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Wstęp
Niniejszy tom opracowany został w ramach serii wydawniczej Instytutu Rozwoju Miast zatytułowanej Rewitalizacja miast polskich. Seria przygotowywana jest sukcesywnie w ramach realizacji projektu badawczego-zamawianego pt. Rewitalizacja
miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz
czynnik zrównoważonego rozwoju. Projekt, realizowany od czerwca 2007 do czerwca
2010 r. finansowany był najpierw przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
a od kwietnia 2008 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przed projektem postawiono następujące cele:
1. Określenie sposobu i metod prowadzenia rewitalizacji miast, który umożliwiałby zachowanie istniejącego w miastach dziedzictwa narodowego i wspierał ich
zrównoważony rozwój
2. Stworzenie wzorcowego modelu rewitalizacji miast polskich, sprzyjającego zachowaniu dziedzictwa materialnego i duchowego oraz jego wdrożenie na wybranym przykładzie
3. Stworzenie informacyjnych, edukacyjnych i prawno-organizacyjnych podstaw
dla przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesów rewitalizacji w Polsce.
Zadaniem działań rewitalizacyjnych powinno być zwiększenie szans rozwojowych
miast i poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia
fragmentów przestrzeni miejskiej zachowujące dziedzictwo materialne i duchowe oraz
zasady zrównoważonego rozwoju.
Przez rewitalizację miast polskich rozumiemy skoordynowany proces, prowadzony
wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący
elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni
zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych,
poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego
rozwoju.
W obrębie szeroko rozumianej rewitalizacji wyróżniamy cztery typy tego procesu:
– rewitalizację zdegradowanych śródmieść i wielofunkcyjnych przedwojennych
obszarów zabudowy miejskiej,
– rewitalizację obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych,
– rewitalizację blokowisk, w tym szczególnie blokowisk wzniesionych w technologii wielkopłytowej,
– rewitalizację krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety miasta
i systemu przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej.

Podstawą udanej rewitalizacji jest zidentyfikowanie na wczesnym etapie wszystkich podmiotów i grup społecznych, których interesy mogą być związane z procesem
rewitalizacji, a następnie analiza ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów
lub współdziałania. W procesie rewitalizacji powinni aktywnie uczestniczyć wszyscy
zainteresowani.
Skuteczna rewitalizacja jest również przedsięwzięciem komercyjnym, pozwalającym angażować środki z różnych źródeł, jest umiejętnym połączeniem wielu często
przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu.
Projekt powinien być impulsem do szerzej zakrojonych badań w takich polach jak:
− społeczne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i preferencji
aktualnych użytkowników obszaru na początku procesu rewitalizacji i po jego
zakończeniu,
− prawno-instytucjonalne – dziś jedno z najbardziej zaniedbanych pól wiedzy, jeśli weźmiemy pod uwagę całość procesu rewitalizacji,
− ekonomiczne, a szczególnie badanie efektywności przekształceń własnościowych i funkcjonalnych,
− technologiczne, biorąc pod uwagę zarówno różnorodność technologii rewitalizowanych obiektów jak i bogatą ofertę dostępnych technologii,
− urbanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych przestrzeni
miejskiej obejmującym problemy nie tylko standardów architektoniczno-urbanistycznych, ale także jakość przestrzeni rewitalizowanej pod względem estetyki,
klimatu społecznego, bezpieczeństwa publicznego,
− funkcjonalnym dotyczącym modelowania procesów rewitalizacji.
Rewitalizacja sprzyja ograniczeniu niekontrolowanego rozrastania się miast, redukując nadmierny popyt na infrastrukturę komunalną. Nie do przecenienia jest także
wpływ rewitalizacji miast na rozwój regionalny.
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:
• Instytut Rozwoju Miast w Krakowie jako lider Konsorcjum, reprezentowany
przez dr hab. Zygmunta Ziobrowskiego prof. IRM - Kierownika Projektu,
• Szkoła Główna Handlowa reprezentowana przez prof. Marka Bryxa,
• Uniwersytet Jagielloński reprezentowany przez prof. Bolesława Domańskiego.
Jako partner spoza Konsorcjum zostało zaproszone Forum Rewitalizacji reprezentowane przez dr hab. arch. Krzysztofa Skalskiego. Funkcje koordynacyjne w projekcie
pełni dr Wojciech Jarczewski z IRM.
Seria wydawnictw obejmuje około 12 pozycji. Pierwsze trzy tomy poświęciliśmy
analizie doświadczeń krajów zachodnich (Wielka Brytania, Niemcy i Francja) oraz możliwościom ich wykorzystania w warunkach polskich. W kolejnych tomach przedstawiamy diagnozę dotyczącą skali problemu z rozróżnieniem typów obszarów kryzysowych
(tom czwarty) oraz ocenę problemów społecznych i demograficznych (tom piąty). Szósty i siódmy tom poświęcone są zagadnieniom związanym z zarządzaniem i otoczeniem

legislacyjnym, a także z finansowaniem procesów rewitalizacji i gospodarką nieruchomościami. Tom ósmy zamyka diagnozę podsumowując ten etap projektu. W kolejnych
tomach przedstawione zostaną: założenia polityki rewitalizacyjnej w Polsce, system
monitoringu oraz modelowe programy rewitalizacji. Dodatkowym efektem projektu
będą podyplomowe Studia Rewitalizacji Miast realizowane wspólnie przez Uniwersytet
Jagielloński i Szkołę Główną Handlową. Mam nadzieję, że przedstawiona seria publikacji wzbogaci wiedzę osób zarządzających i uczestniczących w procesach rewitalizacji,
a także przyczyni się do zdynamizowania tych procesów.
Zygmunt Ziobrowski
Kierownik Projektu

I. REWITALIZACJA MIAST W WIELKIEJ BRYTANII

Robert Guzik

1. Wprowadzenie
Wielka Brytania jest niewątpliwie jednym z wiodących krajów w zakresie rewitalizacji miast. Związane jest to z jednej strony z ostrzejszym niż w kontynentalnej Europie
kryzysem miast generującym potrzebę rewitalizacji, a z drugiej – z odpowiednią zamożnością przekładającą się na możliwość jej prowadzenia. Nie bez znaczenia są brytyjskie
tradycje planistyczne i urbanistyczne, bardzo dobra statystyka publiczna i mocne ośrodki
akademickie i naukowe, które wspierają rewitalizację od koncepcji poprzez jej wprowadzanie na monitoringu i ewaluacji kończąc (Cullingworth, Nadin 2006). Stopień urbanizacji Wielkiej Brytanii (89,1%) oraz gęstość zaludnienia (246 osób na km2) powodują,
że polityka miejska i odpowiednie planowanie przestrzenne są kluczowe dla obecnego
funkcjonowania i przyszłości tego kraju. Ograniczanie rozrostu miast, a tym samym
konieczność ponownego wykorzystywania obszarów dla dalszego rozwoju i przemian
funkcji jest jednym z głównych akcentów brytyjskiej polityki miejskiej i planowania
(Roberts, Sykes 2006; Pacione 2001). Wszystko to sprawia, że obecnie prawie żadne
inne państwo nie ma tak bogatych i różnorodnych doświadczeń w polityce rewitalizacji
(Lang 2005).
Celem opracowania jest przedstawienie w zwięzłej formie problematyki rewitalizacji miast w Wielkiej Brytanii oraz ocena możliwości wykorzystania rozwiązań brytyjskich do warunków polskich. Studium jest oparte na przeglądzie literatury naukowej,
materiałów i dokumentów rządu Wielkiej Brytanii oraz instytucji i firm prywatnych
zaangażowanych w rewitalizację oraz wywiadach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii w lutym 2008 roku z przedstawicielami świata nauki, władz miejskich, agencji
rządowych i firm prowadzących rewitalizację. Wspomniany wyjazd studialny umożliwił zawarcie w niniejszym opracowaniu studium przypadku dwóch miast PółnocnoWschodniej Anglii – Newcastle upon Tyne oraz Sunderland.
Rzeczywistość polityczna i prawna Wielkiej Brytanii jest bardzo zawiła dla mieszkańców kontynentalnej Europy. Zawiłość ta jest powodowana daleko idącą autonomią
Szkocji, Północnej Irlandii i w mniejszym stopniu Walii. Aby zbytnio nie komplikować
opisu i tak bardzo złożonych procesów rewitalizacji, w niniejszej książce przedstawiono
sytuację i zasady rewitalizacji w Anglii bez uwzględniania odmienności rozwiązań przyjętych w Walii, Szkocji i Północnej Irlandii. W tym miejscu można jedynie powiedzieć,
że większość rozwiązań jest podobna (szczególnie w Walii), natomiast inne są nazwy
instytucji, programów i odpowiednich aktów prawnych. Tylko tam, gdzie odmienność
jest w jakiś sposób interesująca z perspektywy polskiej, poświęcono temu uwagę i miejsce. Należy podkreslić, że idea i duch rewitalizacji są we wszystkich częściach Wielkiej
Brytanii niemal identyczne, dlatego w całej książce odowłujemy się do doświadczeń
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brytyjskich, a nie tylko angielskich, i najczęściej piszemy o Wielkiej Brytanii, choć, jak
wspomniano wyżej, szczegółowe przykłady rzadko wykraczają poza Anglię.
Jak zaznacza Roberts i Sykes (2006), rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii to
jeden z szerzej doświadczanych, a zarazem najmniej rozumianych procesów zachodzących w miastach. Wynika to z olbrzymiej liczby form rewitalizacji będących splotem
różnych źródeł finansowania, typów partnerów, rodzajów programów czy wreszcie specyfiki i charakteru rewitalizowanego obszaru. To sprawia, że nie ma jednego prostego przepisu na rewitalizację, a jej złożoność uniemożliwia nawet dokładne opisanie jej
w jednym dziele (Roberts, Sykes 2006). Dlatego nie jest celem niniejszego opracowania
szczegółowe opisanie wszystkich aspektów rewitalizacji miast w Anglii, a tylko tych,
które są istotne do ogólnego zrozumienia bądź są interesujące z polskiej perspektywy.
Szczególnie aspekty prawne i fiskalne, ze względu na ich zupełną odmienność od systemu polskiego, są omówione bardzo ogólnie.
W całym opracowaniu brytyjski i amerykański termin regeneracja (regeneration,
urban regeneration) jest tłumaczony na język polski jako rewitalizacja, jako że znaczeniowo i definicyjnie jest do niego najbardziej zbliżony. W terminologii anglosaskiej
występuje wprawdzie termin rewitalizacja (revitalisation), ale ma on bardzo wąskie znaczenie odnoszące się jedynie do fizycznej odnowy budynków lub szerzej przestrzeni
miejskiej i jest stosunkowo rzadko używany i spotykany. Sam termin rewitalizacja (regeneration) jest definiowany w dokumentach publicznych jako szeroki proces odwracania fizycznego, ekonomicznego i społecznego upadku/kryzysu (decline) w obszarach,
w których siły wolnego rynku nie byłyby w stanie odwrócić ich losu bez zewnętrznej
interwencji (HM Treasury 2007).

2. Kontekst i geneza procesów rewitalizacji
Grzegorz Micek

2.1. Przyczyny kryzysu miast brytyjskich
Już w okresie rewolucji przemysłowej istniały w miastach brytyjskich nierozwinięte gospodarczo obszary społecznego wykluczenia (Marcuse 1993). Złe warunki
mieszkaniowe, wysokie bezrobocie oraz towarzyszące im problemy społeczne (przestępczość, alkoholizm) koncentrowały się w dzielnicach robotniczych położonych na
obszarze miasta centralnego. Stały się one przedmiotem analiz naukowych już w XIX
wieku, jednak na szerszą skalę degradacja miast została przedmiotem badań w latach 60.
XX wieku. Upadek miast charakteryzował wtedy spadek liczby ludności i wielkości zatrudnienia połączony z procesami emigracji ludności oraz przedsiębiorstw poza miasto
centralne. Analizowano również przy tym zjawisko deprywacji społecznej, nierówności
rasowych, bezrobocia wynikającego z upadku tradycyjnego przemysłu, określając przy
tym całokształt powyższych zjawisk terminem problem miejski (urban problem, urban
decline). Istnieje zgodność, że nie ma jednej przyczyny stanowiącej podłoże kryzysu
miast brytyjskich (Roberts, Sykes 2006), zachodzące zmiany były bowiem stymulowane
różnym czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
2.1.1. Demografia i styl życia
Podobnie jak zdecydowana większość zachodnioeuropejskich ośrodków miasta
angielskie doświadczyły w ostatnim stuleciu znaczących przemian demograficznych.
Widoczne były one, między innymi, w zmianach ruchu naturalnego i migracyjnego oraz
przekształceniu modelu rodziny. Już od lat 50. w dużej części miast brytyjskich zaczęto
odnotowywać spadek współczynnika urodzeń, który z czasem przewyższył przyrost migracyjny. Dla lat powojennych znamienne są tu przykłady Newcastle, Londynu i Glasgow, które w latach 1901-1951 zyskały 25-26%, a w kolejnej dekadzie (1951-1961)
straciły ponad 2% liczby ludności (Champion, Townsend 1990; Stillwell, Leigh 1996;
Hart, Johnson 2006). W kolejnych trzech dekadach (1961-1991) z ośmiu głównych
miast brytyjskich największy spadek liczby ludności przekraczający 40% odnotowały Glasgow, Liverpool i Manchester. Czynnikiem tego spadku była przede wszystkim
suburbanizacja. Od lat 50. rozpoczęto również realizację szeregu działań planowanego
rozproszenia ludności poza miasto centralne, m.in. budownictwa publicznego na peryferiach dużych miast. Również opisane poniżej procesy deindustrializacji i tercjalizacji
gospodarki wpłynęły na spadek liczby ludności w miastach centralnych. W Newcastle
w okresie 1991-2001 zmniejszyła się populacja z 275 do 259 tys. ludności. Znaczący na-
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pływ ludności zaobserwowano w obszarach budownictwa wiktoriańskiego z dostępem
do wysokiej jakości szkół, sklepów i terenów zielonych (np. Jesmond w Newcastle) oraz
na obszarach podmiejskich i w tzw. miastach krawędziowych (edge cities). W latach
1971-1988 liczba ludności w niektórych miejscowościach wiejskich obszaru metropolitalnego Newcastle wzrosła blisko 10%. Szacunki dotyczące wszystkich miast brytyjskich pokazały, że w latach 70. liczba ludności obszarów otaczających miasta centralne
wzrosła o 10% (Prescott 1999).
Na zmniejszenie liczby ludności miast istotny wpływ miała również zmiana modelu
rodziny, z coraz większą liczbą rodzin bezdzietnych lub tylko z jednym dzieckiem oraz
ogólnie pojęta zmiana stylu życia. Pojęcie styl życia w odniesieniu do obszarów miasta objętych rewitalizacją najczęściej kojarzone jest z określeniem „miejski styl życia”, które jest
jednym z podstawowych wyróżników procesu urbanizacji (Knox 1994). Termin ten odpowiada, zwłaszcza w ujęciu nauk zajmujących się przestrzenią miasta i jej użytkownikami, działaniom związanym z codziennym życiem, sposobem życia czy obyczajami, które
przypisywane są mieszkańcom miast, w odróżnieniu od tych, które charakteryzują ludność
terenów wiejskich (Macionis 1989, Greenberg 2000, Latham 2003). Styl życia, a ściśle
jego przemiany miały zasadniczy wpływ na pogłębianie się kryzysu miasta centralnego
(także wskutek oddziaływania procesów suburbanizacyjnych), jednocześnie sprzyjały one
pozytywnym efektom rewitalizacji, przede wszystkim poprzez pewien rodzaj mody na
zamieszkiwanie w obszarach poddawnych procedurom rewaloryzacji, m.in. obiektach poprzemysłowych (tzw. lofty). Styl życia niewątpliwie wiąże się z dominującym modelem
rodziny, sposobami spędzania wolnego czasu, wzorcami mobilności, a tym samym nie
pozostaje obojętny na funkcjonowanie obszarów miejskich.
2.1.2. Gospodarka i społeczeństwo
Istotnym źródłem kryzysu miast brytyjskich są zmiany strukturalne gospodarki.
Kryzys tradycyjnych gałęzi gospodarki (zwłaszcza górnictwa węgla kamiennego, przemysłu włókienniczego, metalurgicznego, metalowego czy stoczniowego) i przenoszenie
produkcji do krajów o niższych kosztach skutkowało znaczącym bezrobociem strukturalnym. Zła sytuacja wielu przedsiębiorstw wynikała również z rosnących kosztów pracy, w których znaczący udział zaczęły mieć koszty ubezpieczeń społecznych. Przejście
gospodarki brytyjskiej do modelu gospodarki usługowej dokonało się bardzo szybko,
tym bardziej więc procesy deindustrializacji wykluczyły z funkcjonowania w społeczeństwie duże grupy wykwalifikowanych robotników. O ile w skali całej Wielkiej Brytanii
zmiana struktury gospodarki nie spowodowała kryzysu, o tyle lokalnie w miejscach koncentracji upadających przemysłów skutkowała problemami bezrobocia, przestępczości,
ubóstwa itp. W latach 1971-1983 spadek zatrudnienia w przemyśle objął jedną trzecią
miejsc pracy. W trzydziestoleciu 1951-1981 w ośmiu największych brytyjskich miastach
liczba miejsc pracy w przemysle przetwórczym i wydobywczym spadła o 1 631 tys.
osób (Hasluck 1987).
Z regresem wielu działalności przemysłowych związana była specyfika branży i jej konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Portowy Liverpool przeżywał
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swój regres gospodarczy od roku 1930, a spadek ludności odnotowano w całym okresie
1937-2003. Istnieje wiele przyczyn upadku przemysłu stoczniowego w tym ośrodku.
Po pierwsze, były to zmiany formy transportu i przestawianie na kontenery, do obsługi
których nie były przystosowane stare doki. Transport kontenerowy nie wymagał takiej
liczby pracowników do obsługi. Przesunięcie wymiany handlowej w kierunku krajów
europejskich spowodowało, że porty wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii okazały
się być bardziej korzystnie położone niż Liverpool.
Ważnym czynnikiem deindustrializacji centrów miast, gdzie stopa bezrobocia była
wyższa o ponad 50% od średniej krajowej, były procesy deglomeracji (Hasluck 1987).
Wysokie ceny działek i mała atrakcyjność terenów przemysłowych i poprzemysłowych
miast wpłynęły na ich gorsze postrzeganie jako miejsc dla nowych inwestycji. Odnotowano wiele przypadków przenosin z miast na obszary podmiejskie z uwagi na brak
możliwości rozbudowy w centrum (Fothergill i in. 1985).
Istotnym podłożem kryzysu miast stały się również kwestie wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Posiadający podstawowe wykształcenie robotnicy mieli często bardzo wąskie kwalifikacje uzyskane na konkretnym stanowisku przy taśmie produkcyjnej. W tej sytuacji pozyskanie pracy w powstających wiedzochłonnych zawodach
Nowej Gospodarki stało się dla wielu mieszkańców niemożliwe. Dodatkowo panująca
„kultura biedy” i utkwienie w modelu opartym na zasiłkach społecznych wzmacniało
negatywny stosunek do kształcenia się, szkoleń i podejmowania pracy. W rezultacie doszło do wykluczenia społecznego znaczącej grupy mieszkańców miast i powstania tzw.
nowej podklasy społecznej (new urban underclass).
Kryzys ekonomiczny wyzwalał szereg przemian o charakterze segregacyjnym,
ostro wyznaczając granice pomiędzy dobrymi i złymi dzielnicami. W wielu dzielnicach robotniczych (m.in. w Manchesterze, Newcastle) pozostały jedynie osoby słabsze
społecznie i ekonomicznie, które nie były w stanie utrzymywać swoich nieruchomości
i zapobiec ich materialnej degradacji. Dodatkowo zaobserwowano migrację ludności
odmiennej pod względem narodowościowym czy rasowym do takich dzielnic. Z czasem dochodziło w nich do powstania gett, w których rosła przestępczość, co ograniczało jakiekolwiek możliwości sprowadzenia się do nich ludności bardziej zamożnej.
W wyniku napływu biednych imigrantów z innych krajów i problemom językowym,
a w rezultacie braku asymilacji napływowej ludności, dokonywała się marginalizacja
i stygmatyzacja obszaru, która pogłębiała negatywny wizerunek danej dzielnicy czy całego miasta. Stygmatyzacji służyły wewnętrzne przepisy instytucji pożyczkowych, które
nie pozwalały udzielać kredytów na zakup domów w zdegradowanych obszarach, ze
względu na niebezpieczeństwo utraty przychodów przez mieszkańców takich obszarów
oraz niezadowalający stan techniczny budynków. Niskie dochody ludności uniemożliwiały utrzymywanie wynajmowanych mieszkań i domów w dobrym stanie. Zamykano
lokalne sklepy, które nie mogły się utrzymać. Wiele domów zostało opuszczonych przez
osoby, które przeprowadziły się do lepiej postrzeganych dzielnic i do dziś nie znaleźli
się chętni do zakupu nieruchomości. Niektórzy mieszkańcy stali się zależni od możliwości pozyskania lokali socjalnych, których ograniczone zasoby stały się przyczyną
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wzrostu bezdomności: w roku 1993 wynosiła ona 77 tysięcy mieszkańców Londynu,
a samo miasto musiało wydać na te cele w ciągu jednego roku 136 mln GBP (Prescott
1999). W ten skrótowo ujęty sposób mechanizm negatywnej przyczynowości stał się
podłożem degradacji dzielnic w miastach brytyjskich. W ujęciu społecznym mechanizm
ten nazywa się cyklem wieloczynnikowej deprywacji (ryc. 1).

Ryc. 1. Cykl wieloczynnikowej deprywacji miast brytyjskich
Multidimensional cycle of deprivation in British cities
Opracowanie: G. Micek, na podstawie Garrington (2005).

2.1.3. Transport i środowisko
Istotną płaszczyzną kryzysu miast brytyjskich są ich problemy transportowe. Jednym ze źródeł kryzysu funkcji usługowych centrów miast była ich słaba dostępność dla
ruchu samochodowego. Niewystarczająca przepustowość dróg i brak miejsc parkingowych były jednymi z czynników sprzyjających powstawaniu centrów handlowych na
obrzeżach miast.
W związku z kryzysem tradycyjnych branż przemysłu w pewnych obszarach miasta gwałtownie zaczęło brakować miejsc pracy, co w powiązaniu z niechęcią Brytyjczyków do dojazdów do pracy, dało efekt w postaci długotrwałego bezrobocia. Dodatkowo strukturalne bezrobocie zostało wzmocnione poprzez słabą dostępność miejsc pra-
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cy transportem publicznym. Choć do drugiej wojny światowej rozwinęła się znacząco
sieć transportu miejskiego i połączenia otrzymały osiedla odległe od centrum miasta,
to jednak na skutek rozwoju nowych osiedli w latach 80. sieć transportu publicznego
w niektórych miastach stała się niewystarczająca pod względem liczby i częstotliwości
połączeń. Stagnacja rozwoju transportu zbiorowego wynikała częściowo z upowszechnienia transportu indywidualnego: skutkowało to jednak ograniczeniem szans życiowych przedstawicieli niższych klas społecznych nie dysponujących samochodem. Na
przykład olbrzymi wpływ na degradację obszaru West End w Newcastle ma po dzień
dzisiejszy niedoprowadzenie tam linii metra.
Kryzys miast brytyjskich wiąże się również z ich degradacją ekologiczną. Procesy nie do końca kontrolowanej i niezrównoważonej urbanizacji wynikały z dążenia
do podniesienia poziomu życia i rozwoju gospodarczego. Miasta w rosnącym tempie
zużywały wodę, energię elektryczną i inne zasoby, pozyskując je z odległych miejsc
i pozostawiając w środowisku nieraz nieodwracalne ślady swojej konsumpcji (Roberts
1995). Sporym problemem środowiskowym stał się zwłaszcza rosnący ponad możliwości transportowe systemów miejskich ruch uliczny. Już przed drugą wojną światową
znaczącym problemem zaczęła być rekultywacja terenów poprzemysłowych. Usunięcie
warstwy gleby z substancjami szkodliwymi czy działania mające na celu zapobieżenie
infiltracji okazały się istotnym czynnikiem hamującym na wiele lat rozwój obszarów
poprzemysłowych. Na przykład koszty ponoszone na rekultywację obszarów (głównie
na prace ziemne i neutralizujące działanie substancji szkodliwych) przed wkroczeniem
deweloperów stanowiły 52% ogółu wydatków Merseyside Development Corporation1.
Robert Guzik

2.2. Władze lokalne i regionalne w Anglii
Pełne zrozumienie zasad rządzących rewitalizacją i roli poszczególnych instytucji
jest niezwykle trudne bez uwzględnienia specyfiki brytyjskiej samorządności i organizacji terytorialnej. Celem niniejszego podrozdziału jest zarysowanie struktury jednostek
organizacji terytorialnej i odpowiadającej jej struktury władz samorządowych w Anglii.
W Anglii wyróżnia się cztery poziomy podziału administracyjnego, na który składa
się 9 rodzajów jednostek tworzących dość skomplikowaną mozaikę, gdyż niektóre z jednostek obejmują po dwa poziomy podziału, inne zaś mogą występować nie na całym
obszarze Anglii (ryc. 2).

