potencjałów) i oferty inwestycyjnej dla 

obszaru rewitalizacji na potrzeby gospodarcze i we współpracy z podmiotami prywatnymi  

 Przeprowadzenie szczegółowej analizy aktualnej polityki czynszowej i jej konsekwencji dla stanu 

wynajmu  

 Plan zarządzania zasobami komunalnymi na obszarze Modelowej Rewitalizacji pod kątem 

przeznaczenia lokali użytkowych na potrzeby tradycyjnych rzemiosł i usług oraz tzw. przemysłów 

kreatywnych 

Opole 

Lubelskie  

 Program remontu kamienic historycznego centrum miasta Opola Lubelskiego 

Konin   Analiza prawna możliwości organizacji przetargów lub konkursów na najem lokali użytkowych na 

obszarze rewitalizacji “Starówka” na działalność gospodarczą – etap I 1b  

 Analiza prawno-finansowa możliwości stosowania preferencyjnych stawek czynszu najmu lokali 

użytkowych; - etap 1c  

 Oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji „Starówka”  – etap 2 

Dąbrowa 

Górnicza 

 Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców 

Hrubieszów  

  

 Opracowanie procedury i systemu wsparcia dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizowanego – 

wypracowanie modelu rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego o własności prywatnej 



Lublin 

1. Szczegółowa ocena zasobu gminy na obszarze projektu pod względem stanu potrzeb remontowych, 

możliwości dojścia lub dojazdu do lokalu, potrzeb dostosowania dla dostępu osób 

niepełnosprawnych, powierzchni lokali, możliwości ich łączenia, podziału 

2. Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji stanu zachowania zabudowy zabytkowej na obszarze 

objętym rewaloryzacją, z wykonaniem szczegółowej waloryzacji dla Określenia wskazań 

planistycznych poprzez opracowanie kart inwentaryzacyjnych dla poszczególnych obiektów 

3. Program marketingowy dla usług i przedsiębiorców w rewitalizowanym obszarze, w szczególności 

dla lokali objętych planem zarządzania  

Dysponentem przeważającej części lokali użytkowych na obszarze Modelowe Rewitalizacji 
pozostaje Miasto Lublin, do którego należy 100 lokali. Znajdują się one w 28 budynkach, z 
których część należy w 100% do Miasta, część są to budynki wspólnot mieszkaniowych z 
udziałem Miasta, a część – budynki w samoistnym posiadaniu Miasta. 



Lublin 

Główny aplikacyjny cel badania  
 wpracowanie rekomendacji i rozwiązań wspomagających 
Miasto Lublin w procesie przyciągania najemców i strategicznego 
planowania rozwoju obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego 
Podzamcza w Lublinie, którego efektem ma być ożywienie 
gospodarcze terenu. 
 
Celów szczegółowe  
 Diagnoza obecnej oferty lokali użytkowych w obszarze 
rewitalizacji;  
 Określenie potencjału dostępnej oferty lokali użytkowych w 
obszarze rewitalizacji;  
 Przygotowanie oferty lokali użytkowych w obszarze 
rewitalizacji;  
 Analiza polityki czynszowej w lokalach użytkowych w obszarze 
rewitalizacji;  
 Ocena możliwości implementacji z formalno-prawnego punktu 
widzenia preferencyjnych zasad wynajmu lokali użytkowych w 
obszarze rewitalizacji Obszar ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza objęty badaniem. 

  



Lublin 

Zakres analiz ujęty w raporcie: 
 Diagnoza obecnej oferty lokali użytkowych w obszarze rewitalizacji, w tym: struktura 
(własnościowa, wielkościowa, branżowa),  stopień wykorzystania dostępnych lokali użytkowych, 
oferta lokali użytkowych w obszarze rewitalizacji, potencjał dostępnej oferty lokali użytkowych w 
obszarze rewitalizacji 
 Mocne i słabe strony obszaru rewitalizacji w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność poza 
obszarem, skłonność przedsiębiorców do ewentualnego uruchomienia działalności w obszarze 
rewitalizacji  
 Polityka czynszowa w lokalach użytkowych w obszarze rewitalizacji: wysokość czynszu za wynajem 
lokali użytkowych, czynniki determinujące wysokość czynszu za wynajem lokali użytkowych, 
dotychczasowa polityka najmu lokali będących własnością miasta Lublin 
 Możliwości implementacji z punktu widzenia formalno-prawnego preferencyjnych zasad wynajmu 
lokali użytkowych w OR: formalno-prawne możliwości wykorzystania podatku od nieruchomości w 
polityce gospodarczej miasta Lublin, możliwości wykorzystania czynszu za wynajem nieruchomości w 
polityce gospodarczej miasta 

