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W chwili obecnej dla naszego miasta, kiedy nie ma praktycznie pieniędzy 
na nowe inwestycje, pozyskiwanie inwestorów w różnym układach jest sprawą 
najważniejszą. 

Na jednej z komisji złożyłem wniosek o przygotowanie przez 
odpowiednie wydziały założeń i uwarunkowań formalno prawnych do 
partnerstwa publiczno prawnego w kontekście współpracy przy doinwestowania 
obiektów sportowo-rekreacyjnych na Malince wraz przyległymi terenami np. 
wysypisku śmieci oraz Parku Miejskim zarówno w tej tzw. części starej jak i tej 
prawie zupełnie nie zagospodarowanej na Bzurą. 

Po przeczytaniu szeregu opracowań w tej sprawie pragnę uzupełnić ten 
wniosek o prośbę złożoną na ręce Pani Prezydent aby Wydział Kultury, Sportu 
i Zdrowia oraz Wydział mfrastniktury Miejskiej, Wydział Geodezji i 
Katastru i Wydział Urbanistyki i Gospodarki Przestrzenne kompleksowy plan 
zagospodarowania i rozwoju tych obiektów w na okres najbliższych 20 lat - bo 
taki okres powinny obejmować umowy o PPP, żeby inwestorom opłacało się 
włożyć pieniądze. 

Przy okazji Panu Wiceprezydentowi Leśniewiczowi pragnę podziękować 
za zrozumienie i wspieranie tej inicjatywy. 

Informacyjnie podam, że ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.u. Z 2009 r. nr 19, poz. 100 z późn. zm.) oraz ustawa z 9 stycznia 
2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.u. nr 19, poz. 101 z późn. zm.) 
zaktywizowały rynek samorządowy w zakresie podejmowania współpracy z 
inwestorami piywamymi przy realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych i 
świadczeniu usług. Samorządy dobrze sobie radzą z odmiennym trybem 
wyboru wykonawcy (koncesjonariusza) niż powszechnie stosowanym i 
wynikającym z ustawy z 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. 
U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

W Polsce już udzielono wiele koncesji w zakresie budowy i modernizacji 
mrrastruktury publicznej oraz świadczenia usług w oparciu o ową infrastrukturę 
- przykładowo w obszarze rewitalizacji, sportu i rekreacji. 

Model koncesyjny okazał się niezwykle praktyczny i przyjazny dla 
sektora publicznego. Pojawiły się realne możliwości realizacji przedsięwzięć z 
rozłożonym w czasie finansowaniem bądź też z przeniesieniem całości ciężaru 
finansowania na koncesjonariusza w zamian za udostępnienie terenu przez 
koncesjodawcę. Koncesjonariusz (inwestor) zobligowany jest do przejęcia 
zasadniczej części ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji. Takie 
rozwiązania okazały się idealne dla samorządów z uwagi na ich neutralny 