1

Meryside Development Corporation – opis zadań i zasad funkcjonowania koroporacji rozowju
miast przedstawiono w rozdziale 4.1.3. oraz w dalszych rozdziałach.
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Ryc. 2. Schemat podziału administracyjnego Anglii
Schematic diagram of English adminisrative organisation
Opracowanie: R. Guzik.

Pierwszy poziom tworzy dziewięć regionów (ryc. 3) powołanych dopiero w 1994
roku przez konserwatywny rząd Johna Mayora. Utworzenie regionów było motywowane potrzebą koordynacji działań przedstawicielstw rządu w regionach (Departament
Handlu i Przemysłu, Departament Zatrudnienia, Departament Edukacji itp.), przy czym
do 1994 roku każdy z wymienionych departamentów miał inną liczbę i zasięg oddziałów
regionalnych. Drugim powodem była wynikająca z Traktatu z Maastricht konieczność
utworzenia regionów służących konstytucji Europejskiej Rady Regionów i wybór przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Jednym z regionów jest Londyn posiadający
wybieranego w bezpośrednich wyborach burmistrza (mayor) i 25-osobową radę. Pozostałe regiony posiadają Rady Regionalne (Regional Assembly), do których delegowani
są przedstawiciele niższych szczebli (władz lokalnych), a ich funkcją jest przekazywanie opinii realizującym politykę rządu w regionach Agencjom Rozwoju Regionalnego
(Regional Developement Agency). Oprócz Rady Regionu i Agencji Rozwoju Regionalnego w każdym regionie istnieje reprezentacja rządu (Government Office for Regions)
skupiająca przedstawicielstwa 10 departamentów ministerialnych.
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Ryc. 3. Podział Anglii na regiony / Regional organisation in England
Opracowanie: R. Guzik.

W 2002 roku rząd opublikował White Paper: Your Region, Your Choice, w którym
przedstawił plan utworzenia wybieralnych Rad Regionalnych (Elected Regional Assembly) odpowiedzialnych za tworzenie regionalnych strategii uwzględniających politykę
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zrównoważonego rozwoju, planowanie przestrzenne, transport, gospodarkę odpadami,
mieszkalnictwo i kulturę. Rady Regionalne miały być finansowane z grantów rządowych i udziału w podatkach lokalnych. W 2003 roku na mocy The Regional Assemblies
Preparation Act 2003 przygotowano 3 referenda w regionach. Pierwsze przeprowadzono w listopadzie 2004 w Północno-Wschodniej Anglii i po jego przegraniu, kiedy
tylko 1/5 z 900 tysięcy głosujących poparła rządowy plan, wycofano się z dalszych
referendów i realizacji reformy. Obecnie rząd w opublikowanym w 2007 roku Review of
Sub-National Economic Development and Regeneration (HM Treasury 2007) zapowiada likwidację od 2010 roku Rad Regionalnych jako nie spełniających swoich funkcji.
Obecną rolę mediatora między władzami lokalnymi niższych szczebli a Agencjami Rozwoju Regionalnego i przedstawicielstw rządu w regionach ma pełnić Sekretarz Stanu
ds. Władz Lokalnych i Społeczności (Secretary of State for Communities and Local
Government).
Drugim i trzecim poziomem podziału jest poziom hrabstw (county level) i poziom
okręgów (district level). Do tych dwóch poziomów odnosi się, używane w brytyjskiej
literaturze, a także w niniejszym raporcie, określenie – władze lokalne (local authority).
Większość obszarów wiejskich wchodzi w skład 34 hrabstw (shire county) dzielących
się na 284 okręgi (non-metropolitan district). Liczba okręgów wchodzących w skład
hrabstw waha się od 4 w Bedfordshire do 14 w Lancashire i w hrabstwie Kent. W obszarach miejskich sytuacja jest bardziej złożona, gdyż poza 6 hrabstwami metropolitalnymi (metropolitan county)2, które dzielą się na 36 okręgi metropolitalne (metropolitan
district) istnieje 41 jednolitych jednostek administracyjnych (unitary authority), wprowadzonych w 1995 roku, łączących funkcje hrabstwa i okręgu3. Wszystkie największe
(poza Londynem) miasta Anglii są bądź okręgiem metropolitalnym (36 miast), bądź
jednolitą jednostką administracyjną.
Wszystkie wymienione typy jednostek poza hrabstwami metropolitalnymi4 posiadają rady (council) decydujące o obsadzie stanowisk wykonawczych w korespondujących urzędach (radni nie mogą pracować w urzędach). Wybory do rad odbywają się według zróżnicowanych historycznie zasad (kilkanaście systemów) i w różnych terminach
(w niektórych obszarach co dwa lata – wybory połowy rady, w innych co cztery lata). Od
2002 roku prawo dopuszcza, po uprzedniej decyzji w referendum, bezpośrednie wybory
prezydenta (mayor). Obecnie na czele tylko 12 okręgów stoi bezpośrednio wybieralny
prezydent. W przypadku występowania II i III stopnia podziału istnieje rozdział kom2

3
4

Greater Manchester, Merseyside, South Yorkshire, Tyne and Wear, West Midlands, West Yorkshire.
Analogią w polskim systemie są powiaty grodzkie (łączące funkcje powiatów i miast).
Rady w okręgach metropolitalnych zostały rozwiązane w 1986 roku przez rząd Margaret Thatcher
z powodów politycznych, były krytyczne w stosunku do rządu i zbyt lewicowe w poglądach (Pacione 2001). W efekcie władze lokalne w obszarach metropolitalnych działają tylko na poziomie
okręgów, co oznacza że pełnią one takie same funkcje i zadania jak jednolite jednostki administracyjne.
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petencji między nimi. Administracja wyższego szczebla (hrabstwo) odpowiada m.in. za
szkolnictwo, biblioteki, transport, opiekę społeczną, planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo i ochronę konsumentów. Administracja niższego szczebla odpowiada m.in. za
mieszkalnictwo, gospodarkę komunalną, podatki lokalne i cmentarze. Władze lokalne II
i III szczebla finansowane są z grantów rządowych (około 75% wszystkich wydatków),
podatków lokalnych (głównie podatek katastralny) i udziałach w różnych opłatach,
w tym na przykład mandatach za złe parkowanie. Jeśli jakieś hrabstwo lub okręg jest za
mały, aby wypełniać określone zadania, tworzone są jednostki wykonujące te zadania
dla większej liczby hrabstw lub okręgów. Na przykład West Mercia Constabulary jest
jednostką policji działającą aż w 4 hrabstwach zachodniej Anglii. Najczęściej tego typu
jednostki tworzone są dla organizacji transportu miejskiego. Wielki Londyn będący jednym z 9 regionów pełni też te same funkcje co hrabstwo. Na poziomie okręgu Londyn
dzieli się na 32 dzielnice (borough) kompetencyjnie odpowiadające okręgom.
Oprócz tego na mocy prawa istnieją hrabstwa ceremonialne (48) związane są
z funkcją Lorda Lieutenanta, który jest reprezentantem Królowej w terenie. Hrabstwa
ceremonialne zwane są też hrabstwami geograficznymi używanymi jako jednostki referencyjne.
Czwartym poziomem podziału są gminy (civil parish). Nie wszystkie okręgi dzielą się na gminy. Najczęściej nie ma ich w okręgach metropolitarnych ani w Londynie,
chociaż od 2008 roku rząd pozwolił na tworzenie gmin w Londynie. Gminy liczą od kilkunastu aż do 72 tys. mieszkańców. Najczęściej obejmują kilka miejscowości wiejskich.
Na czele gminy stoi rada (parish council), która od niedawna może się także nazywać
Town Council, Village Council lub Community Council. W bardzo małych gminach
(1 500 z całkowitej liczby 10 200 gmin) nie ma rady, a jedynie odbywające się raz
do roku spotkanie przedstawicieli (elektorów) będące formą bezpośredniej demokracji.
Coraz powszechniejsze jest tworzenie wspólnej rady dla kilku gmin. Rady gmin są ciałami działającymi społecznie i najczęściej, oprócz największych gmin, nie powołują one
żadnych urzędów. Typowe zadania gmin to: administrowanie ogródkami działkowymi,
dbanie o przystanki komunikacji publicznej, oświetlenie ulic, zegary publiczne, ławki,
parki i place zabaw, zieleń, a ostatnio również systemy monitoringu (kamery przemysłowe) w ramach programów zwalczania przestępczości. Finansowanie działalności gmin
pochodzi z udziału w podatku katastralnym zebranym na ich obszarze przez władze
okręgowe.
Przedstawione w postaci studium przypadku rewitalizacji miast: Newcastle upon
Tyne, Gateshead i Sunderland położone są w regionie North-East (Północno-Wschodnia
Anglia). Na poziomie hrabstw – wchodzą w skład jednego z sześciu hrabstw metropolitalnych – Tyne and Wear5, które od 1986 roku nie posiada rady ani władz lokalnych
5

Hrabstwo metropolitalne Tyne and Wear (nazwa pochodzi od dwóch rzek przepływających przez
hrabstwo) powstało w 1974 roku w wyniku realizacji uchwalonej w 1972 roku reformy administracyjnej Wielkiej Brytanii. Wcześniej jego obszar wchodził w skład dwóch hrabstw (Northumerland i Durham).
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na tym poziomie. Tyne and Wear dzieli się na 5 okręgów metropolitalnych (City of
Newcastle upon Tyne, City of Sunderland, Metropolitan Borough of Gateshead, Metropolitan Borough of South Tyneside, Metropolitan Borough of North Tyneside) (ryc.
13). Status borough, podobnie jak status city ma znaczenie honorowe i jest przyznawany
nadaniem królewskim. Historycznie status city był nadawany miastom, w których ulokowane były katedry diecezjalne, od lat 20. XX wieku o status city mogą wystapić także
inne miasta, uznane przez dwór za ważne6. Jednym z najmłodszych miast o tym statusie
jest Sunderland.
Porównując system angielski do funkcjonującego w Polsce podstawową różnicą
jest brak w Anglii instytucji samorządowych na poziomie odpowiadającym polskim
województwom, a w obszarach wiejskich brak jednostek odpowiadających polskim
gminom. Angielskie hrabstwa są mniejsze niż polskie województwa a większe niż
powiaty, z kolei okręgi są wielkościowo zbliżone do polskich powiatów, ale przez to,
że jest to najniższy szczebel zinstytucjonalizowanych władz lokalnych znaczeniowo
odpowiadają polskim gminom. Warto zauważyć, że na terenach wchodzących w skład
jednolitych jednostek administracyjnych, a także w obszarach metropolitalnych istnieje tylko jeden poziom władz samorządowych, co może przypominać polskie powiaty
grodzkie.
Specyfiką działania władz lokalnych w Wielkiej Brytanii jest zasada ultra vires
mówiąca o tym, że władze lokalne mogą świadczyć tylko takie usługi lub działania, które są wymienione w aktach uchwalonych przez Parlament. To sprawia, że całość działań rewitalizacyjnych władz lokalnych wynika z odpowiednich uregulowań prawnych
wyższego szczebla. Wydatki władz lokalnych są głównie finansowane poprzez system
grantów rządowych przyznawanych na konkretne wydatki (szkolnictwo, transport itp.)
ściśle nadzorowanych przez rząd centralny. Autonomia władz lokalnych jest dodatkowo
ograniczona poprzez system planowania przestrzennego na poziomie kraju i regionalnym. Sytuacja ta w najbliższej przyszłości ma ulec zmianie w związku ze stopniowo
rosnąca rolą władz lokalnych i postępującą decentralizacją państwa (HM Treasury 2007)
(zob. rozdz. 9).
Robert Guzik

2.3. Ewolucja polityki rewitalizacji
Jedyną stałą rzeczą związaną z realizowaną w Anglii (dotyczy to również pozostałych części Wielkiej Brytanii) polityką miejską i rewitalizacją jest ciągła zmiana
(ryc. 4). Przemiany i ewolucja polityki z jednej strony wynikają ze zmieniających
6

Liczba mieszkańców jest tylko jednym z wielu kryteriów. Obecnie największym miastem poza
Wielkim Londynem bez statusu city jest liczący 232 tys. mieszkańców Reding, po przeciwnej
stronie skali leży walijskie St. Davids – najmniejsze city w Wielkiej Brytanii z niespelna 2 tys.
mieszkańców.
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się potrzeb i okoliczności gospodarczych i społecznych, a z drugiej – odzwierciedlają kalendarz wyborczy. Wybory parlamentarne i miejskie są okazją do prezentowania nowych programów i idei, które – w przeciwieństwie do europejskich zwyczajów – w Wielkiej Brytanii są potem wcielane w życie. Skutkuje to pojawianiem się
w tempie co 2-4 lata nowych programów i instytucji prowadzących rewitalizacje,
przy czym najczęściej nie wiąże się to z automatycznym wygaszaniem poprzednich,
lecz zmianą ich funkcji bądź stopniowym ograniczaniem aż do zupełnej likwidacji
w przeciągu kilku lat. Może to prowadzić to chaosu kompetencyjnego i sytuacji
niejasnej nie tylko dla mieszkańców i prywatnych firm zaangażowanych w rewitalizację, ale nawet dla władz miejskich. Dlatego jednym z najczęściej powtarzanych
wniosków w ewaluacjach polityki rewitalizacji jest potrzeba jej uproszczenia (HM
Treasury 2007).
Korzeni polityki rewitalizacji miast w Anglii można upatrywać w prowadzonych w latach 30. XX wieku programach wyburzeń i przekształceń dzielnic mieszkań
substandardowych (slum clearance). To nadało główny kierunek rewitalizacji aż do
wybuchów niepokojów społecznych drugiej połowy lat 60. Do tego czasu problemy
miasta były widziane i rozwiązywane przede wszystkim w zakresie jego tkanki fizycznej. Odkrycie na nowo problematyki ubóstwa i uświadomienie jej związków z imigracją z byłych kolonii mniejszości etnicznych i narodowych wskazało na potrzebę
nowej polityki miejskiej. Krytyczny wobec niewystarczających działań rządu w zakresie mieszkalnictwa komunalnego raport Milner Holland Report (HMSO 1965), jak
również nawołujący do zmian raport poświęcony edukacji Plowden Report (HMSO
1967) pobudziły rząd do działań. Ogłoszono Urban Programme w 1968 roku, który
polegał na udzielaniu grantów (do 75% wydatków) dla władz lokalnych z przeznaczeniem na poprawę edukacji, mieszkalnictwa oraz pomoc społeczną w obszarach
najbardziej zdeprywowanych. Skuteczność tych działań była niewielka, gdyż – jak
wykazano w White Paper on the Inner Cities (1977) – główne źródło problemów
zdeprywowanych dzielnic śródmiejskich leży poza nimi samymi i przede wszystkim
wynika ze struktur ekonomicznych, społecznych i politycznych zewnętrznych w stosunku do tych obszarów. To skłoniło rząd do przyjęcia rok później Inner Urban Areas
Act (1978), na mocy którego powołano siedem partnerstw między rządem centralnym
a władzami lokalnymi w celu zachęcenia kapitału prywatnego do ożywienia ekonomicznego obszarów śródmiejskich. To zbiegło się w czasie ze zmianą priorytetu rządu z forsowania polityki budowy i rozwoju nowych miast (New Towns Programme)
w kierunku rewitalizacji miast. Głównym wehikułem finansowania i realizacji rewitalizacji jest zmodyfikowany i rozszerzony Urban Programme.

Opracowanie: R. Guzik, na podstawie Pacione 2001, (zmienione i rozszerzone).

Ryc. 4. Główne programy i instytucje rewitalizacji miast Anglii w latach 1965-2005
Main programmes and institutions for urban regeneration in England in 1965-2005
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Największy przełom w polityce miejskiej nastąpił po objęciu rządów przez
konserwatystów pod kierunkiem Margaret Thatcher w 1979 roku. Konserwatystom
przyświecały dwie idee. Po pierwsze, redukcja znaczenia rządu centralnego na rzecz
władz i partnerów lokalnych, a po drugie – aktywizacja i wzrost znaczenia sektora
prywatnego w rewitalizacji, jako bardziej wydajnego, efektywnego i zorientowanego
na sukces. Rolą sektora publicznego według tej koncepcji miało być tworzenie zachęt
i ułatwień w działaniu sektora prywatnego, a także wytwarzanie dobrego klimatu dla
inwestycji. Bardzo silnie promowano, a najczęściej czyniono obowiązkowym, model
partnerstwa publiczno-prywatnego, które z powodzeniem funkcjonowało w USA co
najmniej od lat 50. XX wieku. Na mocy Local Government Planning and Land Act
(1980) powołano do życia strefy przedsiębiorczości (enterprise zone) bardzo podobne
w konstrukcji i działaniu do polskich specjalnych stref ekonomicznych oraz korporacje rozwoju miast (Urban Developement Corporations) (UDC). W późniejszym czasie
dodano kilkanaście instytucji i programów krótko scharakteryzowanych w tabelarycznym zestawieniu (tab. 1). Opis i ocenę funkcjonowania stref przedsiębiorczości zawarto w rozdziale 4.15, tutaj warto jedynie wspomnieć, że nie spełniły one pokładanych w nich oczekiwań.
Głównym zadaniem, powoływanych od 1980 roku, UDC było przygotowywanie terenów pod inwestycje sektora prywatnego służące rewitalizacji kryzysowych
obszarów. Podstawową działalnością było pozyskiwanie i scalanie terenów, ich
oczyszczanie, wyposażanie w infrastrukturę, a także – w partnerstwie z prywatnymi
inwestorami – planowanie architektoniczne i funkcjonalne. UDC były finansowane
przez Urban Development Grant (UDG) oraz za pomocą powołanego w 1987 roku
Urban Regeneration Grant, który rok później został zastąpiony przez City Grant,
które były skierowane bezpośrednio do aktorów sektora prywatnego bez pośredniczącej roli władz lokalnych, jak to miało miejsce w przypadku UDG. Główną miarą
sukcesu była liczba utworzonych nowych miejsc pracy, liczba nowych mieszkańców
przyciągniętych do zrewitalizowanego obszaru, a także ogólnie pojęta atrakcyjność
zrewitalizowanych terenów. Na czele UDC stał powoływany przez rząd zarząd,
w skład którego wchodziły osoby wywodzące się z sektora publicznego, mające
doświadczenia w rewitalizacji i znające dany obszar oraz przedstawiciele świata
biznesu. UDC były finansowane bezpośrednio za pomocą grantów rządowych i pośrednio poprzez możliwość odsprzedawania części gruntów i nieruchomości, które zyskiwały na wartości dzięki rewitalizacji. UDC mogły też na to konto ubiegać
się o pożyczki w sektorze bankowym. Dużym ułatwieniem dla działania UDC było
nadanie im szerokich uprawnień planistycznych bardzo przyspieszających działania
rewitalizacyjne.
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Tab. 1. Najważniejsze programy i instytucje rewitalizacji funkcjonujące w Anglii w latach 80.*
Main programmes and institutions for urban regeneration in England in the 1980 s.
Instytucja/Program
(rok utworzenia)

Derelict Land Grant
(Grant Terenów
Zdegradowanych)

City Grants (Granty
Miejskie)

City Action Teams
(Zespoły Akcji
Miejskiej)

Task Forces (Zespoły
Zadaniowe)

Housing Action
Trusts (Trusty Akcji
Mieszkaniowej)

Estate Action (Akcja
Osiedlowa)

Training and Enterprise
Councils (Rady
Szkoleń Zawodowych
i Przedsiębiorczości)

Funkcja/opis
Jeden z trzech typów grantów uruchomionych w 1982 roku – służący do
finansowania projektów odnowy i ponownego wykorzystania zdegradowanych
terenów (najczęściej poprzemysłowych), wypłacany podmiotom sektora
publicznego i organizacjom pozarządowym (sektor prywatny na analogiczny
cel pozyskiwał środki z City Grant). Program został zastąpiony w 1994 roku
przez Land Reclamation Programme obsługiwany przez English Partnerships
do 1999 roku, kiedy po powstaniu RDA (Regional Development Agency) został
tam przeniesiony.
Program zastępujący od 1988 roku Urban Developements Grants i Urban
Regeneration Grants. Przeznaczony dla podmiotów sektora prywatnego
prowadzących projekty rewitalizacyjne i tylko dla projektów powyżej 200 tys.
GBP. Preferowane były projekty koordynowane przez Urban Development
Corporations.
Zespoły przedstawicieli różnych ministerstw oraz władz lokalnych powołane
dla opracowania programów lepszego świadczenia usług społecznych
w zakresie ich jakości i efektywności dla poprawy problemów miast (głównie
zdegradowanych obszarów śródmieść (inner city)).
W latach 1986-89 powołano 19 TF dla najbardziej problemowych obszarów
miejskich w Anglii. Były to niewielkie zespoły złożone z przedstawicieli
władz lokalnych, pomocy społecznej, biznesu, szkolnictwa powoływane
na okres 3-5 lat dla promocji programów ukierunkowanych na pomoc tym
obszarom wśród ich mieszkańców.
Pierwszych sześć HAT zostało powołanych na mocy Housing Act 1988
w roku jego uchwalenia dla rewitalizacji najgorszych osiedli mieszkań
publicznych (public estates). HAT są nadzorowane przez powoływaną przez
rząd radę składającą się z przedstawicieli mieszkańców i władz lokalnych. Ich
celem była odnowa fizyczna budynków i przyciąganie nowych mieszkańców.
Ostatni HAT zakończy funkcjonowanie w 2008 roku.
Program uruchomiony w 1985 roku do finansowania na drodze konkursów
projektów rewitalizacyjnych prowadzonych przez władze lokalne w osiedlach
komunalnych. Środki mogły być wykorzystane nie tylko na odnowę
i poprawę fizyczną osiedli, ale także na programy poprawy zarządzania
osiedlami, budowania więzi sąsiedzkich itp.
Ciała doradcze działające od 1988 roku jako rada złożona w 2/3
z przedstawicieli przedsiębiorców i 1/3 przedstawicieli władz lokalnych (w tym
odpowiedzialnych za szkolnictwo), której zadaniem była ocena funkcjonowania
i potrzeb lokalnego rynku pracy w zakresie kwalifikacji, popytu na określone
zawody, a także pomoc w rozwijaniu małych firm. Powołano 80 rad, których
zasięgi działania przekraczały granice władz lokalnych i były dopasowane do
rozmiarów lokalnych rynków pracy. Służyły jako ciało konsultacyjne przy
projektach rewitalizacji ukierunkowanych na kwestie zatrudnienia i kwalifikacji
zawodowych. Każda rada dysponowała rocznym budżetem 20 mln GBP.