Materiały wyjściowe dla planu 
Zarządzania zasobami komunalnymi 



Lublin 



Lublin 

Plan zarządzania zasobami komunalnymi na obszarze Modelowej Rewitalizacji pod kątem przeznaczenia lokali 

użytkowych na potrzeby tradycyjnych rzemiosł i usług oraz tzw. przemysłów kreatywnych 

 

Cel : określenie możliwości przeznaczenia wybranych lokali użytkowych należących do miasta, znajdujących się na 

obszarze Modelowej Rewitalizacji, na potrzeby usług, w szczególności tradycyjnych rzemiosł i tzw. przemysłów 

kreatywnych, w celu ożywienia gospodarczego obszaru 

Komunalne i prywatne lokale użytkowe na OR materiały z wcześniejszych analiz)  
Zakres planu:  

  Typologia zasoby i charakterystyka miejskich lokali użytkowych na obszarze : w tym selekcja lokali użytkowych 

do objęcia programem  

  Plan zarządzania dla lokali użytkowych wytypowanych do objęcia programem : charakterystyka wytypowanych 

nieruchomości, analiza wpływów i kosztów, płatności i zadłużenia wraz z rekomendacjami, remonty, stan prawny i 

zarządzanie  



Lublin 

Pogram marketingowy dla usług i przedsiębiorców w rewitalizowanym obszarze, w szczególności 

dla lokali objętych planem zarządzania 

 

Cel :  diagnoza potencjału gospodarczego i społecznego rewitalizowanego obszaru oraz wypracowanie 

rekomendacji i rozwiązań wspomagających w procesie realizowania spójnego przekazu 

marketingowego 

 

Zakres programu:  

 Analiza dokumentów badawczych i raportów, 

 Pozycjonowanie „żywej marki” obszaru - insighty odbiorców, Big Idea marki Podzamcza, kapitał 

konwersacyjny marki, 

 Plan komunikacji i budowy doświadczeń, 

 Plany marketingowe dla 5 branż reprezentowanych przez przedsiębiorców operujących na 

rewitalizowanym obszarze 

 



Lublin 



Lublin 

Insight rozwojowy 
– Lubelska 
Dzielnica 

Kreatywna 

Insight dotyczący 
genius loci 

dzielnicy – Miejska 
autentyczność 

Insight zasobowy –
„Miejski ul” 

Insight 
charakterologiczny 
– Nieskrępowanie 

Insight kulturowy – 
Dzielnica 

nieustającej 
przemiany 



Lublin 



Lublin  

Lubelska Dzielnica 
kreatywna (LDK) – 

przemysł kreatywny 

Piecze się! - 
piekarnie i cukiernie 

Smakowanie 
Lubelskiego –

regionalne produkty 
spożywcze 

Tradycyjni 
rzemieślnicy – 

rzemiosło 

Kultura miejska 
Podzamcza – 

miejsca i 
wydarzenia 

związane z kulturą, 
sztuką i działaniami 

społecznymi 

Plany marketingowe dla 5 branż 



Opolski Inkubator Przedsiębiorczości 

Powołanie do życia Opolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie miał za 
zadanie realizować, przy wykorzystaniu własnych zasobów, lub koordynować, we 
współpracy z innymi podmiotami, realizację zadań przewidzianych w Programie 
Ożywienia Gospodarczego.  

