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SYSTEM PRAWNY (1)
USTAWY USTROJOWE :

• Ustawa o działach administracji – DZIAŁ ;
• Ustawa o polityce miejskiej :

- rozdział o polityce miejskiej państwa,
- rozdział o formach współpracy w obszarach 
zurbanizowanych (zespoły miejskie, korekty dot. 
związków komunalnych),
- rozdział o narzędziach zarządzania zintegrowa-
nego (zmiany w innych ustawach).



SYSTEM PRAWNY (2)

USTAWY FINANSOWE :
• Ustawa o finansach publicznych (programy 

wieloletnie, analogicznie jak BP);
• Ustawa o finansach JST (przywrócenie wskaź-

ników przeliczeniowych na zadania miejskie 
lub korekta „janosikowego” dla miast);

• Ustawa o finansowaniu dróg (MNPP – KFD).



SYSTEM PRAWNY (3)

USTAWA O REWITALIZACJI :
• Niewielka część wstępna – definicja, zasady;
• Niezbędne zmiany w innych ustawach, m.in.:

- o samorządzie gminnym (nowe zadanie);
- o polityce rozwoju (MPO);
- o planowaniu przestrzennym;
- o gospodarce nieruchomościami;



PROGRAMY RZĄDOWE (1)

POLITYKA MIESZKANIOWA PA ŃSTWA:
• Instrumenty „centralne” (kredyty hipoteczne 

„rodzina na swoim” itp.);
• Wsparcie działań lokalnych (TBS-y, mieszka-

nia socjalne, adaptacja innych zasobów itp.);
• Wyegzekwowanie wynegocjowanych przez 

Polskę wskaźników w RPO.



PROGRAMY RZĄDOWE (2)

PROGRAM WSPARCIA REWITALIZACJI :
• Instrumenty „centralne” (dotacje na rewitali-

zację obszarów porzuconych przez państwo);
• Wsparcie działań lokalnych (np. podzielenie 

się nowymi wpływami z podatków);
• Wsparcie rewitalizacji zasobów mieszkanio-

wych ze środków UE w wynegocjowanym 
zakresie. 



PROGRAMY RZĄDOWE (3)

POLITYKA TRANSPORTOWA PA ŃSTWA
powinna obejmowa ć takŜe:

• Transport intermodalny w aglomeracjach;
• Lotniska regionalne i lokalne, dworce, porty;
• Drogi dojazdowe i obwodnice miast.



PROGRAMY RZĄDOWE (4)

POLITYKA EKOLOGICZNA PA ŃSTWA
powinna obejmowa ć takŜe:

• Zagospodarowanie ścieków;
• Zagospodarowanie odpadów komunalnych;

PUBLICZNA (KOMUNALNA) WŁASNOŚĆ
ODPADÓW !!!



PROGRAMY REGIONALNE (RPO)

• Obszary metropolitalne (2 plus 1);
• Transport miejski (w kilku województwach);
• Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (naj-

częściej, łącznie 5,64 % alokacji środków);
• Mieszkalnictwo (niewykorzystany limit).



POLITYKA SPOŁECZNA

UELASTYCZNIENIE  USTAWY :
„Miasta s ą skupiskami problemów społecznych ”

• OKREŚLENIE NARZĘDZI SYSTEMOWYCH;
• SZCZEGÓŁY W SYSTEMACH LOKALNYCH;
• STANDARDY TYLKO W ŚWIADCZENIACH 

OBOWIĄZKOWYCH (finansowanych z dotacji);



STATYSTYKA  PUBLICZNA
• Bank Danych Regionalnych – mało przydatny, 

wymaga znacznych uzupełnień;
• Bank Danych Lokalnych – w planach GUS…
• Dane umoŜliwiające analizy dotyczą tylko de-

mografii (GUS), oświaty (SIO) i finansów (MF);
• Senat RP: „Nikt nie monitoruje samorządów, 

poza SAS, prowadzonym przez ZMP” (+ZPP 
+ZGW); 919 (343) danych, 655 wskaźników.



SAS – źródła danych – wska źniki

6956 (0)Pomoc społeczna (93 miasta)

3342 (11)Edukacja (SIO)

142268 (4)Kultura (93 miasta)

8992 (92)Demografia (GUS)

5249 (0)Finanse lokalne (MF)

243 / 87226 (226)Zrównowa Ŝony rozwój (GUS)

2943 (0)Gospodarka mieszkaniowa (86)

5863 (10)Gospodarka komunalna (80)

9680 (0)Transport, drogi (75 miast)
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