*) Poza omówionymi w tekście: The Urban Programme, The City Challenge, Single Regeneration
Budget, Enterprise Zones oraz Urban Development Corporations.
Opracowanie: R. Guzik.
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Oceny efektów działań UDC nie są jednoznaczne. Najczęściej wskazuje się na fakt,
że były bardzo kosztowne oraz że często rozwiązały one problem obszaru, ale nie zawsze jego mieszkańców (Pacione 2001). Skupienie uwagi na aspektach ekonomicznych
prowadziło do zaniedbań sfery społecznej. Sztandarowym przykładem tego typu problemów było działanie London Docklands Developement Corporations (LDDC), które
odbudowało i zrewitalizowało Londyńskie doki tworząc dużą liczbę miejsc pracy dla
wysokiej klasy specjalistów, czyli nie dla mieszkańców Newham. Budowa nowych luksusowych mieszkań i apartamentów tylko pogłębiła kryzys na lokalnym rynku wydłużając liczbę oczekujących na mieszkanie komunalne w Newham z 2650 osób w 1981 do
9112 w 1984 (Pacione 2001). UDC były również krytykowane za brak mechanizmów
kontroli demokratycznej wynikający z niewielkiego włączania w swe działania władz
i społeczności lokalnych.
Rewitalizacja lat 80. skupiała się głównie na podnoszeniu wartości i jakości nieruchomości oraz przestrzeni publicznej i komercyjnej (property-led regeneration) dzięki realizacji olbrzymich, spektakularnych, flagowych projektów (flagship projects), jak
choćby wspomniane wyżej Londyńskie doki z Canary Wharf. Wierzono, że poprzez
takie działania uda się ożywić ekonomicznie rewitalizowane obszary, a poprzez miejsca
pracy i podniesienie bazy podatkowej poprawie, niejako automatycznie, ulegną również
cechy społeczne.
Najpoważniejszą zmianą początku lat 90. było wprowadzenie zasad konkurencji (challenge fund model) w pozyskiwaniu publicznych środków na rewitalizację.
Wcześniej rząd za pomocą swoich agend oraz całego zestawu wskaźników decydował
o tym, jakie obszary należy rewitalizować, w jakiej kolejności i w jakim stopniu. Zakwestionowano zasadność i skuteczność takiego podejścia uznając, że lepiej będzie finansować tylko takie przedsięwzięcia, za którymi stoją przedsiębiorcze władze lokalne
i partnerzy prywatni mający odpowiednią wizję i strategię, gdyż tylko takie projekty
powinny wygrywać konkursy na finansowanie rewitalizacji. Efektem tego było powołanie w 1991 roku programu City Challenge, gromadzącego najwięcej środków na rewitalizację z wszystkich ówczesnych programów (Mawson i in. 1995). Kolejną zmianą
wprowadzoną w wyniku bardzo krytycznego raportu oceniającego wydatki publiczne
(Audit Commission 1987) było wprowadzenie w 1994 roku Single Regeneration Budget
(SRB) (Jednolity Budżet Rewitalizacyjny), który zastąpił City Challenge. Audyt wskazywał na zbyt wielkie skomplikowanie procesów rewitalizacji wynikające z dużej liczby
nieskoordynowanych programów i źródeł finansowania, w efekcie czego na brak możliwości urzeczywistnienia podejścia strategicznego do rewitalizacji. SRB przejął środki
z 20 różnych programów i wydawał je w drodze konkursów, urzeczywistniając zasadę
konkurencyjności.
Główna krytyka SRB i podejścia konkurencyjnego miała na celu dowieść, że taki
model oznacza pogłębianie różnic i problemów, gdyż najbardziej upośledzone obszary
są zbyt słabe, aby móc skutecznie konkurować o środki (Shiner 1995). Jako główną zaletę z kolei wskazuje się na odwrócenie dotychczasowego modelu regeneracji odgórnie
pobudzanej i sterowanej (top-down model) w stronę bardziej pożądanej aktywności od-
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dolnej (bootom-up model). SRB zbiegło się w czasie z jeszcze jedną zmianą i tej zmianie
służyło – odejścia od rozwiązywania pojedynczych problemów na rzecz zintegrowanego
modelu rewitalizacji. O ile w latach 70. dominowały programy ukierunkowane na sferę
mieszkaniową, inne programy w mniejszym stopniu służyły walce z ubóstwem, bezrobociem, słabym wykształceniem, a w latach 80. położono nacisk na programy służące
aktywizacji ekonomicznej (strefy przedsiębiorczości, projekty flagowe), to od początku
lat 90. przeważa myślenie, że każdy proces rewitalizacji powinien próbować rozwiązać
maksymalnie szeroki zakres problemów, włącznie z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Takie projekty miały największą szansę na finansowanie z SRB, wcześniej, kiedy z innego funduszu finansowano rekultywację terenów poprzemysłowych,
z innego ocieplanie budynków, a jeszcze z innego szkolenia dla bezrobotnych podejście
zintegrowane było niemożliwe. Po pierwsze trudno było w jednym czasie uzyskać finansowanie z kilkunastu źródeł, a po drugie skoordynowanie działań w ramach kilkunastu
programów było niewykonalne.
Kolejnym istotnym przełomem było objęcie w 1997 roku władzy przez Partię Pracy pod przewodnictwem Tony Blaira. W opinii nowego rządu jednym z najistotniejszych
problemów miejskich było wykluczenie społeczne (social exclusion) oraz ogólny zanik
więzi społecznych i ekonomicznych między grupami społecznymi, a także w przestrzeni między różnymi obszarami. Jedną z pierwszych strategii ogłoszonych przez nowy
rząd była strategia rewitalizacji i odnowy sąsiedzkiej (National Strategy for Neighbourhood Renewal) pod wiele mówiącym tytułem „Bring Britain Together” (Zintegrować
Wielką Brytanię). Inne źródło problemów miejskich upatrywano w źle funkcjonujących
szkołach i innych instytucjach publicznych (na przykład opieka społeczna) (Hall 2007).
W związku z tym ciężar rewitalizacji został przesunięty z projektów mających ekonomicznie pobudzić miasto czy szerzej region w kierunku projektów ukierunkowanych
na mniejsze obszary i społeczności lokalne (neighbourhood renewal). Odejście od wykorzystywania rewitalizacji jako narzędzia pobudzania wzrostu gospodarczego w obszarach miejskich, co było charakterystyczne dla lat 80. i pierwszej połowy lat 90. było
o tyle łatwe, że zbiegło się w czasie z wkroczeniem Wielkiej Brytanii na drogę szybszego wzrostu gospodarczego i ogólnie dobrej koniunktury. Jednakże znacznie szybszy
rozwój Londynu i Południowej Anglii niż reszty kraju powodował dalsze narastanie
różnic regionalnych. Jednym z celów polityki rządu było i jest niwelowanie tych różnic,
a ich poziom i zmiana stała się głównym miernikiem efektywności polityki regionalnej,
miejskiej, edukacyjnej, społecznej i gospodarczej rządu (HM Treasury 2007). Do podstawowych narzędzi i programów rewitalizacji zorientowanej na niewielkie powierzchniowo obszary problemowe (area based initiatives) należą: Fundusz Odnowy Sąsiedzkiej (Neighbourhood Renewal Fund); Lokalne Partnerstwa Strategiczne (Local Strategic
Partnerships), Nowy Układ dla Społeczności (the New Deal for Communities), Fundusz
Bezpiecznych i Silnych Społeczności (the Safer and Stronger Communities Fund) oraz
Program Odnowy Rynku Mieszkaniowego (Housing Market Renewal Pathfinders). Wymienione programy dysponują, patrząc z polskiej perspektywy, olbrzymimi środkami.
Sam Neighbourhood Renewal Fund w 2004 roku dysponował sumą 525 mln GBP do
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podziału między 86 władz lokalnych, na terenie których znajdowało się 86 obszarów
sąsiedzkich (wards) o najniższych wartościach wskaźników wielokrotnej deprywacji.
Rządy laburzystów to również inna optyka miejska i ogólnie funkcji i znaczenia
miast. W 1998 roku rząd powołał Urban Task Force (UTF) (Miejska Grupa Zadaniowa)
pod kierownictwem lorda Rogersa of Riverside, którego zadaniem była identyfikacja
przyczyn kryzysu miast oraz opracowanie wizji polityki miejskiej uwzględniającej zasady dobrego projektowania, dobrobytu społecznego i odpowiedzialności środowiskowej.
Był to jeden z elementów szerszej kampanii na rzecz renesansu miast (urban renaissance) korespondujący z amerykańskim nowym urbanizmem (new urbanism). W raporcie
Urban Task Force (1999) opowiedziano się za koncepcją zwartych architektonicznie
miast, będących mozaiką budownictwa jedno- i wielorodzinnego, z komercyjnymi ulicami w dzielnicach zapewniającymi dostęp do szerokiego zakresu usług i handlu w zasięgu
pieszego dojścia od miejsca zamieszkania i bardzo dobrze funkcjonującą komunikacją
publiczną. UTF wskazuje jednoznacznie na potrzebę i absolutny priorytet wykorzystywania terenów już zagospodarowanych, na przykład poprzemysłowych (brownfield development). Po pierwsze służy to poprawie estetycznego wizerunku miast, po drugie
– chroni przed niepotrzebnym rozrostem miast, który obciążałby niepotrzebnie środowisko i zwiększał problemy transportowe i komunikacyjne. Według UTF w skali Wielkiej
Brytanii 60% nowych inwestycji (komercyjnych i mieszkaniowych) powinno polegać
na zagospodarowaniu terenów typu brownfield. Jak zauważa sir Peter Hall (2000), na
poziomie Wielkiej Brytanii statystycznie to się może sprawdzić, ale przestrzennie będzie to bardzo zróżnicowane. Na północy Anglii jeszcze przez długi czas większość inwestycji może wykorzystywać tereny poprzemysłowe, podczas gdy na południu takich
terenów prawie nie ma. Renesansowi miast ma służyć także rozwój gospodarki opartej
na wiedzy (GOW). UTF optował też za powołaniem Urban Regeneration Companies
(Przedsiębiorstwa Rewitalizacji Miast), które zaczęły powstawać od 1999 roku.
W ostatnich latach daje się zauważyć częściowe przeniesienie akcentów polityki rządu z rewitalizacji obszarów zdeprywowanych i polityki wyrównywania poziomu
rozwoju i poziomu życia na powrót w kierunku pobudzania wzrostu gospodarczego
i rozwoju ekonomicznego jako panaceum na problemy miejskie. Symptomem zmiany
jest rządowy pomysł tworzenia przedsiębiorstw rozwoju gospodarczego (Economic Development Companies) w miejsce lub obok przedsiebiorstw rewitalizacji miast (Urban
Regeneration Companies), czy program stref poprawy funkcjonowania firm (Business
Improvement Districts) (zob. rozdz. 4.1.3) oraz zwiększająca się rola Agencji Rozwoju
Regionalnego w procesach rewitalizacji. Rząd zwraca też coraz większą uwagę na kwestię zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska i poszanowania energii (HM
Treasury 2007).
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2.4. Polityka mieszkaniowa w Wielkiej Brytanii
Na początku XXI w. liczba zasobów mieszkaniowych w Anglii wynosiła 21,1 mln.
(2003 r.), a liczba zasobów mieszkaniowych wzrasta o około 160 000 rocznie. W strukturze własnościowej mieszkań w Anglii 5,3 mln stanowią mieszkania prywatne i 1,4 mln
mieszkania socjalne, z tego 900 000 nie nadawało się do zamieszkania i 69% zasobów
mieszkaniowych wymagało remontu. Liczba mieszkań nie nadających się do zamieszkania spadła z 9,4 mln w 1996 r. do 6,7 mln w 2003 r., a w najbardziej zdeprywowanych
obszarach liczba mieszkań zmieniła się z 1,4 mln. w 1996 r. do 0,8 mln. W 2003 roku
koszt przywrócenia odpowiedniego standardu mieszkaniowego we wszystkich mieszkaniach oszacowano na około 50 miliardów GBP, tj. około 7 200 GBP na mieszkanie.
W latach 1996-2001 w ramach polityki mieszkaniowej przeprowadzono również 99 000
wyburzeń (Cullingworth, Nadin 2006).
Prowadzone działania rewitalizacyjne mające na celu poprawienie standardu
mieszkaniowego mogą wynikać z prowadzonej polityki mieszkaniowej miast. W Wielkiej Brytanii istnieje obowiązek zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków
mieszkaniowych i odpowiedniej dostępności do rynku mieszkaniowego. Obowiązującą definicję (affordable housing, lub affordable home) można określić jako mieszkania
ekonomicznie osiągalne. Faktycznie oznacza to możliwość dofinansowania mieszkań
przez gminę, aby mieszkańcy którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkań na
wolnym rynku mieli dostęp do mieszkań subsydiowanych (np. w planie metropolitalnym Londynu określono wymóg, aby 50% spośród mieszkań dostępnych na rynku było
ekonomicznie osiągalnych).
Gwałtowny rozwój Wielkiej Brytanii w okresie rewolucji przemysłowej spowodował obecny problem kraju związany z dużą ilością starych zasobów mieszkaniowych
niedostosowanych do współczesnych standardów budownictwa. W związku z tym można powiedzieć, że istnieje długa historia odnowy zasobów mieszkaniowych na terenie
Wielkiej Brytanii. Pierwsze działania mające na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców były podejmowane jeszcze przed II wojną światową i polegały na wyburzeniach
budynków nienadających się do zamieszkania. Szacuje się, że do 1951 wyburzono ponad 1 milion zdewastowanych budynków (Cullingworth, Nadin 2006).
Działania rehabilitacyjne na terenie dzielnic mieszkaniowych ustały w związku z II wojną światową, ale programy odnowy zasobów mieszkaniowych wznowiono w połowie lat 50.
Początkowo zwracano uwagę na poprawę indywidualnych domów, a następnie ulic i obszarów o substandardowym mieszkalnictwie. W dokumencie dotyczącym polityki mieszkaniowej (White Paper Houses) opublikowanym w latach 50. zasoby mieszkaniowe podzielono
na dwie grupy: mieszkania nienadające się do zamieszkiwania i w stanie zadawalającym. Ponadto w odnowie zasobów mieszkaniowych zwracano uwagę na uwzględnienie czynników
jakości środowiska naturalnego i poprawienia dostępności komunikacyjnej osiedli.
W 1969 r. ustawa dotycząca mieszkalnictwa (Housing Act) wprowadziła zmiany
w polityce mieszkaniowej polegające na uwzględnianiu aspektów społecznych w plano-
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wanych działaniach rewitalizacyjnych. Jedną z najistotniejszych zmian było odejście od
wyburzania zasobów mieszkaniowych w kierunku odnowy budynków. Wprowadzono
pojęcie obszarów wymagających odnowy (general improvement areas) (GIAs), które
były wspierane przez system grantów. Efektem działań przeprowadzonych w ramach
grantów GIA było zmniejszenie liczby mieszkań nienadających się do zamieszkania,
ponadto na niektórych obszarach zaobserwowano procesy gentryfikacji.
Kolejnym krokiem w polityce mieszkaniowej wprowadzonym w latach 70. było
położenie większego nacisku na incjatywy społeczne, realizowane w ramach działań
rewitalizacyjnych. Skoncentrowano działania na wybranych terenach mieszkaniowych
wskazanych przez władze lokalne; tereny te określane jako housing action areas (HAA)
zostały wybrane na podstawie koncentracji pewnych zjawisk kryzysowych (np. dużej
liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, rodzin wielodzietnych, matek samotnie
wychowujących dzieci lub gospodarstw domowych z niskim dochodem na mieszkańca).
Celem działań rewitalizacyjnych było poprawienie poziomu życia mieszkańców przy
zachowaniu na rewitalizowanym terenie istniejących społeczności lokalnych.
Zaobserwowano trzy różne kierunki wdrażania rewitalizacji na obszarach mieszkaniowych w realizowanych programach HAA, tj. komercyjne, socjalne i mieszane.
W podejściu komercyjnym zasoby mieszkaniowe były odnawiane przez ich właścicieli,
przy pomocy władz lokalnych kierujących dodatki mieszkaniowe na odnowę rewitalizowanego terenu. Podejście socjalne polegało na odnowie zasobów mieszkaniowych przez
organizacje mieszkaniowe (housing associations). Natomiast w podejściu mieszanym
władze lokalne pozyskiwały zdegradowane obszary mieszkaniowe i sprzedawały je nieodremontowane prywatnym inwestorom (Bailey, Robertson, 1997).
W 1989 r. nastąpiły zmiany w polityce dotyczącej rewitalizacji mieszkalnictwa,
w związku ze zmianą Local Government and Housing Act w 1989 r. Wprowadzono
szersze podejście do rewitalizacji terenów mieszkaniowych rozumiane zarówno w kontekście ekonomicznym jak i społecznym. Powrócono do wyburzania najbardziej zdewastowanych budynków oraz postawiono nacisk na system partycypacji różnych grup
społecznych. Główną ideą koncepcji rewitalizacyjnej na terenach mieszkaniowych było
wprowadzenie programu określanego jako ocena rewitalizacji jednostki sąsiedzkiej (neighbourhood renewal assesment). Programy te miały zawierać proponowane wizje rewitalizacji danego obszaru wraz z uwzględnieniem sposobu ich wdrażania, jak również
uwzględniać sposób użytkowania ziemi na danym obszarze, prognozę ekonomiczną,
analizę środowiska naturalnego i uwarunkowania społeczno-demograficzne obszaru.
Podczas pracy nad programami istniał obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych i włączenia społeczności lokalnej w planowanie. Zmieniono poprzednią nazwę
oraz wprowadzono szerszy zasięg obszarów rewitalizowanych. W miejsce wcześniejszych obszarów wymagających odnowy (general improvement areas) (GIA) i rewitalizowanych terenów mieszkaniowych (housing action areas (HAA) wprowadzony został
termin obszary rewitalizacji (renewal areas) (RAA). Tereny te (RAA), są znacznie większe obszarowo niż wcześniejsze tereny rewitalizowane HAA czy GIA, tzn. powinny
zawierać na swoim terytorium minimum 300 nieruchomości, z tego 75% nieruchomo-
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ści powinno należeć do prywatnych właścicieli, 75% mieszkań ma być zdefiniowanych
jako nienadające się do zamieszkiwania oraz przynajmniej 30% gospodarstw domowych
powinno korzystać z pomocy państwa (obowiązek ten ma na celu zapewnienie, że pomoc trafi do mieszkańców, których nie stać samodzielnie na wyremontowanie budynku).
Działania podejmowane na terenach rewitalizowanych są zapewniane przez odpowiedni
system grantów. Wprowadzono również większy nacisk na włączenie władz lokalnych,
tj. mają one większą swobodę w rozdzielaniu grantów rewitalizacyjnych. Do 1999 roku
wyznaczono ponad 100 obszarów rewitalizacji (RAA), ale badania przeprowadzone
przez Wooda (1996) oceniające program rewitalizacji wykazały, że prace nad działaniami rewitalizacyjnymi postępują bardzo wolno, np. w Birmingham po 10 latach od
wyznaczenia obszaru rewitalizacji 6 400 nieruchomości, które zostały wyodrębnione
w ramach obszaru RAA nie zostało jeszcze wyremontowanych.
W 1991 wprowadzono nową inicjatywę ustawodawczą w polityce miejskiej i powłano program City Challenge, która miała realizować całościowy program rewitalizacji terenów mieszkaniowych na drodze konkursów. Jednym z głównych wyzwań było
powiązanie polityki mieszkaniowej, zatrudnienia mieszkańców oraz rewitalizacji. Problemy terenów mieszkaniowych miały zostać uwzględnione w wieloaspektowej analizie
odbudowy fizycznej mieszkań, przy uwzględnieniu warunków wykluczenia ekonomicznego ludności oraz poprawienia szans jej zatrudnienia. W związku z krytyką programu City Challenge związaną z koncentrowaniem się tylko na niewielkich obszarach,
polityka miejska została poprawiona w programie Single Regeneration Budget z 1994
roku. Wprowadzono wówczas zintegrowane programy rewitalizacji, uwzględniające
problemy ekonomiczne, społeczne, fizyczną odbudowę budynków, z elastycznym systemem dofinansowania projektów. Wdrażanie programów rewitalizacyjnych zostało
skierowane do władz regionalnych, a od 2002 roku Agencje Rozwoju Regionalnego
zaczęły nadzorować realizację działań rewitalizacyjnych. Najważniejsze zasady jakie
wprowadzono w programach Single Regeneration Budget to: konieczność uwzględnienia podejścia strategicznego w planowaniu, wdrażanie programów przy wykorzystaniu
partnerstwa publiczno-prywatnego, powiązanie programów z odpowiednimi źródłami
finansowania, przyznawanie dotacji realizowanej na podstawie oceny wyników danego
programu. Głównymi zaletami programów City Challenge i Single Regeneration Budget
było podkreślenie znaczenia planowania strategicznego i partnerstwa publiczno-prywatnego w programach rewitalizacyjnych terenów mieszkaniowych (Cullingworth, Nadin
2006).
Wprowadzona w 2000 roku polityka odnowy dzielnic (neighborhood renewal policy) uwzględnia dwa programy dotyczące odnowy zasobów mieszkaniowych Single Regeneration Challenge Fund i Our Towns and Cities: The Future – Delivering the Urban
Renaissance. Pierwszy koncentruje się na poprawieniu jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju lokalnego, poprawienie sytuacji zatrudnienia ludności, walkę
z wykluczeniem społecznym, także wspieranie działań mających na celu poprawienie
infrastruktury technicznej, transportowej i stanu środowiska naturalnego. Drugi program
koncentruje się bardziej na poprawieniu atrakcyjności terenów mieszkaniowych w mia-
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stach, przyciąganiu mieszkańców do centrów miast oraz promowaniu tworzenia osiedli
mieszkaniowych na terenach użytkowanych wcześniej w inny sposób (brown-field).
Arkadiusz Kocaj

2.5. Strefy przedsiębiorczości jako narzędzie rewitalizacji
Wzrastające w latach 70. bezorobocie, głównie związane z likwidacją górnictwa
węgla kamiennego i problemami jakie wówczas przezywał przemysł stoczniowy, zmusiły władze do poszukiwania metod aktywizacji ekonomicznej obszarów dotkniętych
wspomnianymi problemami. Jednym ze sposobów miały być powoływane od 1982 roku
tzw. strefy przedsiębiorczości (ryc. 5) (Enterprise Zones)7. Strefy przedsiębiorczości
miały funkcjonować przez dziesięć lat od ich ustanowienia i opierały swoje funkcjonowanie na następujących zasadach (Jones 2006):
• 100% zwolnienia z podatku dochodowego od przedsiębiorstw do wysokości wydatków kapitałowych poniesionych na budowę obiektów komercyjnych (przemysłowych lub usługowych),
• zwolnienia z podatku od zajmowanych nieruchomości komercyjnych,
• zwolnienia z podatku od szkoleń firmowych i z obowiązku dostarczania informacji do specjalnych jednostek publicznych zajmujących się szkoleniami,
• wnioski celne firm zlokalizowanych w strefach przedsiębiorczości są rozpatrywane jako priorytetowe i niektóre wymagania obecne w prawie celnym mogą
być zniesione,
• wymagania rządu co do sprawozdawczości firm są zredukowane,
• każda strefa stosuje uproszczony mechanizm przyznawania pozwoleń budowlanych, który daje prawo automatycznego przyznawania praw do budowy dla
wybranych typów użytkowania.
Strefy zostały powołane do życia pod hasłem stymulowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach znajdujących się w kryzysie. Dzięki uwolnieniu przedsiębiorców
spod ciężaru biurokracji stały się swego rodzaju inkubatorami dla przedsiębiorstw. Natomiast dziesięcioletni okres ich istnienia wynikał z faktu oceny czasu potrzebnego na
zakorzenienie się określonych działalności w strefie. Po tym okresie w opinii twórców
stref, firmy powinny mieć na tyle stabilną pozycję, żeby mogły się obejść bez wszystkich
narzędzi wspomagających. Strefy mogą być również postrzegane jako element szerszej
polityki kreowania przestrzeni miejskiej, na przykład poprzez bycie elementem procesu rewitalizacji (Jones 1996). Do roku 1984 ogłoszono powstanie 24 stref, przy czym
w roku 1982 powstało ich jedenaście.
Utworzone strefy podzielono na trzy kategorie: miejskie (urban), dobrze dostępne (accessible) i odległe (remote) w zależności od lokalizacji. Pierwsze znajdowały się
najczęściej w obszarze miast lub na ich obrzeżach, drugie były dobrze skomunikowane
7

W rzeczywistości polskiej ich odpowiednikiem są specjalne strefy ekonomiczne.
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z innymi obszarami, a więc znajdowały się przy dobrze rozbudowanych drogach, a ostatnie to strefy oddalone i względnie izolowane. Stref sklasyfikowanych jako miejskie było
11 (m.in. Tyne Riverside, Sunderland, Isle of Dogs czy Swansea). Strefy te wyróżniały
się pod względem powierzchni, część powstałych w pierwszej fazie zajmowało obszar
ponad 200 hektarów. Kolejna kategoria stref zamykała się liczbą 21. Dominowały one
w późniejszym etapie tworzenia i jako przykład wymienić można strefy: Hartlepool,
East Midlands czy Telford. Ustępowały pod względem powierzchni strefom miejskim,
ich powierzchnia oscylowała wokół 100 hektarów, ale i tutaj zdarzały się większe, jak
na przykład Lanarkshire mająca 205 hektarów. Ostatnie strefy określane jako izolowane stanowiły tylko 3 przypadki. Były to strefy Milford Haven, Invergordon i Allerdale – znana również jako Workington. Niektóre strefy złożone były z kilku obszarów
przyłączanych w różnym czasie) i określano je jako strefy ad-hoc. Ostatnią powstałą
strefą była Tyne Riverside zakładana w roku 1996. W 22 strefach do 1990 roku znalazło
swoje miejsce ponad 5000 firm zatrudniających w sumie ponad 126 tysięcy osób. Z tej
liczby 59 700 osób pracowało w strefach miejskich, 59 200 osób w strefach określanych
jako dostępne, a w strefach odległych pracowało 6 800 osób (CLG 1995). Jednocześnie
szacowno, że około 58 tys. z tej liczby znalazłoby zatrudnienie w tych obszarach bez
powstania stref, tak więc strefy podwoiły liczbę miejsc W roku 1987 rząd brytyjski
ogłosił, że dalsze tworzenie stref będzie odbywało się tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Zanotowano jeszcze siedem takich interwencji.