Opolski Inkubator Aktywności Gospodarczej (OIAG) będzie miejscem: 
 realizacji przedsięwzięć wspierających pracowników najemnych lub osoby, 
 służącym koordynacji aktywności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 

których przedstawiciele zechcieliby zaangażować się w realizację wybranych zadań 
OIAG na zasadzie powierzenia zadania publicznego, 

 wspierania lokalnych przedsiębiorców poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia 
pracowników najemnych o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 



Opolski Inkubator Przedsiębiorczości 

Rolę operatora głównego OAP, wyłanianego w drodze konkursu organizowanego przez 

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim, konkursu obejmującego koncepcję na prowadzenie 

OIAG przez 24 miesiące, mogłaby pełnić organizacja pozarządowa spełniająca określone 

warunki brzegowe (dysponująca niezbędnym zasobem kadrowym, doświadczeniem w 

realizacji projektów badawczych i edukacyjnych). Działalność OIAG będzie objęta 

obowiązkiem składania raportów z działalności co 6 miesięcy. Raporty będą obejmować 

część finansową i część merytoryczną oraz plan średnioterminowy na najbliższe 6 

miesięcy w przypadku wprowadzenia istotnych zmian względem planu obejmującego 

24 miesiące, który każdy podmiot-operator przedkładałby na etapie składania wniosku 

konkursowego. 



Opolski Inkubator Przedsiębiorczości 

Baza lokalowa: 

1. Pomieszczenie administracyjne – do stałego wykorzystania przez pracowników inkubatora, 

pracownika administracyjnego i koordynatora projektów; 

2. Pomieszczenie o funkcji szkoleniowo-prezentacyjnej – do wykorzystania na cele szkoleniowe i 

inne cele edukacyjne, przez OIAG w ramach realizowania zadań jednostki, oraz przez podmioty 

partnerskie, w ramach zadań realizowanych dzięki wsparciu OIAG; 

3. Pomieszczenia do pracy w mniejszych zespołach – do realizowania zadań związanych z 

doradztwem i pracami koncepcyjnymi realizowanym przez partnerów OIAG. 

 



Konin  

 
Analiza prawna możliwości organizacji przetargów lub konkursów na najem lokali użytkowych na obszarze 
rewitalizacji “Starówka” na działalność gospodarczą wskazaną przez  Zamawiającego 
 
Zakres analiz: 
 możliwości prawne organizacji przetargów lub konkursów na najem lokali użytkowych na działalność 
gospodarczą wskazaną przez Zamawiającego, 
 wskazanie pożądanych na obszarze rewitalizacji Starówka” rodzajów działalności gospodarczych, 
oczekiwane korzyści społeczno-gospodarcze wprowadzenia na obszarze rewitalizacji pożądanych 
rodzajów działalności gospodarczych, 
 przykłady efektywnego i skutecznego stosowania tego typu rozwiązań w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów zdegradowanych/rewitalizacyjnych wraz ze szczegółową instrukcją 
przeniesienia tych rozwiązań w warunkach Konina (dostosowanie przykładów do specyfiki obszaru 
 
Metody badań m.in.: 2 spotkania robocze 

Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące stosowania tego typu rozwiązań prawnych dla 

obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie 



Konin  

 
Analiza prawno-finansowa możliwości stosowania przez Miasto Konin preferencyjnych stawek czynszu 
najmu lokali użytkowych z obszaru rewitalizacji „Starówka” 
 Zakres analiz:  
 analiza prawna możliwości zastosowania preferencyjnych stawek czynszu najmu, w tym w kontekście 
pomocy publicznej, 
 analiza kształtowania stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych w kontekście stawek w 
lokalach prywatnych, 
 liczba prywatnych lokali użytkowych – pustostanów, 
 badanie konkurencyjności potencjalnych preferencyjnych stawek czynszu najmu komunalnych lokali 
użytkowych, 
 symulacja zmian w przychodach budżetu Miasta Konina z tytułu wprowadzenia preferencyjnych stawek 
w zestawieniu z oczekiwanymi korzyściami społeczno-gospodarczymi prowadzenia na obszarze 
rewitalizacji pożądanych rodzajów działalności gospodarczych, w szczególności „scalenia” obszaru 
Starówki, 
 przykłady efektywnego i skutecznego stosowania tego typu rozwiązań w Polsce 

Uchwała wraz z uzasadnieniem dotyczącym stosowania proponowanych rozwiązań  

prawnych dla obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie 



Konin  

 
Oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji „Starówka” 
  
