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RACJONALNE KSZTAŁTOWANIE 
PRZESTRZENI A FUNDUSZE 

EUROPEJSKIE 
- SZANSE I WYZWANIA



Na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2012 o zmianie ustawy o działach 
administracji rządowej i niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2013 r. 
Minister Rozwoju Regionalnego przejął kompetencje w zakresie 
planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym 
i regionalnym oraz polityki miejskiej .

Przejawem poważnego traktowania tego faktu jest powołanie w ramach 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nowej komórki

– Departamentu Polityki Przestrzennej –

która skupi się na działaniach związanych z powyższymi obszarami, w tym na 
zadaniach służących integracji planowania społeczno-gospodarczego 
i przestrzennego w ramach prowadzenia przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego zintegrowanej polityki rozwoju.

Nowe kompetencje Ministra Rozwoju Regionalnego



Połączenie w jednym resorciezagadnień:

• strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, 

• polityki przestrzennej, 

• polityki miejskiej, 

• funduszy europejskich,

stwarza:

• nowe warunki dla prowadzenia polityki rozwoju,

• lepsze szanse na  osiąganie założonych celów.

Nowy  wymiar polityki przestrzennej i miejskiej

Okres programowania nowej perspektywy budżetowej UE 2014-2020 
daje dodatkowe możliwości przełożenia ogólnych celów na szczegółowe 
warunki formułowania i realizacji poszczególnych projektów.



Najistotniejsze zadania Departamentu Polityki Przestrzennej

• dokonanie przeglądu i analizy zasad, sposobu, warunków funkcjonowania instytucji, 
procedur i instrumentów w zakresie kształtowania ładu przestrzennego oraz 
przygotowanie propozycji zmian; 

• realizacja, monitorowanie wdrożenia i aktualizacja KPZK;

• realizacja zadań w ramach prowadzenia polityki miejskiej – prace nad dokumentem 
programowym oraz działania doraźne;

• propagowanie racjonalnej polityki przestrzennej i jej znaczenia dla optymalizacji 
procesów rozwojowych.

Departament Polityki Przestrzennej



Priorytety w działaniach Departamentu Polityki Przestrzennej 
w nadchodzących miesiącach:

• rozwiązania systemowe: rozpoczęcie działań analitycznych oraz współpraca z Komisją

Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego;

• programowanie perspektywy 2014-2020: udział w pracach – uwzględnienie aspektów 
związanych z rozwojem miast oraz ładem przestrzennym;

• Krajowa Polityka Miejska: sfinalizowanie procedowania Założeń i rozpoczęcie prac nad 
właściwym dokumentem;

• Plan działań KPZK 2030: doprowadzenie do przyjęcia przez Radę Ministrów oraz rozpoczęcie 
realizacji;

• nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – udział w pracach;

• plany zagospodarowania przestrzennego województw: rozporządzenia o zakresie planu; 
ustalenie zasad weryfikacji zgodności pzpw z KPZK.

Departament Polityki Przestrzennej



Współpraca z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi, 
środowiskami naukowymi i zrzeszeniami profesjonalistów, przede 
wszystkim w zakresie:

• analizy stanu obecnego oraz wypracowania rozwiązań systemowych w zakresie 
planowania i zagospodarowania przestrzennego,

• prac nad treścią Krajowej Polityki Miejskiej, a w przyszłości jej wdrażania,

• zagadnień z zakresu zgodności pzpw z KPZK 2030,

• zasad delimitacji obszarów funkcjonalnych (wg systematyki KPZK 2030);

• zagadnień (o charakterze horyzontalnym lub systemowym), które utrudniaj ą
prowadzenie racjonalnych działań rozwojowych.

sekretariatdpm@mrr.gov.pl
miasta@mrr.gov.pl

Departament Polityki Przestrzennej



Dokumenty strategiczne w obszarze polityki przestrzennej:

KPZK 2030 (grudzień 2011)

„(…) Cel 6: Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.”

Projekt ZAŁO ŻEŃ KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ (maj 2012)

„(…) Cel 4: Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym 
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji. (…)”

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 (wrzesień 2012)

„Zadania o charakterze systemowym:

(…) Wprowadzenie i zapewnienie ładu przestrzennego w skali kraju i w wymiarze lokalnym. 
(…)”

Polityka Przestrzenna w Dokumentach Strategicznych



Założenia Umowy Partnerstwa (styczeń 2013):
Kluczowe elementy strategii wykorzystania środków:
• zwiększenie stopnia koncentracji środków na działaniach o największym potencjale 

prowzrostowym i rozwojowym,

• ścisłe powiązanie celów strategii z realizacją krajowej strategii rozwoju,

• zwiększenie nacisku na osiąganie rezultatów,

• wprowadzenie podejścia zintegrowanego, tj. podejmowanie wspólnych interwencji 
w odniesieniu do wyznaczonych celów ponadsektorowych i terytoriów.

Perspektywa finansowa UE 2014-2020

JAK POWYŻSZE PODEJŚCIE PRZEŁOŻYĆ NA 
REALIZACJĘ CELÓW Z ZAKRESU POLITYKI 

PRZESTRZENNEJ I MIEJSKIEJ?



Osiąganie zaplanowanych celów poprzez właściwe kształtowanie 
realizowanych projektów:

• Projekty rewitalizacyjne (kompleksowe, na możliwie dużych obszarach – ale 
realistyczne i wykonalne finansowo, tworzące nową jakość w przestrzeni miejskiej, 
wzbogacające przestrzeń publiczną, powiązane z działaniami „miękkimi”);

• Projekty infrastrukturalne (wpisujące się w racjonalną i wykonalną finansowo 
wizję rozwoju przestrzennego);

• Projekty transportu zbiorowego (zintegrowane, skoordynowane, dopracowane w 
szczegółach, wpisujące się w planowe postępy urbanizacji);

• Inne projekty inwestycyjne (przyczyniające się do poprawy jakości przestrzeni, 
zwłaszcza publicznej, wykonalne finansowo – w krótkiej i długiej perspektywie). 

Realizowane projekty a zagadnienia przestrzenne

Zawsze aktualnie pozostanie pytanie:

JAK DOPILNOWAĆ DOTRZYMANIA TYCH KRYTERIÓW NA 
WSZYSTKICH SZCZEBLACH WDRAŻANIA?



Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
www.mrr.gov.pl

Dziękuj ę za uwagę