Strefy przedsiębiorczości jako narzędzie rewitalizacji

39

40

Arkadiusz Kocaj

Wydatki poniesione z sektora publicznego na tworzenie i rozwój stref oscylowały
w latach 1981-1993 między 798 a 968 mln GBP (różnica wynika z różnych metodologii liczenia środków publicznych) (CLG 1995). Z tej sumy aż 57% przypadło tylko
na 6 stref miejskich, kolejne 39% na 13 stref z typu dostępnych i 4% na strefy odległe.
Środki finansowe były wydawane na trzy główne cele: zwolnienia z podatków stanowiły 46% całkowitych kosztów, zwroty z wydatków kapitałowych 45%, a zwrot za
zakup ziemi i rozwój infrastruktury 9% całkowitych kosztów. Przez pierwsze 10 lat
funkcjonowania stref stosunek środków publicznych do prywatnych kształtował się
na poziomie 1:2,3.
Brytyjska idea stref przedsiębiorczości spotkała się z silną krytyką ze strony świata
nauki (m.in. Butler 1982, Rubin, Richards 1992) jak i polityków. Po pierwsze, główne
ostrze krytyki dotknęło samej idei stref oraz interwencji państwa, która jest sprzeczna
z zasadami wolnego rynku. Butler (1982) krytykuje strefy przedsiębiorczości za to, że
nie spełniły nadziei w zakresie deregulacji rynku, przejścia ziemi w ręce prywatnych inwestorów (przez długi czas w Wielkiej Brytanii znaczna część ziemi w strefach należała
do państwa albo firm sektora publicznego). Strefy miały w zamyśle nie podlegać wielu
istniejącym regulacjom w zakresie prawnym i organizacyjnym, a w rezultacie stały się
ich zakładnikiem zamiast odnieść sukces poprzez uwolnienie (Pirie 1981).
Po drugie – strefy w znaczącym stopniu nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. Niektóre z nich nie stały się katalizatorami rozwoju lokalnego. Na przykład strefa
w Clydeside nigdy nie została w pełni zagospodarowana (Jones i in. 2003). Relatywnie
niewielkie zainteresowanie przedsiębiorców strefami okazało się być sporym zaskoczeniem. Celem brytyjskich stref miała być m.in. inkubacja nowych firm. Założenie to
nie zostało spełnione, gdyż główny nacisk położono na przyciąganie dużych przedsiębiorstw. Przyciągnięte koncerny nie wytworzyły szerokiej sieci powiązań z lokalnymi
przedsiębiorstwami. Słabe lokalne zakorzenienie firm funkcjonujących w strefach stało
się od lat 90. problemem, gdyż część korporacji (zwłaszcza w przemyśle elektronicznym) zaczęła zamykać swoje fabryki. Brytyjskie strefy nie zmieniły się, jak zakładano,
w raje podatkowe dla małych firm i innowacyjnych działalności, a stały się miejskimi
parkami przemysłowymi.
Po trzecie – niektóre rozwiązania stosowane przez zarządy stref były nie do
końca uczciwe w stosunku do innych przedsiębiorstw i obszarów. W ramach regulacji
prawnych istniała możliwość podpisania umowy na inwestycje, której wartość mogła
być odliczana od podatków przez kolejne lata (nawet po formalnym skończeniu funkcjonowania strefy). Stało się to źródłem wielu olbrzymich tzw. złotych umów (golden
deals) zawieranych w ostatnim roku funkcjonowania strefy, co niejako przedłużało interwencję państwa na następne kilka lat.
Krytyczne studia kosztów funkcjonowania stref (Wilks-Heeg 1996) stały się źródłem wielu kryzysów politycznych. Przez kilka pierwszych lat funkcjonowania stref
(Burtler 1982) urzędnicy państwowi starali się blokować tę ideę, traktując ją jako nowy,
niepotrzebny element. W rezultacie to koniunktura na rynkach światowych, a nie lokalne
zachęty, stała się czynnikiem rozwoju stref (Wilks-Heeg 1996).
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Krytycznie oceniana jest również ekonomiczna strona funkcjonowania stref. Oszacowano, że koszt powstania jednego miejsca pracy wynosił między 20 000 a 25 000
GBP (DCLG 2006). Strefy pokazały, że niepowodzeniem kończą się działania oparte na
zachętach podatkowych w sytuacji, kiedy nie współgrają one z innymi narzędziami i nie
pozwalają poprawnie ocenić charakteru obszaru interwencji.
Kolejne głosy krytyczne padały między innymi w kierunku zasad lokalizowania
stref. Podkreślano, że nie można tworzyć stref tylko na podstawie złej sytuacji ekonomicznej pojedynczych obszarów sąsiedzkich (wards) bez uwzględnienia kontekstu
regionalnego (ODPM 2003).

3. Współczesne procesy rewitalizacji w Wielkiej Brytanii
Robert Guzik

3.1. Instytucje i aktorzy rewitalizacji
Celem rozdziału jest przedstawienie najważniejszych instytucji i aktorów rewitalizacji
wraz z określeniem ich miejsca i funkcji w procesach rewitalizacji. Opisano jedynie obecnie
istniejące i działające instytucje (stan na marzec 2008 r.). Kolejność prezentacji nie jest podyktowana ważnością instytucji i poszczególnych uczestników, lecz poziomem i skalą przestrzenną działania (od poziomu krajowego po poziom lokalny) oraz obejmuje trzy grupy: instytucje
publiczne, instytucje prywatne oraz wybrane stowarzyszenia i organizacje społeczne.
3.1.1. Poziom krajowy
Najważniejszym aktorem rewitalizacji jest obecnie rząd Wielkiej Brytanii, który
za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji (English Partnerships, Agencje Rozwoju Regionalnego) współfinansuje i decyduje o większości projektów rewitalizacyjnych. Na szczeblu centralnym kształtowane są również akty prawne (proponuje je rząd,
a przyjmuje parlament). Instytucje centralne odpowiedzialne są także za nadzór i audyt
finansowy projektów rewitalizacyjnych. Na poziomie rządu w działania rewitalizacyjne
zaangażowane są niemal wszystkie ministerstwa, z wiodącą rolą dwóch:
• THE DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT (Ministerstwo ds. Społeczności i Władz Lokalnych): Powstało w 2001 roku jako biuro wicepremiera Johna Prescota, a w 2006 roku uzyskało status ministerstwa. Z perspektywy rewitalizacji miast jest to najważniejsze ministerstwo, gdyż odpowiada za politykę miejską,
mieszkalnictwo, władze lokalne, planowanie przestrzenne, prawo i przepisy budowlane, problemy wykluczenia społecznego i bezdomności, straż pożarną oraz jest odpowiedzialne za funkcjonowanie Biur Rządu w Regionach (Regional Government
Offices). Na czele ministerstwa stoi sekretarz stanu, któremu podlega dwóch ministrów (osobno ds. mieszkalnictwa i władz lokalnych) oraz trzech wiceministrów.
Większość zadań ministerstwo realizuje za pośrednictwem wyspecjalizowanych
agencji, do których należą opisane w dalszej części English Partnerships oraz Housing Corporations. Ministerstwo obejmuje swoim działaniem tylko obszar Anglii.
• THE DEPARTMENT FOR BUSINESS, ENTERPRISE AND REGULATORY REFORM (BERR) (Ministerstwo Gospodarki): Powstało w 2007 roku z przekształcenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu (Departament of Trade and Industry), które polegało, między innymi,
na wyłączeniu polityki innowacyjności i przekazaniu jej nowemu Ministerstwu Innowacji, Uniwersytetów i Kwalifikacji (Department for Innovation, Universities and
Skills), a przejęciu nadzoru nad reformą regulacji prawnych dotyczących gospodarki.
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Odnośnie zagadnień powiązanych z rewitalizacją, ministerstwo to odpowiada za politykę rozwoju gospodarczego, politykę zatrudnienia i rozwój regionalny. Najważniejszą agencją do realizacji wspomnianych polityk są opisane poniżej Agencje Rozwoju
Regionalnego działające we wszystkich 8 regionach Anglii oraz w Londynie.
• ENGLISH PARTNERSHIPS (EP) (Partnerstwo dla Anglii): narodowa agencja rewitalizacji powołana w maju 1999 roku poprzez połączenie Komisji ds. Nowych Miast
(Commission for the New Towns) (CNT) oraz Agencji Rewitalizacji Miast (Urban Regeneration Agency) (URA). CNT została powołana na mocy New Towns
Act z 1959 roku i rozpoczęła działalność w 1961 roku. URA została powołana na
mocy Housing and Urban Developement Act w 1993 roku przejmując dotychczasowe programy: City Grant (Grant Miejski), Derelict Land Grant oraz English Estates, które od 1 kwietnia 1994 roku przestały istnieć. Zgodnie z prawem
EP spełnia niezależnie funkcje tych dwóch instytucji (CNT i URA), co oznacza
na przykład publikowanie dwóch sprawozdań i audytów finansowych. W drugiej
połowie 2008 roku lub na początku 2009 roku EP ma się połączyć z The Housing
Corporation (Rządowa Agencja Mieszkalnictwa) i ma powstać nowa instytucja
Homes and Communities Agency (Agencja Domów i Społeczności).
EP jest rządową agencją finansowaną przez ministerstwo ds. społeczności i władz
lokalnych (CLG) odpowiedzialną za politykę i strategię rewitalizacji na poziomie krajowym (odpowiednikiem w regionach są Agencje Rozwoju Regionalnego). EP wspiera
różnorakie programy rewitalizacji, reprezentuje w nich rząd oraz je finansuje. EP współpracuje na rzecz rewitalizacji z innymi agendami rządowymi oraz władzami lokalnymi.
Roczny budżet EP wyniósł w roku 2007/2008 – 620 mln GBP, a w roku 2008/2009 700
mln GBP, przy czym około 60% pochodzi z dochodów EP wynikających ze sprzedaży
nieruchomości i terenów oraz działalności komercyjnej (szkolenia, publikacje). EP zatrudnia 500 osób, które pracują w biurze krajowym i 5 przedstawicielstwach regionalnych. Do szczegółowych zadań EP należy:
• zwiększanie podaży wysokiej jakości, dostępnych mieszkań w obszarach zwiększonej presji mieszkaniowej (Południowo-Wschodnia Anglia),
• jak najlepsze wykorzystanie bardzo ograniczonego zasobu ziemi w Anglii i promocja wykorzystania obszarów wczesniej zagospodarowanych,
• redukcja zasobów mieszkaniowych w obszarach niskiego popytu oraz opuszczonych domów przy jednoczesnym zastępowaniu ich domami o wysokiej jakości
(Market Renewal Pathfinder Areas),
• prowadzenie wysokiej jakości, zrównoważonej rewitalizacji w obszarach restrukturyzacji gospodarczej,
• zwiększanie jakości i liczby inwestycji sektora prywatnego w mieszkalnictwo
oraz rewitalizację,
• ustanawianie i promocja dobrych praktyk w zakresie projektowania miejskiego
(urban design) i standardów budownictwa (construction standards),
• promocja nowoczesnych technologii budownictwa,
• podnoszenie umiejętności i kwalifikacji w zakresie rewitalizacji.
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Choć EP działa na obszarze całej Anglii, to do priorytetowych terenów objętych tą
działalnością należą:
• 20% najbardziej upośledzonych (zdeprywowanych) obszarów sąsiedzkich w Anglii (wards). Ich definiowaniem zajmuje się CLG,
• obszary po górnictwie węgla kamiennego (the Coalfields),
• obszary działania Przedsiębiorstw Rewitalizacji Miast (URC),
• obszary rozwoju mieszkalnictwa w Anglii Południowo-Wschodniej (Milton
Keynes, South Midlands, the London-Stansted-Cambridge-Peterborough Corridor, Thames Gateway and Ashford),
• obszary rewitalizacji mieszkaniowej i programów Pathfinders ,
• miejsca strategicznych projektów rewitalizacji obszarów poprzemysłowych
(strategic brownfield sites).
EP jest rozliczany przez rząd za pomocą ustalonych w PSA (Public Service Agreement) wskaźników celu. Prezentację wskaźników oraz ich wartości dla okresów budżetowych 2005/2006 oraz 2006/2007 zawarto w tab. 2.
Rozmieszczenie programów i miejsc działań EP przedstawia mapa (ryc. 6).

Ryc. 6. Obszary działania English Partnerships w roku budżetowym 2006/2007
English Partnership areas in 2006/2007 budget year
Źródło: Opracowanie A. Kocaj, na podstawie: English Partnerships Annual Report 2007.
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Tab. 2. Wskaźniki i wyniki projektów realizowanych przez English Partnerships w latach 2005/2006 i 2006/2007
Indicators and results of English Partnerships Project 2005/2006 and 2006/2007
Wskaźnik

2005/2006
Cel
Realizacja

Rekultywacja i odnowa terenów poprzemysłowych
230-240
(ha)
Jednostki mieszkaniowe (domy) – rozpoczęte
5040-6070
inwestycje na obszarach objętych programami
Jednostki mieszkaniowe (domy) – inwestycje
2460-2520
zakończone na obszarach objętych programami
Powierzchnia obiektów miejsc pracy (tysiące metrów
250-270
kwadratowych)
Inwestycje sektora prywatnego (miliony GBP)
480-500

2006/2007
Cel
Realizacja

243

270-310

328

7615

8490-9560

9403

3222

3990-4490

4248

419

260-300

326

677

870-980

1022

Uwaga: wskaźniki są obliczane proporcjonalnie do finansowania EP poszczególnych projektów. Na
przykład jeśli EP finansuje 50% inwestycji, to wtedy wykazuje 50% uzyskanych efektów.
Źródło: English Partnerships Annual Report 2007.

EP prowadzi obecnie 23 programy. Niektóre z nich mają postać instytucjonalną
i wtedy są opisane w dalszych częściach tego rozdziału (Urban Regeneration Companies, Economic Developement Companies, Housing Action Trusts, Housing Market Renewal Pathfinders, Land Restoration Trust). EP koordynuje też pilotażowy projekt Local
Housing Companies. Najważniejsze programy nie tworzące instytucji to:
• Brownfield Land (Tereny do Ponownego Zagospodarowania): EP opublikowało listę priorytetów i zaleceń do opracowywanej wspólnie z rządem Narodowej
Strategii Re-zagospodarowania (National Brownfield Strategy) o jednoznacznej
wymowie priorytetu dla ponownego użytkowania obszarów poprzemysłowych
i wcześniej zagospodarowanych. Inne działania obejmują prowadzenie krajowej
bazy danych terenów poprzemysłowych, zdegradowanych, opuszczonych itp.
– przeznaczonych do ponownego zagospodarowania (National Land Use Database), organizację szkoleń i seminariów oraz publikowanie materiałów o tej
tematyce. EP w skali Wielkiej Brytanii jest najbardziej doświadczoną i zaawansowaną instytucją zajmującą się tą problematyką.
• Carbon Challenge (Wyzwanie Węglowe): rządowy program, wprowadzany
i obsługiwany przez EP od 2007 roku, mający na celu promocję i zmianę technologii budowania idącą w kierunku większego poszanowania energii i dbałości
o środowisko naturalne.
• Design for Manufacture Competition (Projektowanie Konkurencyjnego Budowania) – Akcja promująca i udowadniająca, że jest możliwe wybudowanie
wysokiej jakości domu za 60 tys. GBP (około 300 tys. PLN). Program ma formę
konkursu otwartego dla władz lokalnych i deweloperów.
• First Time Buyers Initiative (Program Zakupu Pierwszego Domu) – w ramach programu EP finansuje do 50% ceny zakupu domu dla osób, które nie są w stanie zaku-
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pić po cenie rynkowej swojego pierwszego domu (mieszkania), a należą do grupy
kluczowych dla danego regionu pracowników (key workers) (obecnie do tej grupy
zaliczają się pielęgniarki, nauczyciele i policjanci) – 50% kupownaych przez EP domów, a drugie 50% dla innych grup wskazanych przez Regional Housing Boards
(Regionalne Rady Mieszkalnictwa). EP staje się współwłaścicielem domu i w momencie jego ponownej sprzedaży otrzymuje swój udział. Nabywca może w każdym
momencie wykupić udział EP, ale według aktualnej wartości rynkowej nieruchomości. Program ten ma na celu rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Anglii Południowo-Wschodniej, gdzie rozwój gospodarczy i idące za nim ceny nieruchomości
wykluczyły z rynku mieszkaniowego znaczną część osób potrzebnych lokalnej gospodarce. Dodatkową zaletą programu jest możliwość zapewniania przez EP popytu
na mieszkania i domy na obszarach rewitalizowanych. EP realizuje program za pośrednictwem agencji Housing Option Plus będącej krajowym agentem oraz rozrzuconych po całej Anglii 23 regionalnych Agencji Zakupu Domów (Home Buy Agents).
Hospital Sites Programme (Program Miejsc Poszpitalnych): Program zagospodarowania obiektów pełniących w przeszłości funkcje publicznych szpitali przekazanych w 2005 roku do EP przez ministerstwo zdrowia – ogółem 96 szpitali
wraz z działkami (1 700 ha) do zagospodarowania na obiekty biurowe i komercyjne, a także mieszkaniowe.
Housing Action Trust (Trusty Akcji Mieszkaniowej): EP jest instytucją wygaszającą program HAT i odpowiedzialną po jego zakończeniu w 2008 roku do przedstawienia oceny i wniosków, a także do przechowywania dokumentacji HAT.
Housing Gap Funding (Finansowanie Luki Mieszkaniowej): inwestycyjne narzędzie pomocy publicznej pozostające w zgodzie z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącej pomocy publicznej przedsiębiorstwom, pozwalające na pomoc
prywatnym deweloperom realizującym inwestycje mieszkaniowe. EP jest koordynatorem programu w imieniu rządu. Pomoc taka jest udzielana dla projektów
zgodnych ze strategiami rewitalizacji (na róznych poziomach) i jest udzielana
przez Agencje Rozwoju Regionalnego, Housing Corporation oraz EP.
The Housing Partnership (Partnerstwo Mieszkaniowe) (THP): Partnerstwo
zawiązane w 2003 roku między EP a the Housing Corporation (HC) dla koordynacji i lepszej synergii wspólnych działań na rzecz poprawy funkcjonowania
i rewitalizacji zasobów mieszkaniowych. Obecnie w ramach THP prowadzonych jest 12 strategicznych projektów rewitalizacji, finansowanych w ramach
innych programów – THP służy tylko współpracy oraz w późniejszym etapie
opracowania wzorca dobrych praktyk.
Land Sales Programme (Program Sprzedaży Terenów) (LSP): EP posiada
obecnie około 6000 ha ziemi do wykorzystania pod inwestycje mieszkaniowe
lub komercyjne (handel, rozrywka, przemysł), które w ramach programu ma
zamiar sprzedać prywatnym inwestorom, pozyskując w ten sposób środki na
działalność. Tereny są sprzedawane albo na drodze bezpośrednich negocjacji lub
w formie przetargu (ta druga forma nie jest obowiązkowa).
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• Land Stabilisation Programme (Program naprawy terenów pogórniczych)
(LSP): Program grantów rządowych, administrowany i obsługiwany w imieniu
rządu przez EP, na ochronę i naprawę terenów pogórniczych (oprócz górnictwa
węgla kamiennego). O granty występują władze lokalne, przy czym nie muszą
być właścicielem terenu.
• Millennium Communities (Społeczności Millenijne) (MC): koordynowany
przez EP projekt budowy 7 osiedli, środowiskowo przyjaznych domów i budowy ekologicznie wrażliwych społeczności w ramach programu promocji zrównoważonego rozwoju. MC powstają na terenach poprzemysłowych, gdzie EP
dodatkowo promował nowoczesne metody rekultywacji terenów. MC składają
się z domów różnej wielkości (i ceny), promując tworzenie heterogenicznych
społeczności.
• National Coalfields Programme (Narodowy Program Węglowy) (NCP): Program
partnerski między EP, RDA, the Coaldfields Communities Campaign (Kampania na
rzecz społeczności na obszarach po górnictwie węgla kamiennego) i Coalfield Regeneration Trust (Trust Rewitalizacji Obszarów po Górnictwie Węgla Kamiennego)
dla wspomagania przekształceń terenów po górnictwie węgla kamiennego w nowe
obszary mieszkaniowe, rekreacyjne, komercyjne i tworzenia nowych miejsc pracy.
EP jest liderem programu i zarządza obecnie 107 takimi miejscami. EP odpowiada
za pozyskanie terenu, jego rekultywację oraz prace planistyczne (master planning)
oraz za włączanie w proces ich rewitalizacji społeczności lokalnych. Od powstania
programu w 1997 roku jego łączne wydatki wyniosły 379 mln GBP, co przyciągnęło dalsze 665 mln GBP inwestycji sektora prywatnego; odzyskano w tym czasie
1 946 ha terenów pokopalnianych, na których powstało 0,8 mln m.kw. powierzchni
komercyjnych o łącznym zatrudnieniu 16 345 osób oraz wybudowano 2 192 domy.
Na terenach, które pozostają wciąż do zrewitalizowania (4 550 ha) planowane jest
utworzenie 42 000 miejsc pracy, zbudowanie 2 mln m.kw powierzchni komercyjnych (handel, biura, wytworczość) oraz wybudowanie 8 000 nowych domów.
• New Towns (Nowe Miasta) (NT): Po II wojnie światowej, w związku ze zniszczeniami wojennymi, odżyła idea budowy nowych miast propagowana w czasach wiktoriańskich przez Ebenezera Howarda, twórcę koncepcji miast-ogrodów
– Letchworth i Welwyn. W akcie New Towns Act z 1946 roku rząd aprobuje tę
ideę i już w 1946 roku przystąpiono do planowania i budowy pierwszego miasta
(Stevenage). Do 1955 powstało 11 takich miast, z czego 8 jako miasta satelitarne
Londynu, a do roku 1970 kolejnych 10, w tym największy taki projekt – miasto
Milton Keynes8. Od 1961 roku majątkiem i dokumentacją, które pozostały po
8