1. Analiza prawna i finansowa dostępnych, oczekiwanych i możliwych do wprowadzenia zachęt 
inwestycyjnych 
 katalog dostępnych do wprowadzenia na obszarze rewitalizacji „Starówka” zachęt inwestycyjnych 
dedykowanych dla przedsiębiorców oraz właścicieli prywatnych nieruchomości nie będących 
przedsiębiorcami, 
 zestaw możliwych do wprowadzenia na obszarze rewitalizacji „Starówka” zachęt inwestycyjnych, 
 analiza skutków finansowych dla budżetu Miasta wprowadzenia takich zachęt w zestawieniu z wynikami 
analizy skutków społeczno-ekonomicznych nowych regulacji dla obszaru rewitalizacji, 
 przykłady efektywnego i skutecznego stosowania tego typu rozwiązań w Polsce, w tym z 
uwzględnieniem obszarów zdegradowanych/rewitalizacyjnych wraz z uzasadnieniem wyboru pod kątem 
specyfiki Miasta Konina, 
 zestaw projektów uchwał z uzasadnieniami wynikających z przeprowadzonej powyżej analizy prawno-
finansowej, które uwzględniać będą możliwe do wprowadzenia na obszarze rewitalizacji „Starówka” 
zachęty inwestycyjne skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak również do osób fizycznych będących 
właścicielami nieruchomości na obszarze rewitalizacji „Starówka”. 
 
 
 
 
 
 



Konin  

 
Oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji „Starówka” 
  
2 . Oferta inwestycyjna „Starówki” :  
informacje o komunalnych nieruchomościach, w tym aktualnie dostępnych lokalach 
użytkowych i innych 
nieruchomościach oraz zachętach inwestycyjnych dla właścicieli nieruchomości i inwestorów 
zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze 
rewitalizacji „Starówka”,  
  
Metody badań: pogłębione wywiady bezpośrednie (14 osób) 
 
 
 
 
 



Wrocław 

 
Finansowanie procesu rewitalizacji 



Plan bloku tematycznego 

• SSR jako element systemu finansowania rewitalizacji na 
poziomie lokalnym (przykłady: Bytom, Łódź, Opole Lubelskie, 
Żyrardów, dyskusja: Wałbrzych, Włocławek) 
 

• Włączenie interesariuszy do współfinansowania (Bytom, 
Dąbrowa Górnicza, Hrubieszów, Opole Lubelskie) - dyskusja 



Specjalna Strefa Rewitalizacji 

Uchwała w sprawie ustanowienia SSR nie obejmuje szczegółowych 
rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych narzędzi.  
 
W treści uchwały obligatoryjnie należy wprowadzić ustalenia dotyczące: 
 
 zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy (zgodnie z art. 30 

ustawy)  
oraz  
 szczegółowych zasad udzielania dotacji dla właścicieli i użytkowników 

wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Strefy (art. 35 ust. 2 
ustawy), aby umożliwić korzystanie z tych rozwiązań. 



Specjalna Strefa Rewitalizacji 

Dotacje dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na 
obszarze SSR służą dofinansowaniu działań służących realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych wskazanych w GPR (zgodnie z lit. a i b art. 15 ust. 1 pkt 5).  
 
W treści uchwały o ustanowieniu SSR należy określić szczegółowe zasady 
przyznawania dotacji:  
 tryb postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji,  
 sposób jej rozliczania i warunki zwrotu,  
 rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji,  
 postanowienia jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji,  
 sposób gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach.  



Specjalna Strefa Rewitalizacji 

W przypadku nieruchomości położonych na obszarze Strefy gmina może udzielić 
ich właścicielom lub użytkownikom wieczystym dotacji w wysokości 
nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie: 
1) robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, 
2) prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do 

nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków 
jeżeli wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Do rozważenia: 
 
1) Od czego powinien zależeć poziom dofinansowania (do 50%)? 
2) Jaki powinien być harmonogram dotacji? 
3) Zakres monitorowania dotacji 
4) Procedura aktualizacji GPR 



Specjalna Strefa Rewitalizacji - Łódź 

Dotacje dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na 
obszarze SSR mogą być udzielone właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomości.  
 
Warunek uzyskania: udokumentowane posiadanie środków własnych na 
wykonanie części robót lub prac. 
 
Wnioskodawca może złożyć wniosek na rok następny. 
 
Regulacja dot. pomocy de minimis. 



Specjalna Strefa Rewitalizacji - Łódź 

Odwołano się do art. 3 pkt 6 i 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

prace konserwatorskie — działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie 
substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz 
dokumentowanie tych działań. 

prace restauratorskie — działania mające na celu wyeksponowanie wartości 
artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań. 



Specjalna Strefa Rewitalizacji - Łódź 

Odwołano się do art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na: 
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 
niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 



Specjalna Strefa Rewitalizacji - Łódź 

Odwołano się do art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na: 
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 
50 % oryginalnej substancji tej przynależności; 
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, 
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 
spustowych; 
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 
posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 
zabytkowego układu parku lub ogrodu; 
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac 
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 



Specjalna Strefa Rewitalizacji - Łódź 

Dotacja może być udzielona w wysokości: 
1) nieprzekraczającej 50 % nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac 

objętych wnioskiem, dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków; 
2) nieprzekraczającej 50 % nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac 

objętych wnioskiem, dla nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków lub położonej na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji 
zabytków z wyłączeniem nieruchomości z pkt 1); 

3) nieprzekraczającej 30 % nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac 
objętych wnioskiem dla pozostałych nieruchomości. 



Specjalna Strefa Rewitalizacji - Bytom 

Nie przewiduje się udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na 
remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace 
restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru 
zabytków województwa śląskiego, wynikających z wykazu, o którym 
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji.   



Specjalna Strefa Rewitalizacji – Opole Lubelskie. 

Program Remontu Kamienic historycznego centrum 
miasta Opola Lubelskiego   

Program Remontu Kamienic realizowany będzie na obszarze Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji, zwanej dalej „Strefą”, w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na zdegradowanych obszarach miasta 
Opole Lubelskie, określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji, dla 
następujących   ulic i numerów nieruchomości: Stary Rynek nr 4, 6, 8, 8a, 
10, 12, 18, 18a, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 50, 52, 52d, 
54, Nowy Rynek nr 3, 4, 5, 7, 7a, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
Piłsudskiego nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Kościuszki nr 1, 
Lubelska nr 3, 5, Kościelna nr 2, 4, 4a, Długa nr 23, Józefowska nr 2 i 
Ogrodowa nr 3, 5, 7. 



Specjalna Strefa Rewitalizacji – Opole Lubelskie. 

Program Remontu Kamienic historycznego centrum 
miasta Opola Lubelskiego   

Dotacja może być udzielona właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomości, o których mowa w § 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się 
także wspólnoty mieszkaniowe.  
 
§ 2 ust. 3. Do dotacji na roboty lub prace stosuje się odpowiednio przepisy art. 77 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja może zostać 
udzielona na następujące nakłady konieczne: 
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 
2) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich 
całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki, 
3) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, 
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 
spustowych, 
4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.  
 



Specjalna Strefa Rewitalizacji – Opole Lubelskie. 

Program Remontu Kamienic historycznego centrum 
miasta Opola Lubelskiego   

4. Udzielenie dotacji jest możliwe tylko i wyłącznie przy jednoczesnej realizacji 
robót i prac, o których mowa w § 2 ust. 3, przez wszystkich właścicieli, 
użytkowników wieczystych danej kamienicy, a w przypadku kamienic 
sąsiadujących posiadających części wspólne, przez wszystkich 
właścicieli/użytkowników wieczystych tychże kamienic na podstawie wspólnego 
wniosku. 
 
5. Dotacja może być udzielona w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów 
koniecznych. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 
którym przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupów i usług poniesionych na 
remont kamienicy dotacja nie może przekroczyć 50% wartości netto poniesionych 
nakładów koniecznych. 



Specjalna Strefa Rewitalizacji – Opole Lubelskie. 