Milton Keynes jest jednym z najlepiej rozwijających się i prosperujących miast Wielkiej Brytanii.
Zajmując 8 900 ha jest miejscem zamieszkania dla 230 tys. osób, siedzibą 3 500 firm, w tym aż
500 z kapitałem zagranicznym. MK jest doskonale położone przy skrzyżowaniu autostrad z bardzo
dobrą dostępnością do lotnisk Heathrow i Luton. MK spełnia też koncepcję miasta-ogrodu z ponad
20 mln drzew, licznymi parkami i terenami rekreacyjnymi, wśród których można wymienić jedyny
w Wielkiej Brytanii kryty stok narciarski.
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korporacjach powoływanych do budowy nowych miast zarządza Komisja Nowych Miast, która jest jedną z dwóch organizacji tworzących obecnie EP (od
1999 roku). Obecnie 21 nowych miast jest zamieszkiwanych przez 2 mln ludzi,
a na ich terenie znajduje się aż milion miejsc pracy. Pod wieloma względami są
one przykładem urbanistycznego i społecznego sukcesu. EP, gdzie tylko to możliwe, stara się czerpać z bogatych doświadczeń związanych z budową i projektowaniem nowych miast. EP prowadzi obecnie rewitalizację w wybranych NT,
dotyczącą tylko aspektów fizycznych (zmiana elewacji, ocieplanie itp.) i jest to
jedyna rewitalizacja, która nie zawiera w sobie angielskiego terminu regeneracja
(regeneration), a rewitalizacja (revitalisation).
Register of Surplus Public Sector Land (Rejestr Nadwyżki Gruntów Publicznych) (RSPSL): EP prowadzi bazę danych (z dostępem otwartym) o gruntach
i nieruchomościach będących własnością instytucji publicznych, niewykorzystywanych, możliwych do sprzedania. Obecnie baza zawiera informację od 70 instytucji (w tym wojsko, koleje, służba zdrowia) o 750 miejscach i łącznej powierzchni ponad 5 000 ha. RSPSL jest zadaniem delegowanym do EP przez rząd.
HOUSING CORPORATION (HC) (Korporacja Mieszkaniowa): Agencja rządowa odpowiedzialna za politykę budownictwa mieszkaniowego oraz za nadzór i finansowanie
niemal 2 000 Housing Associations (HA), które są ciałami non-profit (o różnej formie
prawnej – fundacje, stowarzyszenia, firmy) zajmującymi się budowaniem, administracją i wynajmem mieszkań socjalnych. HC bezpośrednio lub poprzez działające lokalnie HA jest partnerem niemal we wszystkich projektach rewitalizacyjnych związanych z rynekiem mieszkaniowym (wyburzenia, budowa nowych mieszkań). HC jest
odpowiedzialna w imieniu rządu za rozwiązywanie problemu bezdomności, zapewnianie mieszkań ofiarom przemocy domowej itp. W roku budżetowym 2006/2007
HC wydało 1,9 miliarda GBP na budowę i oddało do użytku 41 657 nowych domów
i mieszkań. HC zatrudnia około 500 osób w centrali i 10 biurach regionalnych. Według planów HC ma zostać połączona z English Partnerships w jedną agencję.
LAND RESTORATION TRUST (LRT) (Trust Odzyskanych Terenów): Organizacja powołana w 2004 roku jako partnerstwo przez cztery agendy rządowe: EP, Groundwork, Komisje Leśnictwa (Forestry Commission) oraz Agencję ds. Środowiska
(the Environment Agency). Jej celem jest pozyskiwanie, tworzenie terenów zielonych na terenach poprzemysłowych, a następnie zarządzanie nimi. Obecnie
LRT zarządza kilkuset terenami zielonymi o łącznej powierzchni około 700 ha,
funkcjonującymi najczęściej jako parki i tereny rekreacyjne.
THE BRITISH URBAN REGENERATION ASSOCIATION (BURA) (Brytyjskie Stowarzyszenie Rewitalizacji Miast): Najważniejsza organizacja non-profit zrzeszająca
firmy i podmioty zajmujące się rewitalizacją jak i zainteresowane osoby prywatne. Celem jest wymiana doświadczeń, wspólne organizowanie szkoleń i konferencji dla członków, prowadzenie i zlecanie badań w zakresie rewitalizacji,
promowanie dobrych praktyk rewitalizacyjnych, m.in. poprzez przyznawanie
dorocznych nagród za najlepsze projekty rewitalizacyjne.
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• REGENERATION & RENEWAL (Rewitalizacja & Odnowa) (RR) – skala i znaczenie
procesów rewitalizacji w Wielkiej Brytanii stworzyły potrzebę i rynek na wydawnictwa periodyczne związane z rewitalizacją. Najważniejszym organem jest
tygodnik „Regeneration & Renewal”, który ukazuje się od 2000 roku i obecnie
rozchodzi się aż w 15 600 egzemplarzach. Wydawca RR (Haymarket Media) prowadzi również portal internetowy poświęcony rewitalizacji: Regen.Net (www.
regen.net). Portal oprócz prezentacji treści RR (dostępnej dla prenumeratorów)
służy wymianie informacji (fora dyskusyjne), szukaniu specjalistów (ogłoszenia o pracy), budowaniu bazy wiedzy (dokumenty bezpośrednio umieszczone
w portalu oraz katalog linków).
3.1.2. Poziom regionalny i subregionalny
• REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY (RDA) (Agencje Rozwoju Regionalnego): RDA
zostały powołane do życia w 1999 roku dla każdego z ośmiu angielskich regionów, a rok później została powołana analogiczna agencja dla Londynu (The
London Development Agency) (LDA). RDA pełnią rolę strategicznego lidera
rozwoju gospodarczego i rewitalizacji w regionach. Ich zadaniem jest wypracowanie wizji i strategii rozwoju gospodarki regionalnej i rewitalizacji na drodze
współpracy i partnerstwa z innymi agendami rządowymi i władzami lokalnymi (shared vision). Działania RDA są finansowane przez granty rządowe (na
poszczególne działania) o łącznej sumie w roku budżetowym 2007/2008 – 2,3
mld GBP. Tak olbrzymia kwota wynika z przekazywania przez rząd wielu zadań do RDA wraz z ich finansowaniem (na przykład RDA obsługuje współpracę biznesu z uniwersytetami). Elastyczność finansowania strategicznych celów
w regionach zapewnia powołanie w 2002 roku jednolitego budżetu RDA (single
pot), wcześniej RDA obsługiwały zadania finansowane przez różne ministerstwa
w ramach ich budżetów, dodatkowo single-pot przejął funkcję i środki Single
Regenration Budget. Niektóre zadania RDA wykonują wspólnie tworząc porozumienia ponadregionalne, czego przykładem może być współdziałanie RDA
trzech północnych regionów w ramach partnerstwa i programu The Northern
Way (Północny Sposób) utworzonego w 2004 roku. W latach 2002-2007 RDA
przyczyniły się do powstania 500 tys. miejsc pracy; 56 tys. nowych firm i przekształcenia 5 600 ha terenów poprzemysłowych w nowe funkcje.
• REGIONAL ASSEMBLIES (RA) (Zgromadzenia Regionalne): Ciało konsultacyjne,
złożone z przedstawicieli władz lokalnych odpowiedzialne za przygotowanie Regionalnej Strategii Zagospodarowania Przestrzennego (Regional Spatial Strategy), która zawiera Regionalną Strategię Transportu (Regional Transport Strategy)
oraz Regionalną Strategię Gospodarki Odpadami (Regional Waste Strategy). Strategie te obejmują horyzont 15-20 lat. Dodatkowo RA mają obowiązek konsultowania działań RDA, w szczególności opracowywanej przez RDA – Regionalnej
Strategii Gospodarczej (Regional Economic Strategy). RA nie mają charakteru
zinstytucjonalizowanego. Rząd planuje w najbliższym czasie likwidację RA.
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• THE GOVERNMENT OFFICES (GO) (Biura Rządu w Regionach): Pełnią funkcje
administracyjne i reprezentacyjne rządu w regionach. Odpowiadają za kontrolę i monitoring poczynań agencji i jednostek rządowych i finansowanych przez
rząd w ramach Porozumienia Usług Publicznych (Public Services Agreement).
Wspierają tworzenie regionalnych strategii. Obecnie rząd planuje zmniejszenie
zakresu działania GO i redukcje zatrudnienia o 30% – w związku z przekazywaniem części zadań do RDA, jednocześnie planowane jest umacnianie funkcji
analitycznych GO (badania i monitoring regionalny).
• HOUSING MARKET RENEWAL PATHFINDERS (HMRP) (Wyszukiwacze Dróg Odnowy Rynku Mieszkaniowego): W 2002 roku rząd ogłosił projekt powołania
9 HMRP działających w wybranych miastach Anglii Północno-Wschodniej
i Midlands w celu odnowy rynku mieszkaniowego charakteryzującego się najwyższymi wskaźnikami opuszczonych domów oraz zasobów mieszkaniowych
o niskim standardzie. HRMP sa powoływane jako partnerstwo między odpowiednimi władzami lokalnymi a finansującymi program English Partnerships,
RDA oraz Housing Corporation, które mają przedstawicieli w radach nadzorczych HMRP. HRMP są odpowiedzialne za opracowanie strategii odnowy
i rewitalizacji rynku mieszkaniowego, a potem za koordynację jej wdrażania.
Czas działania HRMP wynosi od 10 do 15 lat. W okresie 2003-2008 rząd wydał na program HMRP ponad 1,2 miliarda GBP, co daje sumę ponad 200 mln
GBP rocznie na każdy z funkcjonujących HRMP. Najczęściej HRMP działają
na obszarze szerszym niż jedno miasto, co ma nawiązywać do zasięgu przestrzennego lokalnego rynku mieszkaniowego i ograniczać potencjalne delokalizowanie problemów. Jednym z działających HRMP jest Bridging Newcastle
Gateshead obejmujący oba te miasta; został on szerzej przedstawiony w części
II jako studium przypadku.
3.1.3. Poziom lokalny

Władze lokalne9 są obecnie najważniejszym aktorem rewitalizacji. System konkursowy finansowania rewitalizacji wprowadzony jeszcze w czasach rządów Margaret
Thatcher, a także wymóg formowania partnerstw sprawia, że niemal we wszystkich realizowanych projektach rewitalizacyjnych władze lokalne pełnią ważną bądź kluczową
rolę. Szczególnie rewitalizacja skierowana na małe obszary (neighbourhood renewal)
czyni z władz lokalnych jej głównego organizatora i dysponenta środków desygnowanych przez rząd na konkretne programy. Władze lokalne są głównym aktorem w następujących programach i odpowiadają za nie:
• LOCAL STRATEGIC PARTNERSHIPS (LSP) (Lokalne Partnerstwa Strategiczne): Wielopodmiotowe porozumienie, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz
lokalnych, organizacji pozarządowych, mieszkańców i sektora prywatnego, po9

System administracyjny i miejsce władz lokalnych omówiono w rozdziale 2.2. Tutaj przez władze
loakalne rozumiane są wszystkie jednostki o charakterze samorządowym.
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wołane w celu artykułowania lokalnych problemów, formułowania strategii ich
przezwyciężania i alokacji środków na rozwiązywanie problemów. Pierwsze
LSP zostały powołane w 2000 roku i były obligatoryjne dla obszarów korzystających z rządowego funduszu dla odnowy 88 najbardziej zdeprywowanych
obszarów w Anglii (Neighbourhood Renewal Fund). Obecnie istnieją niemal we
wszystkich jurysdykcjach władz lokalnych. Struktura LSP ani forma ich pracy
nie jest narzucana przez rządowe regulacje. Dlatego efekty i styl działania są
bardzo zróżnicowane.
THE NEW DEAL FOR COMMUNITIES (NDC) (Nowy Układ dla Społeczności): Program rządowy skierowany do najbardziej upośledzonych obszarów w Anglii.
Polega on na finansowaniu działań partnerstwa zawiązywanego pomiędzy władzami lokalnymi a przedstawicielami upośledzonych społeczności w celu przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji, która musi uwzględniać rynek pracy,
edukację, zwalczanie przestępczości, budowanie więzi społecznych oraz poprawę jakości życia, a miarą sukcesu jest zmniejszanie różnic między tymi obszarami a przeciętnymi wskaźnikami dla kraju. Pierwsze NDC powstały już w latach
1998-99, a obecnie jest ich 39. NDC są finansowane przez grant rządowy ze
średnim finansowaniem dla pojedynczego NDC – 52 miliony GBP w okresie 10
lat. Organizacyjne NDC są umocowane we władzach lokalnych, które zapewniają lokum i pracowników obsługi.
NEIGHBOURHOOD RENEWAL FUND (NRF) (Fundusz Odnowy Sąsiedzkiej): Program
finansowania rewitalizacji dla 86 najuboższych i najbardziej zdeprywowanych
jednostek przestrzennych w Anglii, z finansowaniem przekraczającym 500 mln
GBP rocznie. Funduszem NRF dysponują LSP, które muszą realizować wytyczone przez rząd cele walki z deprywacją w co najmniej 6 dziedzinach (rynek
pracy, edukacja, przestępczość, zdrowie, rynek mieszkaniowy).
THE SAFER AND STRONGER COMMUNITIES FUND (SSC) (Fundusz Bezpiecznych i Silnych Społeczności): Program łączący wysiłki i finansowanie ministerstwa ds.
społeczności i władz lokalnych oraz ministerstwa spraw wewnętrznych (Home
Office) dla zwalczania przestępczości, wandalizmu, alkoholizmu i narkomanii
na poziomie społeczności lokalnych.
LOCAL AREA BUSINESS GROWTH INCENTIVE (Program Lokalnego Rozwoju Przedsiębiorstw): Program rozpoczęty w 2005 roku, dający władzom lokalnym środki
na pobudzanie i promocję wzrostu gospodarczego. Władze lokalne otrzymują
część z sumy przyrostu podatku od firm działających na ich terenie. W Anglii
w okresie 2005-2006 270 władz lokalnych uzyskało w ten sposób 127 mln GBP,
a rok później już 300 władz sumę 300 mln GBP. Co ciekawe, władze nie muszą wydawać tych środków bezpośrednio na rozwój ekonomiczny. Na przykład
jeżeli uznają, że ukwiecenie miast bądź organizacja imprezy kulturalnej lepiej
przysłuży się promocji wzrostu gospodarczego, mogą na to przeznaczyć pozyskane środki.
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Inne istotne instytucje i programy na poziomie lokalnym i subregionalnym to
Urban Regeneration Companies, Economic Development Companies, Urban Development Corporations oraz Business Improvement Districts:
• URBAN REGENRATION COMPANIES (URC) (Przedsiebiorstwa Regeneracji Miast):
Niezależne, prywatne firmy, prowadzone przez partnerów ze środowiska przedsiębiorców zakładane na mocy porozumienia przez władze lokalne, Agencje Rozwoju Regionalnego (RDA) i English Partnerships (EP) oraz wiodących lokalnych
aktorów życia gospodarczego i społecznego (najwięksi pracodawcy, największe
firmy, przedstawiciele organizacji społecznych i stowarzyszeń). Głównym celem
URC jest pozyskanie i zaangażowanie partnerów sektora prywatnego do formułowania i realizacji zrównoważonej strategii rewitalizacji (sustainable regeneration strategy) dla zdefiniowanego w akcie założycielskim obszaru działania URC.
Rolą URC jest opracowanie strategii rewitalizacji w porozumieniu z partnerami
z sektora publicznego i prywatnego, a następnie koordynacja działań wdrażania
tej strategii w życie. URC koordynują plany inwestycyjne sektora publicznego
i prywatnego oraz usiłują pozyskać nowe inwestycje poprzez sugestywną promocję i wizualizację zmian jakie mogą dokonać się w wyniku udanej rewitalizacji.
URC są finansowane najczęściej w równym stopniu (po 33%) przez władze lokalne, RDA i EP, które mają przedstawicieli w radzie nadzorczej. URC nie dysponują budżetem na rewitalizację (ten, jak i decyzyjność, pozostaje u partnerów
publicznych i prywatnych). URC dostarczają wiedzę, umiejętności i prowadzą
koordynację działań. Większość URC to firmy zatrudniające od 20 do 50 pracowników dysponujące budżetem od 1 do 2 mln GBP rocznie, przy czym największym składnikiem budżetu (przeciętnie około 70%) są pensje personelu.
Pierwsze URC powstały w 1999 roku w Liverpool (Liverpool Vision), w Manchesterze (New East Manchester) oraz w Sheffield (Sheffield One). Na początku 2008
roku istniało w Anglii 19 URC oraz trzy Economic Development Companies, (EDC)
(Przedsiębiorstwa rozwoju gospodarczego), wcześniej funkcjonujące jako URC (m.in.
Sheffield One, który jako EDC nazywa się Creative Sheffield).
• ECONOMIC DEVELOPMENT COMPANIES (EDC) (Przedsiębiorstwa Rozwoju Gospodarczego): Od 2007 roku rząd promuje ideę tworzenia przedsiębiorstw rozwoju
miast (City Development Companies). Potem zmieniono nazwę na EDC, gdyż
stwierdzono, że nie należy ograniczać ich tworzenia tylko do obszarów miejskich.
Idea ich działania jest bardzo podobna do URC z tym, że mają być wehikułami
do wdrażania zarówno strategii rewitalizacji jak i jednocześnie strategii wzrostu
gospodarczego. Druga różnica to zasięg przestrzenny. Mogą obejmować tak jak
URC jurysdykcję jednej władzy lokalnej lub szerszy. Wtedy potrzebne jest porozumienie władz kilku obszarów, przy czym nie ma ograniczeń co do ich typów
– możliwe jest np. powołanie EDC skupiającego obszary i wiejskie i miejskie.
• URBAN DEVELOPMENT CORPORATIONS (UDC) (Korporacje Rozwoju Miejskiego):
Pierwsze UDC powstały w 1980 roku (zob. rozdz. 2.3) i wszystkie zakończyły
swoje istnienie w połowie lat 90. Od 2003 roku znowu powstają UDC na podob-
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nych zasadach co „stare” UDC, tyle że już bez uprawnień planistycznych. Ich
głównym celem jest przygotowanie (wykup, rekultywacja) terenów dla rewitalizacji. Obecnie istnieje 5 UDC, w tym East London UDC powołany w związku
z inwestycjami i rewitalizacją przed Igrzyskami Olimpijskimi 2012.
• BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICTS (BID) (Strefy Poprawy Funkcjonowania Firm):
Forma partnerstwa publiczno-prywatnego powołana przez Local Government Act
(2003) mająca na celu podnoszenie jakości przestrzeni handlowej i komercyjnej na
obszarze działania BID. BID może obejmować fragment miasta (najczęściej centrum), czasem jedną ulicę handlową, albo nawet całe miasto (np. Keswick w Lake
District). Powołanie BID następuje oddolnie z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców, którzy w trakcie spotkania, poprzez głosowanie podejmują taką decyzję, ustalają plan działania i cele oraz decydują o wielkości opodatkowania, które będzie
finansować BID. Rola władz lokalnych to pomoc w organizacji BID oraz zbieranie
podatku. BID powoływane jest na okres maksymalnie 5 lat, po czym musi nastąpić kolejne głosowanie, w którym przedsiębiorcy mogą przedłużyć program. BID
najczęściej wydaje środki na poprawę estetyki otoczenia (zieleń, klomby, fontanny,
ławki, latarnie), bezpieczeństwo (kamery CCVT, ochrona); promocję i informację.
Niektóre BID posiadają zarząd i pracowników, którzy realizują zadania, inne przekazują zebrane środki władzom lokalnym, które realizują zlecone zadania. Każdy BID
ma radę nadzorczą (do kilkunastu członków), czuwającą nad realizacją programu.
Idea BID i pierwsze programy tego typu powstały w latach 60. XX wieku w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Obecnie w Europie poza Anglią i Walią BID funkcjonują
w Irlandii, Niemczech, Albanii, Serbii, a od 2007 roku również w Szkocji.
Obecnie funkcjonuje w Anglii i Walii 70 programów BID, a w kilkunastu dalszych przypadkach były próby ich powołania, które skończyły się niepowodzeniem – przedsiębiorcy
w głosowaniu byli przeciwni ich powołaniu. Przeciętna frekwencja wyborcza przy powoływaniu BID wynosi około 55% firm i waha się od 27% do 72%. Roczny budżet BID najczęściej wynosi od 500 tys. do 1 mln GBP. W drodze głosowania ustala się różny poziom opodatkowania i ulg, możliwe jest też zróżnicowanie stawek w zależności od wielkości firm.
Na poziomie krajowym funkcjonuje powołana przez Association of Town Centre
Management (Stowarzyszenie zarządzaniem centrami miast) (ATCM), której rząd powierzył kierowanie i propagowanie programu BIDS – National BID Advisory Services
(Narodowa Służba Doradcza BID) (NBIDAS). Prowadzi ona szkolenia w zakresie programów BID, badania i promocję, a w przypadkach konfliktów może być mediatorem.
Poszczególne programy BID, po opłaceniu składki, mogą zostać członkami NBIDAS,
które jednocześnie jest stowarzyszeniem BID.
Krytyka BID skupia się na wskazywaniu przykładów złego zarządzania, kiedy
środki są wykorzystywane tylko na promocję niektórych firm kosztem wszystkich, małej przejrzystości finansowania przy jednoczesnym braku rzetelnej sprawozdawczości.
Inni autorzy wskazują na fakt, że BID zawłaszcza przestrzeń publiczną, a tym samym
dochodzi do dalszej prywatyzacji przestrzeni bez miejsca dla bezdomnych i innych niepożądanych grup (Cook 2008; Hoyt, Gopal-Agge 2007).
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3.2. Zarządzanie i organizacja procesów rewitalizacji
Problem zarządzania rewitalizacją w odróżnieniu od zarządzania instytucją czy przedsiębiorstwem tkwi w jej partnerskim charakterze. Dodatkowo należy uwzględnić głos i rolę
społeczności lokalnych, które nie zawsze są odpowiednio reprezentowane w momencie zawiązywania partnerstw, co czyni zarządzanie rewitalizacją procesem jeszcze trudniejszym.
Partnerstwo jest korzystną i pożądaną formą realizacji rewitalizacji (rozdz. 3.2.2), choć bardzo wymagającą organizacyjnie. Należy tutaj od razu podkreślić, że podejście partnerskie
nie jest tożsame z partnerstwem publiczno-prywatnym (rozdz. 3.2.3), które jest tylko jedną
z form partnerstwa o specjalnym statusie prawnym i finansowym. Wedle wskazań brytyjskiego rządu – rewitalizacja ma być prowadzona w ujęciu strategicznym (rozdz. 3.2.1). Omawiając brytyjskie doświadczenia na polu rewitalizacji nie sposób także pominąć mechanizm
przymusowego wykupu, który omówiono w ostatniej części tego rozdziału (3.2.4).
Carter (2006) wskazuje, że kluczowe dla skutecznego zarządzania procesem rewitalizacji są:
• identyfikacja i włączenie w proces rewitalizacji wszystkich kluczowych aktorów; w dalszym etapie ich równe traktowanie i zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do informacji,
• posiadanie jasnej, wyważonej, zogniskowanej na celu rewitalizacji, wypracowanej wspólnie ze wszystkimi partnerami strategii,
• jasny podział obowiązków i odpowiedzialności między wszystkimi partnerami,
uczestnikami procesu rewitalizacji,
• sprawne i charyzmatyczne przywództwo,
• niezależność – łatwiej jest zarządzać i realizować cele w osobno powołanej dla
projektu rewitalizacyjnego agencji niż działać jako część większej organizacji
– to stawiałoby partnerstwo pod znakiem zapytania, czyniąc odpowiedzialną instytucję partnerem dominującym,
• zbudowanie zespołu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,
• ciągłe monitorowanie i ewaluacja działań.
Zarządzanie rewitalizacją składa się z kilku kluczowych etapów, które wymagają
odmiennych rozwiązań. Według Lichfield (2006) główne etapy to:
• identyfikacja pola dla rewitalizacji; inicjatywa najczęściej wychodzi od władz
lokalnych lub instytucji publicznych, stowarzyszeń, rzadziej od podmiotów sektora prywatnego,
• szukanie i budowa partnerstwa; inicjator rewitalizacji musi stworzyć listę potencjalnych partnerów i przeprowadzić wstępne rozmowy w kierunku krystalizacji
idei rewitalizacji i szukania wspólnie z pozyskanymi partnerami innych kluczowych aktorów,
• przygotowanie strategii i start w przetargu/konkursie o środki na rewitalizację; tutaj
występuje pierwszy poważny dylemat – czy zawiązać formalnie partnerstwo i czy
zatrudnić managera projektu (koordynatora) zanim pozyska się środki; zatrudnienie
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zarządzającego jest najczęściej zbyt kosztowne, szczególnie, że nie ma gwarancji powodzenia projektu ani jego kontynuacji, dlatego na początku zarządzanie zazwyczaj
przypada organizacji inicjującej proces; doświadczenie pokazuje, że albo jest to zatrudniony na cały etat pracownik (niskiego lub średniego szczebla) i wtedy skuteczność
jest bardzo niska lub jest to osoba zajmująca wyższe stanowisko (np. dyrektor w urzędzie miasta), który poświęca tylko część swojego czasu na projekt rewitalizacyjny, ale
dzięki pozycji i autorytetowi potrafi zbudować partnerstwo i włączyć w przygotowanie
projektu różnorakie zasoby swojej organizacji i instytucji partnerskich, co okazuje się
skuteczniejszym rozwiązaniem. Władze lokalne dużych miast często posiadają biura
i urzędników zajmujących się tylko pozyskiwaniem środków i prowadzeniem projektów we wczesnej ich fazie. Etap opracowania strategii i wniosku jest kluczowy, gdyż
determinuje pole działania, budżet, sposób prowadzenia rewitalizacji oraz wskazuje na
metody jej oceny i monitoringu (często narzucone przez instytucje finansujące),
• prowadzenie rewitalizacji,
• ocena i zakończenie projektu.
3.2.1. Rewitalizacja jako proces strategiczny
Strategiczne podejście do rewitalizacji opiera się na trzech filarach: ścisłym i jasnym
zdefiniowaniu celów, oparciu na partnerstwie oraz integracji różnych programów i polityk
rozwoju (Carter 2006). Rewitalizacja w ujęciu brytyjskim jest w świetle różnych programów
zaplanowana i osadzona w kontekście lokalnym, a przede wszystkim ma integrować różne
programy i polityki rozwoju. Na zasadzie partnerstwa winno być w nią zaangażowanych
wiele podmiotów posiadających różne kompetencje. Takie rozumienie prowadzi w sposób
nieunikniony do stwierdzenia o strategicznym wymiarze rewitalizacji dla rozwoju miast.
Turok i Shutt (1994) uważają, że dotychczasowa polityka rozwoju miast w Wielkiej Brytanii w niewielkim stopniu zawierała elementy strategicznej, długoterminowej
wizji, skoncentrowanej na wszystkich miastach czy nawet pojedynczych konurbacjach.
Podejmowane wysiłki miały w większym stopniu charakter studiów mniejszych obszarów miast, dzielnic i kwartałów urbanistycznych.
Podejście strategiczne w procesie rewitalizacji według Parkinsona (1996) powinno
obejmować m.in.:
• artykulację wizji działania,
• specyfikację wpływu kluczowych mechanizmów i zasobów na osiągnięcie długoterminowych celów,
• integrację różnych priorytetów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych,
• identyfikację potencjalnych beneficjentów i korzyści przez nich uzyskiwanych,
• identyfikację wykorzystywanych zasobów (publicznych, prywatnych i społecznych; naturalnych i finansowych),
• specyfikację udziału partnerów publicznych, prywatnych i społecznych,
• integrację (poziomą i pionową) polityk, działań i zasobów tych partnerów w jedną spójną i całościową strategię,
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• jasne połączenie polityki rewitalizacji z innymi programami, np. rozwoju mieszkalnictwa, edukacji, transportu, zdrowia, oraz z budżetami różnych jednostek,
• uściślenie relacji pomiędzy celami krótko-, średnio- i długoterminowymi,
• diagnozę gospodarczego i społecznego poziomu rozwoju wykonananą przed
podjęciem działań rewitalizacyjnych,
• ustalenie głównych punktów postępu strategii (milestones),
• monitoring wyników strategii i ocenę jej wpływu.
Stworzenie wizji strategicznej wymaga (Carter 2006):
• współzależności działań, a nie traktowania każdego z działań jako osobnego
projektu,
• stawiania wymagań dotyczących rozwoju całego obszaru, a nie pojedynczych
działek,
• podkreślania elementów konsensusu, a nie zaogniania sytuacji konfliktowych,
• rozwoju pozytywnych postaw nastawionych na wzajemną współpracę, a nie
podkreślanie podziału i różnic między sektorem publicznym a prywatnym.
• Doświadczenia brytyjskie pokazują, że korzyści wynikającego z traktowania rewitalizacji jako procesu strategicznego ujawniają się często dopiero w dłuższej
perspektywie czasowej (10-15-letniej), zaś pojawienie się pozytywnych skutków rewitalizacji zawdzięczać można długofalowemu partnerstwu.
3.2.2. Partnerstwo dla rewitalizacji

Najlepiej przy realizacji działań rewitalizacyjnych sprawdza się współpraca partnerska. Stosowane w początku lat 80. modele jednosektorowe, z dominacją jednego podmiotu
okazały się nieskuteczne w rozwiązaniach problemów wynikających z olbrzymich zmian
społeczno-ekonomicznych (Roberts 1997). Podłoże kryzysu miast ma różnorakie przyczyny, stąd do ich rozwiązania istnieje konieczność zaangażowania wielu podmiotów. Teza
o konieczności stosowania partnerstwa w projektach rewitalizacyjnych stała się popularna
w Wielkiej Brytanii dopiero na początku lat 90. Wtedy właśnie wszystkie duże partie polityczne uznały konieczność ścisłej współpracy podmiotów publicznych, prywatnych oraz
organizacji mieszkańców. Uzgodniono, że polityka rewitalizacji musi przekraczać nieraz
sztuczne granice administracyjne. Obecność układów o charakterze porozumienia stała się
koniecznością z uwagi na programy, które takiej współpracy wymagały (np. City Challange, Single Regeneration Budget). Podręcznik z wytycznymi dotyczącymi projektów
finansowych z SRB wyraźnie stanowił, że wszystkie przetargi wymagają współuczestnictwa podmiotów publicznych i prywatnych oraz organizacji pozarządowych (DoE 1995).
W końcu, porozumienia w zakresie rewitalizacji pozwalają dzięki udziałowi mieszkańców
wziąć im udział w tworzeniu najlepszych dla danej społeczności rozwiązań.
Nie istnieje jeden model partnerstwa. Najczęściej funkcjonują trzy podejścia do partnerstwa w procesie rewitalizacji miast (Mackintosh 1991). W pierwszym modelu siłą partnerstwa jest synergia posiadanej wiedzy, zasobów i kultur organizacyjnych, dzięki której
współpracujące podmioty są w stanie uczynić więcej niż każdy z nich uczyniłby osobno.
W drugim podejściu partnerstwo służy możliwości pozyskania dodatkowych środków fi-
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nansowych na dany projekt, przy czym w założeniu środki te nie byłyby możliwe do pozyskania indywidualnie przez poszczególnych partnerów. W trzecim modelu partnerstwo
pozwala osiągnąć korzyści dzięki dostępności do metod stosowanych przez innych partnerów. Takie możliwości ułatwiają postawy innowacyjne dzięki procesowi ciągłego rozwoju
i zmiany. W Anglii dominują partnerstwa naśladujące dwa pierwsze modele.
Tab. 3. Typy partnerstwa w zakresie rewitalizacji
Types of urban regeneration partnership
Zasięg
przestrzenny
Niewielki obszar
Partnerstwo (np. co najwyżej
rozwojowe, osiedle, zespół
joint venture bloków, centrum
miasta)
Typ

‘Trust’
rozwojowy

Jasno określona
granica obszaru
rewitalizacji (np.
zespół budynków,
osiedle)

Nieformalna Dzielnica lub całe
umowa
miasto

Obecność
instytucji
finansującej

Strategiczny

Skala miasta,
subregionalna (np.
metropolitalna)

Rodzaje partnerów
Deweloper,
spółdzielnia
mieszkaniowa, lokalne
władze
Lokalna wspólnota
mieszkańców, ważna
jest tu niezależność od
instytucji publicznych,
choć czasem są
w ‘trustach’ jako
reprezentanci działają
przedstawiciele władz
lokalnych
Sektor prywatny,
finansowanie
ze środków izb
handlowych lub
agencji rozwojowych
Agencja finansująca,
rozwój obszaru
na skutek działań
partnerów lub firmy
rozwojowej

Skala subregionalna Wszystkie rodzaje
(np. metropolitalna) partnerów

Opracowanie: G. Micek, na podstawie: Carter (2006).

Działalność
Rozwój
komercyjny i typu
non-profit dający
obopólne korzyści

Przykłady
London Road
Development Agency,
Brighton Media
Centre

Rewitalizacja
oparta na
działaniach
Coin St. North
lokalnych
Kensington, Amenity
społeczności. Zyski Trust, Arts Factory
z rewitalizacji
kierowane do trustu

Marketing miejski,
promocja rozwoju
i inwestycji
Orientacja na
wiele typów
zadań, zazwyczaj
w ramach
określonego limitu
czasowego
Sformułowanie
szerszej strategii
rozwoju. Takie
partnerstwo może
mieć charakter
szeroko działającej
organizacji
finansującej
działalność innych
instytucji, np. firm
rozwojowych

The Newcastle
Initiative, Glasgow
Action, East London
Partnership
Urban Development
Corporation, City
Challenge, Single
Regeneration
Budget, ‘New Life
Partnerships’

Coventry and
Warwickshire
Partnership, Chester
City Partnership,
Thames Gateway
London Partnership
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Carter (2006) wyróżnia pięć głównych typów partnerstwa, które występują
w brytyjskiej polityce rewitalizacyjnej (tab. 3). Co ważne, część z tych typów wymaga współpracy konkurujących na innych polach instytucji. Przykładem działania
o charakterze partnerstwa strategicznego jest funkcjonowanie The Thames Gateway
London Partnership. Związek ten złożony jest z 12 samorządów lokalnych, dwóch
tzw. agencji szkoleń i przedsiębiorczości (Training and Enterprise Council), firmy
rozwojowej zajmującej się rozwojem doków oraz EP. Partnerstwo powstało spontanicznie nie jako sformalizowana agencja, ale raczej pewna strategia działania. Na
bazie istniejącego planu zagospodarowania doliny Tamizy rozwinięto wizję rozwoju
obszaru dawnych doków. Kluczem okazało się być tu podjęcie działań krótkoterminowych, które przyniosły sukces. Gdyby nie podjęto tak szybkich działań, partnerstwo rozpadłoby się.
Badania prowadzone przez Joseph Rowntree Foundation w 1997 roku (Wilson, Charlton 1997) pozwoliły zidentyfikować kluczowe etapy zarządzania relacjami partnerskimi w projektach rewitalizacyjnych. W pierwszym etapie zarządzanie
partnerstwem polega w dużym stopniu na przezwyciężeniu różnic w pochodzeniu
i podejściu pomiędzy partnerami. Pozwala to zbudować zaufanie i szacunek. Na
tym etapie może pojawić się potrzeba szkoleń ułatwiających efektywne funkcjonowanie w nowej formule. W drugim etapie trzeba dobrze sformułować wizję i misję
projektu rewitalizacyjnego. Należy już wtedy przyłączyć do projektu nowe osoby
lub organizacje. Partnerzy powinni próbować ustalić formę realizacji poszczególnych zadań oraz zasady ich monitoringu i ewaluacji. W kolejnym etapie projekt
przyjmuje ostateczną formę pod względem organizacyjnym i formalnym. Przyjęty
zostaje plan szczegółowych zadań. Zdarza się, że partnerzy wybierają radę zarządzająco-monitorującą. Czwartym etapem jest okres realizacji zadań, w czasie którego taki komitet nadzoruje i ocenia przebieg projektu. Czasem też rada zarządzająco-monitorująca formułuje zalecenia zmian legislacyjnych i organizacyjnych dla
potrzeb prowadzenia prawidłowej polityki rewitalizacyjnej. Ostatni etap zajmuje
czas ustalania nowych celów dla potrzeb podtrzymania lub kontynuacji partnerstwa
w pewnej formie.
Podkreśla się wyraźnie, że jakość zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych
zależy od jakości partnerstwa (Carley 1995). Partnerstwo musi uwzględniać interesy
wszystkich podmiotów takie, jak np. potrzeba zgodności z rachunkowością instytucji
publicznych, osiągnięcie zysków przez partnerów prywatnych czy osobiste wynagrodzenie (niekoniecznie pieniężne) dla członków lokalnej społeczności.
Lawless (1994) wskazuje zwłaszcza na nierówne relacje sił w partnerstwie dla
rewitalizacji. Jego badania podkreślają dominującą rolę władz lokalnych, słabą pozycję środowiska biznesowego (zwłaszcza agentów nieruchomości) i jeszcze mniejsze
znaczenie właścicieli działek. Z drugiej strony, jak słusznie wskazuje Carmon (1999),
partnerstwo może zachodzić nie tylko pomiędzy władzami i dużymi prywatnymi inwestorami, ale również właścicielami mieszkań, domów czy niewielkich firm. Często
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rewitalizacja obszaru dokonuje się na skutek wysiłków jego stałych mieszkańców,
którzy naprawiają i modernizują domy, a nieraz udaje im się przekonać do takich akcji
sąsiadów (Clay 1979). Władze lokalne niektórych miast próbują identyfikować i uaktywnić takich liderów, co pozwala zwykle zbudzić potencjał drzemiący w pozostałych
mieszkańcach.
3.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne
Pierwotnie, partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) było sposobem dla rządu
Wielkiej Brytanii na realizację inwestycji publicznych bez formalnego zwiększania
zadłużenia budżetowego. I tak, zamiast na przykład budować szpital za środki budżetu
państwa pozyskiwano partnera, który mając podpisany z rządem kontrakt na wynajem szpitala i ewentualnie świadczenie niektórych usług towarzyszących (sprzątanie,
ochrona) zaciągał kredyt bankowy na realizację projektu (lub finansował z własnych
środków). W efekcie, formalnie, państwo nie zwiększało zadłużenia, a realizowało politykę inwestycyjną. Niestety było to najczęściej droższe rozwiązanie niż stopa oprocentowania obligacji rządowych. Wraz z upowszechnianiem PPP i wzrostem
konkurencji między podmiotami prywatnymi, a zarazem zmianą nastawienia rządu
z motywacji „omijania” prawa budżetowego w stronę poszukiwania efektywności jakościowej i kosztowej – PPP okazało się tańsze, lepiej przestrzegające założonego
budżetu i bardziej terminowe w realizacji inwestycji. W 1992 roku rząd uruchomił
mechanizm zawiązywania PPP – The Private Finance Initiative (PFI), który nakreśla
zasady tworzenia PPP. Obecnie rząd dopuszcza i wspiera tylko projekty powyżej 20
mln GBP, przy czym nie mogą to być inwestycje w ICT (tele-informatyczne). W myśl
zasad PFI – władze lokalne lub inne ciało publiczne zawiera kontrakt z podmiotem
prywatnym zwanym operatorem, który zobowiązuje się dokonać inwestycji kapitałowej w środki trwałe (najczęściej budynki) w zamian za umowę najmu przez ciało publiczne przedmiotu inwestycji lub zakupu usługi, w której cenę będzie wliczony koszt
inwestycji. Ryzyko (na przykład braku popytu na usługę) bierze na siebie kontraktor,
czyli podmiot publiczny. Do marca 2008 roku zawarto w Anglii 480 PPP według zasad PFI. Wartość projektów wynosi przeciętnie około 50 mln GBP, choć dzięki projektom związanym z obronnością i londyńskim metrem, których wartość przekracza
miliard GBP średnia wartość projektu wynosi nieco ponad 100 mln GBP. Przeciętnie
kontrakty są zawierane na okres 25-40 lat, przy czym z góry ustalony jest mechanizm
wyliczania rat płatności operatora płatnych kontraktorowi. Przy dużych projektach
PFI sektor prywatny może zawiązywać konsorcja, które mogą mieć formę spółki prawa handlowego lub być tylko porozumieniem, wtedy kontraktor podpisuje umowę
z wiodącym partnerem konsorcjum. Przy dużych projektach powszechne jest finansowanie poprzez emisje obligacji. PPP przy rewitalizacji jest możliwe tylko wtedy, jeśli
w ramach rewitalizacji powstaje nieruchomość, której wynajem może zakontraktować
ciało publiczne.
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3.2.4. Procedura przymusowego wykupu

Przymusowy wykup (compulsory purchase) (CP) nieruchomości dla celów inwestycji komunalnych bądź przygotowania terenów w ramach projektów rewitalizacji
jest stosowany jako ostateczność, kiedy właściciel nie chce sprzedać nieruchomości,
lub kiedy żąda ceny odbiegającej od cen rynkowych. Prawo do egzekwowania CP posiada wiele instytucji publicznych, jeśli wiąże się to z ich profilem działalności (drogi,
energetyka, wodociągi itp.), natomiast dla celów rewitalizacji prawo takie mogą egzekwować władze lokalne, jeśli są operatorem rewitalizacji, a także English Partnerships
działający w tym wypadku prawnie jako Agencja Rewitalizacji Miast, Urban Development Corporations, jak również Agencje Rozwoju Regionalnego. CP wiąże się z wystawieniem nakazu sprzedaży (CP order) wraz z uzasadnieniem interesu publicznego,
który za nim stoi. Nakaz musi być wywieszony przez określony czas w pobliżu nieruchomości, której dotyczy, a także być opublikowany w lokalnej prasie. Następnie nakaz musi zostać zatwierdzony przez właściwego ministra, któremu podlegają władze
lokalne lub agencja realizująca przymusowy wykup. Właściciel może się odwołać od
decyzji do niezależnego inspektora, który bada zasadność takiego nakazu. Inspektorów powołuje minister spośród uprawnionych geodetów, architektów lub prawników.
Inspektor po przeprowadzeniu badania sprawy, połączonego z przesłuchaniem stron
i wizją lokalną, wydaje rekomendację, która jednakże nie jest wiążąca dla ministra –
w ten sposób instytucja odwoławcza ma funkcje zaledwie doradcze. Cała procedura
trwa wtedy minimum pół roku. Dopiero od ostatecznej decyzji ministra strony mogą
odwołać się do sądu okręgowego, który jednak tylko bada zgodność procedury, a nie
zasadność decyzji. Jeśli strony nie wnoszą sprzeciwu, albo takowy jest odrzucony
przez sąd, to instytucja nabywająca nieruchomość podejmuje działania do jej przejęcia, zależne od typu nieruchomości. W takim wypadku najczęściej dochodzi do porozumienia i sprzedaży nieruchomości. Jeśli do tego nie dochodzi, to władze, znowu
zgodnie z procedurą, w okresie do 3 lat od wydania decyzji przez ministra mogą siłą
przejąć nieruchomość. Władze podejmujące CP muszą wypłacić rekompensatę właścicielowi nieruchomości, na którą składa się cena nieruchomości, koszt przeniesienia/
przeprowadzki w inne miejsce, koszty prawne, jeśli właściciel nieruchomości nie jest
zamożny. Wypłata rekompensat zachodzi przy zachowaniu zasady minimalizacji strat:
władze lokalne zapłacą rachunek firmy przeprowadzkowej pod warunkiem, że właściciel wystosował zapytanie ofertowe do trzech firm i że wybrał najtańszą ofertę. Dodatkowo jeśli właściciel nieruchomości zachowa inne nieruchomości, które na skutek
inwestycji związanej z przymusowym wykupem zyskają na wartości (rewitalizacja,
lepsza dostępność przy budowie dróg), to ta korzyść zostanie odjęta od wypłaconej
rekompensaty za utraconą nieruchomość. Podobnie wszelkie zaniedbania, nie wspominając o celowym niszczeniu nieruchomości, obniżające jej wartość lub podnoszące
koszt inwestycji obciążają właściciela tracącego nieruchomość i są odejmowane od
wypłacanej rekompensaty.
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3.3. Planistyczne uwarunkowania procesów rewitalizacji
Główne dokumenty prawne określające system planowania przestrzennego wynikają z ustawy dotyczącej planowania przestrzennego. Jest to the Town and Country
Planing Act z 1990 r., oraz nowelizacje tej ustawy the Planning and Compensation Act
z 1991 i the Planning and Compulsory Purchase Act wprowadzonej w 2004 r. System planowania jest realizowany na trzech podstawowych poziomach planistycznych
na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym i w takiej kolejności są one poniżej
omówione.
Planowanie na poziomie krajowym jest zapewnione przez serię dokumentów strategicznych określających politykę przestrzenną państwa i dającą istotne wytyczne planistyczne. System planowania przestrzennego uległ modyfikacjom zgodnie z aktem prawnym the Planning and Compulsory Purchase Act. Zasadnicze zmiany w planowaniu
przestrzennym wprowadzone w 2004 roku dotyczyły planowania na szczeblu krajowym,
tj. w miejsce wcześniej funkcjonujących wytycznych dotyczących polityki planistycznej
(planning policy guidance) mają zostać wprowadzone kierunki polityki przestrzennej
kraju (planning policy statements). Drugim istotnym dokumentem planistycznym obowiązującym na szczeblu krajowym są wytyczne dotyczące gospodarowania złożami mineralnymi, zlokalizowanymi na lądzie oraz w morzu.
Obecnie obowiązującymi jeszcze dokumentami są wytyczne dotyczące polityki
przestrzennej (planning policy guidelines). Wyznaczają one zagadnienia, które powinny
być uwzględnione w planowaniu na niższych poziomach planistycznych i mieszczą się
w trzech obszarach tematycznych: środowiska, wzrostu ekonomicznego i polityki zatrudnienia oraz postępu społecznego. W ramach każdego z ww. obszaru tematycznego
wyznaczono szeroki zakres zagadnień:
• środowisko – dotyczy zagadnień zasobów energetycznych, jakości powietrza, jakości wody, hałasu i zanieczyszczeń, bioróżnorodności, jakości krajobrazu, charakteru i jakości centrum miast, ochrony zieleni miejskiej, rewitalizacji obszarów
miejskich, konserwacji zabytków, obiektów archeologicznych, ochrony wybrzeża,
zapobiegania powodziom, zasobów wód podziemnych, zagrożenia osuwiskami,
• wzrost ekonomiczny i zatrudnienie – dotyczy zagadnień restrukturyzacji gospodarki
lokalnej i poprawienia szans zatrudnienia, wprowadzania zachęt dla rozwoju przemysłu i usług komercyjnych, analizy możliwego rozwoju gospodarczego regionu,
• postęp społeczny – dotyczy wpływu planowania na różne grupy społeczne, wykluczenia społecznego, dostępności ekonomicznej mieszkań, zakwaterowania
dla rodzin romskich, zapobiegania przestępczości, utrzymywania obiektów infrastrukturalnych więzień i innych obiektów komunalnych, terenów sportu i rekreacji, zaopatrzenia szkół i szkolnictwa wyższego, ośrodków kultu religijnego.
Kierunki planowania regionalnego ustalane są przez władze regionalne w dokumentach dotyczących planowania strategicznego, tj. w Regionalnych Strategiach Przestrzennych (RSS Regional Spatial Strategies); określają one generalne tendencje gospo-
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darki przestrzennej i rozwój ekonomiczny obszaru. W każdym z regionów brytyjskich
znajduje się Agencja Rozwoju Regionalnego, która sprawuje kontrolę nad rozwojem
ekonomicznym, przestrzennym, mieszkalnictwem, transportem, kulturą oraz działaniami rewitalizacyjnymi. RSS powinny uwzględniać (Cullingworth, Nadin, 2006):
• polityki sektorowe Unii Europejskiej, mające szczególny wpływ na dany region
oraz dokumenty planistyczne UE,
• jakość powietrza analizowaną w powiązaniu z użytkowaniem ziemi,
• bioróżnorodność, ochronę środowiska naturalnego i występowanie pasów zieleni na terenie regionu,
• zmiany klimatyczne,
• uwarunkowania kulturowe, rozwój ekonomiczny,
• poprawę jakości zdrowia,
• zaopatrzenie w nowe zasoby mieszkaniowe, w tym mieszkania tańsze, dostępne
ekonomicznie dla mieszkańców o różnym statusie społecznym,
• zasoby naturalne, handel i wypoczynek,
• rozwój obszarów wiejskich, gleby, transport, gospodarkę odpadami, jakość zasobów wodnych.
W skład regionalnych dokumentów planistycznych wchodzą także dokumenty
określające strategię transportową oraz inne strategie subregionalne. Władze planistyczne hrabstw (county), są również włączone w planowanie regionalne i uczestniczą
w przygotowywaniu planów subregionalnych oraz planów gospodarowania złożami mineralnymi i planowaniem racjonalnej gospodarki odpadami.
Szczególne wytyczne dotyczące planowania regionalnego dotyczą metropolii londyńskiej i zostały określone przed wprowadzoną zmianą planowania przestrzennego.
W związku z tym Plan Londynu (London Plan: Spatial Development Strategy for Greater London) był pierwszą strategią regionalną obowiązującą w Wielkiej Brytanii. Obowiązek sporządzania i uchwalenia strategii rozwoju przestrzennego Londynu spoczywa
na władzach lokalnych. Jednym z zadań planu regionalnego Londynu było zidentyfikowanie obszarów, na których występuje zjawisko deprywacji społecznej, efektywne zainwestowanie obszarów zdegradowanych i podniesienie poziomu życia na takim terenie.
Na poziomie wytycznych w planowaniu regionalnym, nie określono zdecydowanie
tematyki rewitalizacyjnej, jednak jest ona uwzględniana w dokumentach szczegółowych,
planach subregionalnych lub w planach dotyczących obszarów metropolitalnych.
Dokumentem planistycznym obowiązującym dla poziomu lokalnego10 jest Plan
Rozwoju Lokalnego (Local development framework). Faktycznie nie jest to całościowy plan, tylko zbiór dokumentów zawierających lokalne dokumenty planistyczne oraz
materiały powiązane z polityką planistyczną. Jak widać na schemacie, plany lokalne są
ściśle powiązane z dokumentami regionalnymi (ryc. 7). Można powiedzieć, że istnieją
dwa główne dokumenty określające politykę planistyczną na poziomie lokalnym: Plany
10