Program Remontu Kamienic historycznego centrum 
miasta Opola Lubelskiego   

6. Wysokość dofinansowania może wynosić: 
1) w przypadku działań inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust 3 pkt 1 – do 15 % nakładów koniecznych, 
2) w przypadku działań inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust 3 pkt 2 – do  30 % nakładów koniecznych,  
3) w przypadku działań inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust 3 pkt 3 – do 40 % nakładów koniecznych,  
4) w przypadku działań inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust 3 pkt 4 – do 15 % nakładów koniecznych 
 
7. Dotacja może zostać podwyższona do odpowiednio: 
1) 25% nakładów koniecznych - w przypadku działań inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust 3 pkt 1, 
2) 40 % nakładów koniecznych - w przypadku działań inwestycyjnych, o których mowa § 2 ust 3 pkt 2, 
3) 45 % nakładów koniecznych - w przypadku działań inwestycyjnych, o których mowa § 2 ust 3 pkt 3, 
4) 25 %  nakładów koniecznych - w przypadku działań inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust 3 pkt 4, 
jeżeli prowadzona inwestycja obejmować będzie więcej niż jeden zakres, o którym mowa w § 2 ust 3.  
Jeżeli prace dotyczą więcej niż jednego zakresu prac, o których mowa powyżej, podwyższenie dotyczy 
każdego zakresu.   
 



Specjalna Strefa Rewitalizacji – Opole Lubelskie. 

Program Remontu Kamienic historycznego centrum 
miasta Opola Lubelskiego   

8. Dotacja może zostać podwyższona maksymalnie o 10 punktów procentowych 
nakładów koniecznych, jeżeli równocześnie z Programem Remontu Kamienic 
realizowanym w kamienicy realizowany będzie przez właściciela/użytkownika 
wieczystego Program przywracania do wynajmu pustostanów  w kamienicach, z 
zastrzeżeniem ust 5.  
Premią mogą zostać objęci właściciele, użytkownicy wieczyści lokali mieszkalnych 
przywracanych do wynajmu. Z tej premii wyłączone są wspólnoty mieszkaniowe. 
 
9. Dotacja może zostać podwyższona maksymalnie o 10 punktów procentowych 
nakładów koniecznych, jeżeli wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa, a zakres 
robót i prac objętych wnioskiem dotyczy co najmniej 2 zakresów, o których mowa w § 
2 ust 3,  z zastrzeżeniem ust 5. 
 



Lokalny Fundusz Rewitalizacji. Żyrardów 

1. Środki przeznaczone w budżecie Miasta Żyrardowa na wspieranie projektów inicjatywy 
lokalnej na obszarze rewitalizacji (w szczególności z zakresu rewitalizacji – art. 19b ust. 1 
pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). 

2. Środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
przeznaczone w budżecie Miasta Żyrardowa na wspieranie działań społecznych i 
aktywności obywatelskiej na obszarze rewitalizacji zgodnie z diagnozą potrzeb obszaru i 
potencjałów organizacji pozarządowych,  

3. Środki przeznaczone w uchwale o SSR na udzielenie właścicielom lub użytkownikom 
wieczystym dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na 
wykonanie: 
• robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, 
• prac konserwatorskich i prac restauratorskich w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1446, z późn. zm.)  

w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, jeśli działania te 
służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 
ustawy o rewitalizacji. 



Żyrardów. Program dotacyjny - okna 

Problem: Samowolna wymiana stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wpisanych 
indywidulanie do rejestru zabytków oraz usytuowanych na obszarze historycznego układu 
urbanistyczno-architektonicznego pod nazwą „Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna”. 
 
Przyczyny: 
 brak wiedzy odnośnie konieczności uzyskiwania pozwoleń na wymianę stolarki w 

mieszkaniach; 
 skomplikowana procedura; 
 konieczność poosiadania inwentaryzacji stolarki istniejącej i projektu nowych okien; 
 znacząco wyższa cena okien wymaganych przez konserwatora zabytków w porównaniu do 

najtańszych okien PCV kupionych w marketach. 
 

Rozwiązanie: ustanowienia funduszu gwarantującego osobom, które wymieniły okna w 
prawidłowy sposób, zwrotu do 50% poniesionych kosztów. Uchwała Rady Miasta Żyrardowa 
ze wskazaniem mechanizmu uzyskiwania refundacji oraz rezerwą w budżecie na rok 2019 
kwoty przeznaczonej na planowane zwroty. 
 



Wrocław 

Włączenie interesariuszy do 
współfinansowania (Bytom, 

Dąbrowa Górnicza, Hrubieszów, 
Opole Lubelskie) - dyskusja 

http://www.bytomodnowa.pl/uploads/images/badanie%20j
ako%C5%9Bci%20zycia%202/Poradnik%20GPR%20BYTOM%
20(online).pdf 



Wrocław 

 
Dziękuję za uwagę! 