Poziomu, na którym występują władze lokalne (zob. rozdz. 2.2); dotyczy to hrabstw i okręgów
oraz jednolitych jednostek administracyjnych.
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rozwoju (Development plan documents) oraz tzw. dokumenty dodatkowe (Supplementary documents). Plan rozwoju jest punktem odniesienia w polityce planistycznej i ma
specjalny status w procesie decyzyjnym, co oznacza, że wszystkie decyzje planistyczne
powinny być zgodne z planem. Istnieje obowiązek sporządzania planu przestrzennego
na poziomie lokalnym. W skład planu rozwoju lokalnego wchodzą: główna strategia,
mapy z kierunkami rozwoju oraz lista zadań. Dokumenty dodatkowe stanowią m.in.:
plany miejscowości, uproszczone strefy i kierunki planowania lokalnego, raport z corocznie przeprowadzanego monitoringu, oświadczenie o udziale społeczności lokalnej.

Ryc. 7. Schemat planowania przestrzennego w Wielkiej Brytanii po 2004 roku
Spatial planning system in UK after 2004
Opracowanie: K. Gorczyca, na podstawie: Cullingworth, Nadin 2006.
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Merytoryczna zawartość planu obejmuje cztery główne zagadnienia tematyczne,
są to:
• fizyczna, społeczno-ekonomiczna i środowiskowa charakterystyka obszaru,
• główne kierunki zagospodarowania przestrzennego,
• liczba ludności zamieszkująca dany obszar oraz jej rozmieszczenie,
• sieć transportowa i system komunikacyjny.
W skład Planu Rozwoju Lokalnego (Local Development Framework) wchodzą
również inne dokumenty planistyczne określające politykę przestrzenną na poziomie lokalnym; dotyczą one np. lokalnej polityki transportowej, zagadnień związanych z ochroną i poprawą jakości krajobrazu oraz zabytków, ochroną bioróżnorodności, wydajnym
wykorzystaniem przestrzeni miejskiej. Problemy rewitalizacji mogą być również realizowane w ramach planów lokalnych, np. jednym z celów jest ożywienie rewitalizacji na
terenach wymagających odnowy.
Główne wytyczne dotyczące rewitalizacji wyznacza się na szczeblu krajowym,
a następnie muszą być one uwzględnianie w dokumentach regionalnych i lokalnych.
Uwarunkowania dotyczące rewitalizacji danego obszaru mogą zostać zapisane w planach regionalnych dotyczących obszarów metropolitalnych, a wszelkie rozwiązania planistyczne zawarte w programach rewitalizacyjnych mają swoje odzwierciedlenie w planach rozwoju lokalnego.
Grzegorz Micek

3.4. Finansowanie rewitalizacji
Brytyjskie doświadczenia pokazują, że można znacząco zwiększyć finansowanie
rewitalizacji ze środków prywatnych. Włączanie partnerów prywatnych i finansowanie
przez nich rewitalizacji jest nie tylko priorytetem, ale w przypadku wielu programów
jest wymagane dla uruchomienia finansowania publicznego. Fundusze publiczne należy
wydatkować wyłącznie na takie zadania, które nie mogą być finansowane ze źródeł komercyjnych. Należą do nich:
• działalność organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie projektem rewitalizacji,
• prace koncepcyjno-planistyczne,
• wykup i rekultywacja terenów (połączona czasem z tzw. dopłatą do ceny sprzedaży, gdyż koszty rekultywacji gruntów przekraczają nieraz ich rynkową cenę),
• współpraca z lokalnymi społecznościami i edukacja zawodowa (to zadanie bywa
coraz częściej finansowane ze środków prywatnych),
• socjalne budownictwo mieszkaniowe.
W ciągu ostatnich 40 lat wydano (w cenach bieżących) na rewitalizację około 100
mld GBP, a do 1997 roku na realizację czternastu kluczowych programów rozwoju ponad 30 mld (Hartwich i in. 2007). W tym miejscu pojawia się pytanie o pochodzenie tak
dużych funduszy. W zależności od typu projektu, stopnia rozwoju lokalnego rynku nieruchomości i warunków makroekonomicznych w danym czasie finansowanie projektów
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rewitalizacji w Wielkiej Brytanii pochodzi z wielu źródeł (tzw. finansowanie kombinowane). Głównymi źródłami funduszy są środki sektora prywatnego (reprezentowany
przez dewelopera lub innego inwestora). Środki prywatne są wydawane w środkowej
i końcowej fazie projektu, faza wstępna (finansowanie oczyszczenia działki, czasem jej
zakup i częściowo nowe zagospodarowanie) finansowana jest z najczęściej z grantów
publicznych. Metodą pozyskiwania środków na rewitalizację jest głównie kredyt bankowy, w podobnej skali pozyskiwany z banków brytyjskich, jak i zagranicznych. Kredytowanie często przekracza 75% wartości projektu. Co ciekawe, nierzadko są to kredyty
krótkoterminowe, zwłaszcza w początkowej fazie projektu (Adair i in. 2000). W późniejszej fazie projektu, często z uwagi na problemy z płynnością finansową, a także
powstały majątek, który może być obciążony hipotecznie, podejmuje się decyzje o przekwalifikowaniu kredytu na długoterminowy.
Istnieje kilka sposobów finansowania projektów rewitalizacyjnych ze środków publicznych. Po pierwsze działa system grantowy, dzięki któremu można pokryć część
kosztów związanych z uporządkowaniem nieużytkowanych działek. W latach 80.
władze lokalne mogły pokryć z grantu do 100% kosztów na obszarach wybranych do
oczyszczenia i rewitalizacji, a 50% kosztów na pozostałych obszarach. Firmy prywatne
mogły liczyć na zwrot do 80% w pierwszym typie obszarów (Noon i in. 2006). Z uwagi
na dominację własności publicznej w strukturze nieużytkowanych działek z tej formy
grantu skorzystały głównie lokalne instytucje samorządowe. System grantowy w późniejszych latach koncentrował się nadal na fizycznej rewitalizacji, a w roku 1987 pozwolono większym deweloperom (inwestycje powyżej 20 akrów) zawierać umowy bezpośrednio z rządem centralnym. Wprowadzenie inwestorów prywatnych do finansowania
nastąpiło wraz z pojawieniem się grantów rozwojowych dla miast (Urban Development
Grants) w roku 1982. Ich założeniem były większe nakłady inwestorów prywatnych niż
publicznych, a obsługą wniosków zajmowało się do Ministerstwo Środowiska. Władze
lokalne mogły dzięki grantom rozwojowym pokryć do 75% nakładów własnych.
Kolejną formą dofinansowania projektów rewitalizacyjnych są ulgi i zwolnienia
podatkowe. Należy do nich np. całkowite zwolnienie z podatku dochodowego i od przedsiębiorstw do wysokości nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę obiektów
przemysłowych, biurowych lub handlowych. Zdaniem osób zaangażowanych w rewitalizację (Adair i in. 2000) zachęty podatkowe oferowane w strefach przedsiębiorczości (enterprise zones) stanowiły dość izolowane wysiłki, a wysokość zaoszczędzonych
w ten sposób przez inwestora nakładów była relatywnie niewielka. Często inwestorzy
uznawali, że nie warto ponosić sporych nakładów finansowych, jeśli zyski z inwestycji
nie będą wielkie, a oferowana dla nich ulga w lokalnym podatku nie stanowiła znaczącego udziału w inwestycji.
Ciekawym źródłem finansowania rewitalizacji są środki pochodzące z Heritage
Lottery Fund, pozyskane z gier losowych. Wśród istotnych programów grantowych oferowanych przez tę instytucję należy wymienić zwłaszcza programy finansujące ochronę
dziedzictwa lokalnego i regionalnego (Your Heritage) w wysokości od 3 do 50 tysięcy
GBP oraz Heritage Grants pokrywające koszty projektów do 50 tysięcy GBP). Intere-
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sujący program rewitalizacyjny centrów miast (Townscape Heritage Initiative) oferuje
Fundusz Narodowej Loterii (National Lottery Fund). System grantowy pozwala finansować wydatki związane z modernizacją i remontami historycznych centrów miast po to,
aby polepszyć jakość życia mieszkańców, pracowników okolicznych firm lub turystów.
Finansowanie musi przekroczyć 500 tys. GBP i nie może być wyższe od 2 mln GBP.
W 1991 rząd brytyjski rozpoczął realizację programu City Challenge (Wyzwania
dla Miast) wprowadzającą system przetargów-konkursów dla projektów rewitalizacyjnych. W konkursach brały udział władze lokalne odpowiedzialne za obszary, które
miały podlegać rewitalizacji. Ten innowacyjny system pozwolił również dzięki uczeniu
się i kontaktom z firmami pomagającymi, przygotowywać propozycje, nabyć nowe doświadczenia i w przeciągu kilku następnych lat z sukcesem stworzyć wniosek.
Wprowadzenie w 1994 roku Jednolitego Budżetu Rewitalizacyjnego (SRB) skutkowało uruchomieniem olbrzymich grantów związanych z rewitalizacją fizyczną obszarów. Lokalna orientacja programów finansowanych z tych środków pozwoliła Biurom
Rządu w Regionie (Government Office) kontrolować wydatkowanie środków. Nieistniejący już SRB umożliwił połączenie środków oferowanych przez 20 wcześniejszych programów i inicjatyw. Środki z SRB przyznawane były na zasadzie przetargów, w których
liczyła się oryginalność i innowacyjność projektu. Niestety częstym błędem było tu rozpisywanie konkursów, które miały służyć realizacji celów rządowych, a nie lokalnych
(Robinson, Shaw 1994, za: Wilks-Heeg 1996).
Uchwalony w kwietniu 2008 roku Housing and Regeneration Bill (Ustawa o Mieszkalnictwie i Rewitalizacji) stanowi o powstaniu Homes and Communities Agency (Agencji Społeczności i Domów) oraz reguluje funkcjonowanie mieszkalnictwa społecznego.
W ustawie wprowadzono, obok nowych instytucji, zmodyfikowane formy i zasady finansowania instytucji zajmujących się rewitalizacją. Kompetencje nowej Agencji Społeczności i Domów w zakresie zakupu nieruchomości będą zasadniczo nieograniczone, obejmując również procedurę obowiązkowego wykupu (przy wymaganej zgodzie Sekretarza
Stanu – §9, punkt 2). Wsparcie w finansowaniu projektów realizowanych przez agencję
odbywać ma się w znacznym stopniu poprzez krótkoterminowe pożyczki i kredyty w funtach szterlingach pochodzące z dwóch źródeł: ze środków Sekretarza Stanu i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (§20, punkt 2). Sumaryczna wartość pożyczek i spłat rat
kredytów nie może przekroczyć 2,3 mld funtów, przy czym Sekretarz Stanu może na
mocy rozporządzenia zwiększyć tę wielkość do maksymalnie 3 mld funtów (§23).
Jednym z zadań Agencji Społeczności i Domów jest dofinansowanie budownictwa
społecznego i zakupu mieszkań na preferencyjnych warunkach na rynku wtórnym. Wysokość dofinansowania dewelopera zajmującego się budownictwem mieszkaniowym
nie może przekroczyć wartości obniżki, jakie otrzymał nabywca mieszkania.
Powołanie Biura do Spraw Najemców i Społecznych Właścicieli Ziemskich (Office for Tenants and Social Landlords) jako regulatora rynku mieszkalnictwa społecznego
stanowi istotny element jego reorganizacji. Nowe Biuro ma w świetle Ustawy o Mieszkalnictwie i Rewitalizacji (§95) za zadanie finansować: badania naukowe w zakresie
mieszkalnictwa i budownictwa społecznego, promocję dobrych praktyk oraz działania
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ułatwiające zarządzanie budynkami społecznymi przez najemców. Dopuszczone przez
ustawę formy finansowania są następujące: granty, pożyczki, pokrycie kosztów w formie dotacji. Za zgodą Sekretarza Stanu regulator może również, w przypadku realizacji
jednego z podstawowych celów biura (§95, punkt 10), objąć właściciela wsparciem finansowym w formie pożyczki, gwarancji finansowej albo rekompensaty. Nowe Biuro
posiada kompetencje w zakresie wsparcia właściciela budynku społecznego lub jego
zarządcy obejmujące wypożyczenie pracowników oraz zwrot części poniesionych kosztów zarządzania nieruchomością i wynagrodzenia. Za zgodą Sekretarza Stanu regulator
może podjąć działania w zakresie uruchomienia systemu grantów, pożyczek (oraz gwarancji dla pożyczek) i rekompensat.
Sposoby pozyskiwania środków na zadania rewitalizacyjne należą często do bardzo pomysłowych. Organizowane są na przykład spektakularne imprezy o charakterze
masowym z udziałem wybitnych lokalnych lub czasem nawet krajowych polityków.
Prezydent Newcastle i inni politycy z jego kancelarii brali w 2008 roku udział w konkurencji spuszczania się po linie z wysokiego hotelu w centrum miasta. Wstęp na tę
imprezę kosztował 25 GBP i w większej części był przeznaczony na cele charytatywne
oraz miejskie projekty rewitalizacyjne.
Badania wśród właścicieli działek typu brownfield pokazały, że rewitalizacja ponad
jednej czwartej z nich była ściśle uzależniona od otrzymania grantów lub subsydiów
(Adams i in. 2000). Środki przeznaczone na rewitalizację pozwoliły z nieopłacalnych
projektów uczynić pomysły możliwe do realizacji. Obok grantów i subsydiów w ograniczonej grupie ściśle określonych przypadków można było kilka lat temu nałożyć tzw.
kary podatkowe (fiscal penalties). Płacił je inwestor, który podejmował zagospodarowanie działek niezabudowanych w przypadku istnienia na rynku dużej ilości ofert nieruchomości typu brownfield. Takie rozwiązanie miało sprzyjać inwestycjom na terenach
już zagospodarowanych; nie sprawdziło się jednak w praktyce.
Przykładowo przedsiębiorstwo rozwoju miasta Sunderland. Sunderland Arc w ciągu 15 lat (2002-2016) zamierza wydać ponad 260 mln funtów publicznych środków
na cele związane z rewitalizacją. Do marca 2008 roku wydało 75 milionów funtów.
Obecnie zaprogramowane i planowane do wydania środki sięgają 204 mln, a w świetle
strategii rozwoju firmy istnieje potrzeba pozyskania około 60 mln dodatkowych funtów
publicznych środków w późniejszym okresie. Głównym źródłem środków publicznych
na rewitalizację miasta Sunderland jest RDA One NorthEast, z której bezpośrednio pochodzić ma 22,4% ogółu środków publicznych wydatkowanych w latach 2002-2016.
Lokalne Partnerstwo Strategiczne regionu Tyne & Wear złożone z przedstawicieli władz
lokalnych, organizacji pozarządowych, mieszkańców i sektora prywatnego oraz realizacja City Region Investment Plan (CRIP, pozostająca w kompetencji agencji zarządzającej regionem miejskim) są w większości finansowane ze środków One NorthEast.
W sumie więc około 54% środków pochodzi z budżetu agencji rozwoju regionalnego.
Udział EP ma wynieść około 25% ogółu środków. Jak widać w tab. 4, struktura wydatków ze względu na instytucję finansującą jest w dłuższej perpsktywie czasowej zrównoważona.
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Tab. 4. Struktura wydatków ze środków publicznych ze względu na instytucję finansującą.
Public expenditure on regeneration by source.
2002/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2016
Lokalne
Partnerstwo
Tyne&Wear /CRIP
Narodowa Agencja
Rewitalizacji
One NorthEast
Urząd Miasta
Sunderland
EFRR
Fundusz ds.
nieruchomości
Razem

Razem

%

12 381

4 392

11 788

14 442

11 278

10 441

64 723

31,7

13 602

675

6 805

3 240

20 674

7 740

52 736

25,8

14 488

5 752

5 837

5 856

3 286

10 461

45 680

22,4

13 576

11 362

3 107

2 694

440

2 640

33 818

16,6

2 835

1 345

1 768

-

-

-

5 949

2,9

1 246

44

111

-

-

-

1 401

0,7

58 129

23 570

29 416

26 223

35 678

31 282

204 307

100,0

Opracowanie: G Micek, na podstawie: Mid-term Review of Sunderland Arc 2008.

Zdarza się, że szacunki wielkości zaangażowania inwestorów prywatnych są zawyżone (Aaronovitch, Agethangelou 1998). Analitycy czasem cytują szacunki wcześniejszych badaczy, które nie są uaktualniane w trakcie realizacji. Zazwyczaj jednak wartości
wskaźnika lewarowania (gearing ratio) rosną w trakcie projektu. Miarą skuteczności
brytyjskiego projektu jest wielkość lewarowania, tj stosunek wielkości finansowania
publicznego do prywatnego. Na przykład w Grainger Town w Newcastle na początek
projektu zakładano stosunek 1:1,8, a w efekcie końcowym okazało się, że osiągnięto
wartość 1:4,3. Heseltine (1983) podaje, że w przypadku grantów finansowanych z programu Urban Development Grants ten wskaźnik wyniósł średnio 1:2,8. Często podkreślaną kwestią (Carley, Kirk 1998) w realizacji projektów rewitalizacyjnych jest konieczność bardzo szybkiego wydatkowania środków wymagana do osiągnięcia pierwszych
widocznych rezultatów. Pierwsze oznaki przemian stymulują bowiem pojawienie się
inwestorów prywatnych.
Finansowanie większości projektów odbywa się na zasadzie budżetowania kombinowanego. Na przykład stworzenie strategicznego korytarza transportowego w Sunderland wymaga sięgnięcia po środki z budżetu centralnego przeznaczone na budowę autostrad i dróg szybkiego ruchu. Ponieważ władze centralne nie mogą sfinansować budowy
ponadprzeciętnego, ekskluzywnego mostu-ikony, fundusze na ten cel mają pochodzić
od władz miejskich i regionalnych. Jak już wspomniano, projekty rewitalizacyjne dzielą
się na dwie grupy: finansowane z jednego źródła (zdecydowana mniejszość) i wielu
źródeł (zwykle trzech lub więcej). Na przykład projekt rewitalizacji Grainger Town został zrealizowany ze środków publicznych. Ponad 8 mln GBP pozyskano z SRB, przy
czym dalsze 2,8 miliona uzyskano z zysku powstałego na skutek tej inwestycji. EP wraz
z agencją rozwoju regionalnego One North East wydatkowały ponad 22 miliony GBP
(pochodzących w większości ze środków budżetu centralnego). English Heritage przeznaczyło na cel rewitalizacji Grainger Town niecały milion, a władze miasta Newcastle
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ponad 3 miliony GBP. Heritage Lottery dofinansowała w bardzo niewielkim stopniu restaurację pomnika Grey’a. Pozyskano niewielkie (769 tysięcy GBP) środki europejskie
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego. Inwestycje sektora prywatnego do końca 2006 roku sięgnęły niemal 200
mln GBP.
Budowa Centrum Ziemi (Earth Centre) na terenie dawnych kopalń węgla kamiennego w Doncaster była również finansowana z wielu źródeł, a znaczna część środków
została pozyskana w trakcie realizacji. Na początku starano się realizować inwestycję
zgodnie z potrzebami miejscowej ludności. W 1992 roku w ramach programu City Challenge pozyskano 450 tys. GBP z Dearne Valley Partnership City Challenge na stworzenie studium wykonalności. Do 1994 roku zbudowano park ekologiczny, tzw. zrównoważone centrum akwakultury i tzw. farmę wspólnotową. W 1995 roku Doncaster otrzymał
z National Lottery jedną z kilku nagród grantowych jako flagowy projekt milenijnej
rewitalizacji. Wysokość nagrody wyniosła 50 mln GBP. Obszar został kompletnie przemodelowany i wszystkie obiekty i symbole związane z przeszłością zostały zniszczone,
co spowodowało odrzucenie pomysłu przez lokalną społeczność. Po otrzymaniu nagrody rozpoczęto starania o kolejne środki. W 1996 roku Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczył 9 mln GBP na wsparcie budowy Earth Centre (Centrum Ziemi).
Niemal 5,5 mln GBP zostało wydanych przez EP. Konsorcja partnerskie firm przeznaczyły na budowę Centrum Ziemi ponad 5 mln GBP, a pozostałe środki (m.in. pozyskane
od fundatorów) sięgnęły 1,5 miliona GBP. Pozyskane środki prywatne były jednak zbyt
niskie. Dodatkowo liczba turystów nie osiągnęła zakładanego minimum (120 tysięcy
wobec planowanego pół miliona) i w 2004 roku dług Centrum Ziemi wyniósł 700 tysięcy GBP. Pomimo zgody władz Komisji Milenijnej na spłatę długu, nie doszło do ponownego otwarcia Earth Centre. Zgody na przeniesienie zarządzania w ręce władz lokalnych
nie wyraził bowiem burmistrz Doncaster.
Znaczące środki na pojedyncze zadania w zakresie rewitalizacji oferują władze
miejskie. Każdy wydatek finansowany przez lokalne władze podlega standardowej procedurze oceny zakupu. Tak jest na przykład w przypadku procedury tzw. obowiązkowej
sprzedaży działki pod potrzeby inwestycji rewitalizacyjnej (Wilks-Heeg 1996). Władze Sunderlandu proponują dwa typy grantów. Pierwszy pozwala pokryć 50% kosztów
kwalifikowanych poniesionych na dostarczenie lub rozwój podstawowej infrastruktury
kluczowej dla uczynienia produktywnym danego terenu. Dla firm przemysłowych finansowane jest m.in. doprowadzenie gazociągu, linii elektroenergetycznej, kanalizacji
oraz przygotowanie działki na potrzeby budowy obiektów produkcyjnych. Drugi typ
grantu obejmuje finansowanie przenosin przedsiębiorstwa do miasta lub przeprowadzek
wewnątrz jego obszaru. Przedsiębiorstwa przemysłowe lub firmy świadczące usługi produkcyjne mogą uzyskać do 50% zwrotu kosztów kwalifikowanych.
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3.5. Monitoring i ocena procesów rewitalizacji
Monitoring i ocena stanowią integralną część przebiegu procesów rewitalizacji.
Na wszystkich jego etapach (identyfikacja wyzwań, celów i zadań; planowanie; wdrażanie i podsumowanie) niezbędna jest kontrola postępu i kierunku prac oraz ich ewentualnej korekty (np. w razie zamknięcia zakładu przemysłowego na danym obszarze).
Monitoring procesów rewitalizacji jest niezbędny, gdyż:
• pozwala ocenić zgodność zakładanych celów z rzeczywistą ich realizacją,
• ułatwia stworzenie schematu wyboru próby służącej ocenie projektu,
• ułatwia wybór grupy kontrolnej i porównawczej do oceny projektu,
• dostarcza informacji o sposobie i zakresie realizacji konkretnych zadań, co jest
szczególnie ważne w przypadku finansowania projektu z funduszy europejskich,
• pozwala instytucjom nadzorującym uzyskać informację o podjętych działaniach,
zakresie i stosowalności wybranych rozwiązań i spełnieniu kryteriów kwalifikowalności,
• pozwala ocenić finansowanie projektu i dostarczyć cenną informację dla przyszłych projektów.
Ocena jakości realizacji projektów rewitalizacyjnych jest niezbędna, zwłaszcza, że
nieraz może ona przyczynić się do polepszenia uzyskanych rezultatów. Końcowa ocena
pozwala ustalić potrzebę dalszych działań rewitalizacyjnych czy zmiany planów, a nawet polityki rozwoju. W podsumowaniu należy ocenić przyczyny i skutki ewentualnych
opóźnień oraz zidentyfikować drogi ich uniknięcia, opisać wpływ niespodziewanych
wydarzeń zewnętrznych oraz wskazać najlepsze rozwiązania ex post.
Monitoring procesów rewitalizacji sprowadza się zazwyczaj do trzech elementów:
• monitoringu przebiegu projektu i jego zgodności z założeniami instytucjonalnymi, finansowymi i prawnymi (m.in. kwestie kwalifikowalności kosztów, rozliczenia beneficjentów),
• monitoringu postępu w realizacji celów (są tu pod kątem jakościowym analizowane m.in. kwestie wydatków publicznych oraz udziału sektora prywatnego
i organizacji non profit),
• monitoringu wskaźników związanych z realizacją celów (na tle problemów danego obszaru).
Monitoring powinien obejmować sprawdzenie zgodności zakładanych i rzeczywistych beneficjentów (zwłaszcza w zakresie obszaru oddziaływania i charakteru grupy
docelowej, np. upośledzeni umysłowo). Uważny monitoring pozwolił w przypadku kilku projektów wykryć znaczną nadreprezentację pewnych sił w zawiązanych organizacjach partnerskich. W wyniku samodzielnego zgłaszania się partnerów do projektów
zdarzało się, że duża część obszaru nie była reprezentowana w projekcie ze względu na
brak lokalnej informacji o planach rewitalizacyjnych.
Ocena strategii rewitalizacyjnych musi polegać na określeniu tego, w jaki sposób
istniejące programy rozwoju i projekty rewitalizacyjne wpływają na decyzje podejmo-
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wane przez aktorów publicznych i prywatnych oraz uruchomienie łańcuchów przyczynowo-skutkowych. W ujęciu brytyjskim (Moore, Spires 2006) konieczne jest również
stwierdzenie, w jaki sposób instytucjonalne relacje kształtują sposób realizacji programów. Analizie poddać należy trzy obszary: stopień realizacji i jakość wykonania (wydajność), efektywność i sens ekonomiczny prowadzonych działań. Wydajność najczęściej jest przedstawiana za pomocą zestawienia poniesionych nakładów i uzyskanych
rezultatów i określana za pomocą pytania o uzyskaną za wydane środki wartość dodaną
(value for money). Pomiar efektywności wiąże się z zestawieniem zakładanych i uzyskanych wyników, a sens ekonomiczny ujmowany jest za pomocą zestawienia planowanych i poniesionych kosztów realizacji polityki. Obok powyższych miar stosuje się
często wskaźnik lewarowania.
Jednym z klasycznych sposobów przedstawienia efektów procesów rewitalizacji
jest pokazanie, jaki efekt dało wydanie określonej sumy pieniędzy. Zwykle zestawia się
je w formie przedstawionej w ramce 1.

Obok oceny dokonywanej w trakcie i po wykonaniu każdego projektu analizie poddaje się
skuteczność programów rewitalizacyjnych jako całości. Taka ocena musi mieć charakter
ilościowy i jakościowy. Na przykład Robson i in. 1994 (cytowany przez: Noon i in. 2006)
przeprowadzili ocenę polityki rozwoju miast w latach 80. i na początku lat 90. Porównywali przy tym tzw. miejskie obszary priorytetowe (Urban Priority Areas) z pozostałymi terenami. Analiza ilościowa (123 wywiady z przedstawicielami władz lokalnych) pokazała
między innymi, że na obszarach priorytetowych zmniejszyło się bezrobocie (długotrwałe
i ogółem), a nie zmniejszyła się migracyjnie liczba osób młodych (w wieku 25-34 lat).
Wydatki na rewitalizację wpłynęły również na podwyżkę cen domów.
Szczególnemu monitoringowi powinny podlegać te etapy programu rewitalizacji,
które mają na celu integrację rewitalizowanego obszaru z otoczeniem. Jak pokazują
bowiem doświadczenia brytyjskie (np. przypadek Quayside w Newcastle/Gateshead)
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brak takiego monitoringu może prowadzić do kompletnej izolacji niezrewitalizowanych
obszarów w sąsiedztwie. Inne przypadki brytyjskie pokazały, że szczegółowej ocenie
musi podlegać zwłaszcza negatywny wpływ projektów rewitalizacyjnych na otoczenie,
zwłaszcza w zakresie zwiększonej emisji zanieczyszczeń, narastającego ruchu ulicznego czy ponadprzeciętnego wzrostu cen nieruchomości czy kosztów życia.
W brytyjskich projektach rewitalizacyjnych szczególnie brakowało oceny programów szkoleniowych z zakresu nauki zawodu. Różne formy szkoleń podejmowane
w obszarach zamieszkiwanych przez ludności o niskich dochodach nie były w sposób
krytyczny monitorowane i oceniane w świetle wymagań lokalnych pracodawców (Sharp
i in. 2005).
Monitoring procesów rewitalizacji powinien również obejmować wprowadzenie
różnych form obniżenia ryzyka. Doświadczenia brytyjskie pokazują, że sporym problemem, który wymaga stałej kontroli jest kwestia zanieczyszczeń zidentyfikowanych
i niezbędnych do neutralizacji lub usunięcia z rewitalizowanego obszaru. Z punktu widzenia finansowania pojawienie się lub rozprzestrzenienie się istniejących zanieczyszczeń może znacząco zwiększyć koszty przedsięwzięcia. Niestety tej niespodzianki nie
da się dokładnie przewidzieć przy tworzeniu projektu, stąd istnieje potrzeba ciągłego
monitoringu przebiegu procesu oczyszczania terenu.
Thake (2001) wskazuje, że różnorodność systemów monitoringu i brak wypracowania jednolitego standardu zwiększa problemy instytucji zarządzających projektem.
Poniżej przedstawiono kilka systemów oceny i monitoringu wykorzystywanych przez
instytucje finansujące i zarządzające.
3.5.1. Monitoring i ocena wybranych projektów rewitalizacyjnych
Brytyjskie podejście do monitoringu prezentowane m.in. w programie New Deal
for Communities jest na pierwszy rzut oka zaskakujące. Podkreśla ono bowiem zalety
monitoringu dla strony zarządzającej projektem, a nie instytucji kontrolnej. Monitoring
ma więc pozwolić zarządzać strategią, zidentyfikować słabe i mocne elementy realizacji
zadań, dać informację partnerom o stopniu efektywności projektu i jego wpływie na
zmiany na danym obszarze.
Projekty realizowane w ramach programu New Deal for Communities podlegają
bardzo szczegółowej ocenie i kontroli: ma ona co najmniej sześć wymiarów. Po pierwsze, Departament Środowiska, Transportu i Regionów zalecał stosowanie ciągłego
monitoringu przez cały okres trwania projektu przez jednostkę zarządzającą. Częstość
zbierania danych i poziom ich szczegółowości powinien zależeć od skali i charakteru
projektu. Osoba odpowiedzialna za projekt (project officer) jest zatrudniona przez organizację partnerską i odpowiada za prace administracyjne i podejmowanie akcji korygujących niewłaściwe działania. Partnerstwo przechowuje wszystkie dokumenty projektu,
monitoruje jego postęp i odpowiada za dostarczanie niezbędnych informacji do Biur
Rządu w regionach.
Po drugie, podczas realizacji głównej fazy projektu dwa razy w ciągu roku należy
przesłać do Biura Rządu w regionie dokument zawierający: ocenę stopnia realizacji bu-
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dżetu oraz poszczególnych działań i efektywności struktury partnerskiej. Półroczny raport
powstaje w organizacji zarządzającej. Po przesłaniu raportu Biuro Rządu w regionie przesyła swoją opinię o realizacji projektu i w razie potrzeby wskazuje możliwości zaradcze.
Po trzecie, zarządzający projektem jest zobowiązany do przesłania raportu rocznego opartego na dokumencie sporządzanym raz na pół roku, wzbogaconym o wskaźniki
ilościowe i jakościowe rezultatu. Ocena ta powinna być dostępna publicznie w ciągu
trzech miesięcy od zakończenia roku finansowego.
Raporty roczne są dobrym źródłem informacji o projekcie (muszą być szeroko dostępne lokalnej społeczności, nie tylko na stronie internetowej), zawierając m.in. następujące informacje:
• ocenę osiągniętego postępu w relacji do planowanych działań,
• przedstawienie zmian priorytetów i zakładanych rezultatów,
• przedstawienie znaczących zmian w zakresie zrealizowanych zadań (np. przyspieszenie tempa prac),
• strukturę wydatków i przychodów w bieżącym roku,
• listę osób zarządzających projektem (wraz ze zmianami w ostatnim roku),
• przykłady dobrej praktyki (co funkcjonuje dobrze, co źle; działania podjęte
w celu przezwyciężenia problemów),
• jeżeli realizacja celów oraz budżetu została dobrze oceniona, Biuro Rządu w regionie może zwiększyć środki przeznaczone na projekt.
• Ocena raportu rocznego odbywa się na podstawie pięciu kryteriów:
• struktury i spójności systemu partnerskiego (udziału przedstawicieli społeczności lokalnej, organizacji non-profit, sektora publicznego i prywatnego, jak i osób
z różnych mniejszości),
• wydajności i efektywności zespołu i/lub zarządu,
• planowania i elastyczności w działaniu (obecności i odpowiedniości planów na
wypadek porażki),
• prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanych celów,
• prawdopodobieństwa dużych zmian w aktualnych i planowanych wydatkach.
W projektach finansowanych z SRB i programu City Challange zwrócono uwagę
na konieczność podawania czasu interwencji rewitalizacji. Krótkiego telefonu do infolinii informującej o przebiegu rewitalizacji nie można bowiem porównać z wielomiesięcznym udziałem w grupie roboczej wykonującej projekt rewitalizacji.
Czwartym (po monitoringu, półrocznym i rocznym raporcie) opracowaniem jest
ewaluacja projektu. Różni się tym ona od monitoringu, że musi zawierać wskazanie
czynników sukcesu lub porażki poszczególnych działań. Ocena projektu jest sporządzana po jego zakończeniu i opisuje również w sposób detaliczny wpływ projektu na
zmiany, które zaszły na danym obszarze czy w grupie docelowej. Powinna ona też
zawierać informacje pozyskane z wywiadów z mieszkańcami, zbierane trzykrotnie
w trakcie realizacji projektu. Ewaluacja powinna być przeprowadzona przez niezależną firmę. W raporcie ewaluacyjnym odróżnia się uzyskane wyniki netto i brutto.
W takim ujęciu efekty polityki netto można uzyskać odejmując od efektów brutto
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czynniki związane z przenosinami firm czy ludzi (displacement effects), efekt biegu
jałowego oraz efekty wykorzenienia i izolacji dotychczasowych mieszkańców na
skutek zmian w krajobrazie i funkcjach obszaru oraz efekty substytucji na rynku
pracy. Efekt biegu jałowego polega na tym, że pewien wzrost aktywności nastąpiłby
i tak bez realizacji konkretnych zadań. Efekt przeniesienia występuje wtedy, gdy
powstanie i rozwój jednej firmy na skutek prowadzonych działań przyczynia się do
zamknięcia działalności w innym miejscu. Efekt substytucji na rynku pracy polega
na uzyskaniu pracy przez mieszkańca, które to miejsce pracy mogłoby być zajęte
przez inną osobę, gdyby nie podjęto programu rewitalizacji. Rząd brytyjski nakazuje brać pod uwagę wyżej wymienione efekty przy obliczaniu wskaźników rezultatu
(DETR 2000).
Po piąte, przedstawiciele Narodowego biura mogą w każdej chwili skontrolować
stopień realizacji projektu. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje system tzw. kontroli zdrowotnych (health checks) polegających na wizytacji organizacji partnerskiej przez ekspertów zajmujących się konkretną dziedziną (np. przestępczością czy rynkiem pracy).
W trakcie projektu pozwalało to nieraz zweryfikować podjęte działania, a dla Biura Rządu w Regionie uzyskać opinię eksperta o realizacji projektu.
3.5.2. Wybrane wskaźniki oceny i monitoringu projektów rewitalizacyjnych
Stworzony na potrzeby rewitalizacji obszarów mieszkaniowych Arthur’s Hill,
Cruddas Park, Rye Hill i Elswick program New Deal for Communities Newcastle/
Westgate (2000) zawiera szereg wskaźników do oceny postępów rewitalizacji (zob.
ramka 2). Oprócz tego od ponad 5 lat jest obliczany w Newcastle tzw. indeks witalności obszaru (vitality index). Informacja o rozwoju dzielnic miasta i możliwość ich
porównania stwarza okazję do oceny rezultatów przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych i strategii (np. Local Neighbourhood Renewal Strategy i Bridging Newcastle/Gateshead Housing Market Renewal Pathfinder). Wskaźniki wykorzystywane
do budowy wskaźnika syntetycznego są podzielone na sześć dziedzin: przestępczość,
edukacja, zdrowie, mieszkalnictwo, przychody i bezrobocie. Indeks witalności obszaru pozwala wskazać miejsca koncentracji deprywacji i na nie ukierunkować działania
rewitalizacyjne. Sam sposób konstrukcji wskaźnika podlega ciągłemu monitoringowi
i ocenie przydatności cech cząstkowych. Często czynnikiem decydującym o zmianach
są nowe obszary polityki rozwoju. Na przykład niedawno włączono do konstrukcji
wskaźnika syntetycznego dane na temat zasiłków społecznych uzyskiwane z Departamentu ds. Pracy, Rent i Emerytur i cenach ziemi z HM Land Registry. Do ciekawszych
zmiennych wykorzystywanych w konstrukcji wskaźnika witalności należą wskaźniki
oparte m.in. na: liczbie włamań do domów, przestępstw przeciwko zdrowiu, kradzieży
samochodów; osiągnięciach edukacyjnych; śmiertelności na choroby nowotworowe,
zawał serca, inne choroby układu krążenia; średnich cenach domów, częstotliwości
zmiany lokatorów; liczbie mieszkańców otrzymujących dodatki mieszkaniowe i zasiłek dla bezrobotnych.
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Wskaźnik witalności cechuje m.in.:
• duża aktualność danych (dane spisowe, choć dokładne, ale pozyskiwane zbyt
rzadko, nie zostały włączone do indeksu),
• zwrócenie uwagi na wskaźnik odniesienia. Większość danych jest odnoszonych
do gospodarstw domowych, a nie do liczby ludności,
• wykorzystanie technik GIS do wizualizacji zróżnicowania przestrzennego (do
grupowania jednostek sąsiedzkich użyta została tu metoda 20-procentowych
równych przedziałów),
• konstrukcja macierzy korelacji w celu lepszego zrozumienia relacji pomiędzy
wskaźnikami w mieście,
• konstrukcja wskaźników opisujących poszczególne dziedziny z wykorzystaniem
analizy czynnikowej,
• konsultacja wyników analizy z dostawcami danych.
Indeks wielokrotnej deprywacji składa się z siedmiu domen, w skład których wchodzi po kilka wskaźników (w sumie 37 zmiennych). Ważność domen deprywacji została
ujęta w następujący sposób z zastosowaniem procedury ważenia (w nawiasach):
• dochody ludności (22,5%),
• zatrudnienie (22,5%),
• zdrowie i niepełnosprawność (13,5%),
• edukacja, kwalifikacje i szkolenia (13,5%),
• bariery dostępu do rynku mieszkaniowego i usług (9,3%),
• środowisko życia (9,3%),
• przestępczość (9,3%).
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Do interesujących zmiennych wchodzących w skład wskaźnika wielokrotnej deprywacji należą:
• liczba nagłych przyjęć do szpitala (uzyskana ze statystyk szpitalnych),
• liczba osób poniżej 60 roku życia cierpiąca z powodu zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych (na podstawie recept, statystyk szpitalnych statystyk zasiłków
społecznych),
• odsetek młodych ludzi, którzy nie kształcą się w wieku powyżej 16 lat,
• wskaźnik absencji w szkołach średnich,
• odsetek osób w wieku poniżej 21 lat nie podejmujących kształcenia na poziomie
wyższym,
• odsetek osób w wieku produkcyjnym (25-64 lata) nie posiadających żadnych
kwalifikacji lub posiadających niskie kwalifikacje,
• liczba mieszkań, w których występuje przeludnienie,
• liczba aplikacji wniesionych przez bezdomnych o przyznanie mieszkania,
• odległość drogowa do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
• odległość drogowa do najbliższego supermarketu lub większego sklepu osiedlowego,
• odległość drogowa do najbliższej szkoły podstawowej,
• odległość drogowa do najbliższej poczty,
• liczba domów/mieszkań w budownictwie społecznym i prywatnym, w których
występują złe warunki mieszkaniowe,
• liczba wypadków drogowych (z uwzględnieniem tych, w których ranni są piesi
lub rowerzyści).
Czasem przy badaniach deprywacji liczone są dodatkowo wartości dwóch wskaźników:
• odsetek dzieci poniżej 16 roku życia w rodzinach otrzymujących zasiłki (dochód
rodziny poniżej 60% mediany kosztów utrzymania domu),
• odsetek osób w wieku powyżej 59 lat otrzymujących zasiłki.
Cechą wskaźników opisujących rewitalizację jest podawanie danych dla większej
jednostki przestrzennej (dzielnicy, regionu, kraju) jako odniesienia. Duża część powyższych cech liczonych dla danego obszaru jest zestawiana z wartościami porównawczymi. Pozwala to zarówno pokazać względną pozycję danego obszaru, jak i zilustrować
skalę rozwoju społecznego czy gospodarczego, dokonującego się na skutek procesów
rewitalizacyjnych.
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3.6. Społeczne aspekty rewitalizacji
Rewitalizację poza wymiarem estetycznym, funkcjonalnym czy ekonomicznym
rozpatrywać należy jako proces społeczny. W Wielkiej Brytanii na przestrzeni XX wieku
szerokie spektrum czynników wpływało na społeczny kształt rewitalizacji. Obok zmieniających się opcji politycznych (odmiennej polityki społecznej w przypadku rządów
konserwatystów i laburzystów), głębokich globalnych przemian w strukturze gospodarki również ze względu na udział ludności napływowej realizacja projektów napotykała
trudności, a ich efekty rzadko przynosiły oczekiwane rezultaty.
Społeczne aspekty rewitalizacji ogniskują się wobec dwóch zagadnień. Podstawowy
problem stanowią jej społeczne uwarunkowania (struktury społeczne ludności zamieszkującej obszar rewitalizowany) oraz konsekwencje (następstwa przemieszczeń ludności wywołanych przez działania rewitalizacyjne, zwłaszcza w zakresie zmiany struktur
społeczno- demograficznych ludności). Rewitalizacja, powodując przekształcenia struktur społecznych w skali lokalnej, prowadzi do istotnych przemian przestrzeni miejskiej
w ogóle. Inny aspekt rewitalizacji dotyczy uczestnictwa czynnika społecznego w procesie
decyzyjnym dotyczącym kierunków rewitalizacji oraz wdrażania konkretnych projektów
rewitalizacyjnych (rozdz. 3.6.1). Istotnym zmianom ulegał udział czynnika społecznego
w decydowaniu o kierunku procesów rewitalizacji – od prawie całkowitego wykluczenia
czynnika społecznego z procesu decyzyjnego, poprzez sformalizowane wielkie programy
społeczne opracowywane na podstawie konsultacji społecznych, po spontaniczne działania
określonych grup społecznych pojawiające się równoległe z projektami planistycznymi.
Społeczne struktury obszarów rewitalizowanych charakteryzuje pewien wspólny
zestaw cech społecznych i ekonomicznych zamieszkującej ich ludności (Tye, Williams
1994). Są to obszary wyludniające się, a procesy te charakteryzuje tempo wyższe niż dla
całego miasta. Mieszkańcy są bardzo często beneficjentami pomocy społecznej i tworzą
obszary ubóstwa na terenie miasta. Osłabione w ten sposób struktury społeczne wpływają również na wizerunek terenu dodatkowo osłabiany przez odpowiednio wyższy niż
w innych częściach miasta poziom przestępczości.
Rewitalizacja, którą prowadzono w okresie międzywojennym w Wielkiej Brytanii
i po II wojnie światowej spotkała się z dużą krytyką. Dotyczyła ona obu aspektów społecznych – zarówno społecznych konsekwencji, jak i marginalnego udziału lokalnych
społeczności w decydowaniu o przeznaczeniu rewitalizowanych terenów. Ten etap rewitalizacji charakteryzował się całkowitym zaniedbaniem rewitalizacji, jako procesu społecznego. Decyzje dotyczące rewitalizowanych obszarów koncentrowały się wyłącznie
na aspektach urbanistycznych oraz kształtowaniu przestrzeni w celu osiągnięcia efektów
estetycznych w oderwaniu od uwarunkowań, a przede wszystkim potrzeb społecznych.
Bardzo często konsekwencją wdrażania projektów rewitalizacyjnych było przesiedlanie ludności zamieszkującej dotychczas centralną część miasta do osiedli wielorodzinnych. Problem stanowiła m.in. ich bardzo skromna architektura, która zdominowana
była przez jednolite obiekty wielokondygnacyjne nienawiązujące do charakteru dotych-
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czasowych miejsc zamieszkania przesiedlanej ludności. Mieszkańcy ci nie dostrzegali
w nowym miejscu zamieszkania poprawy swoich warunków życia. Błędne rozwiązania
oznaczały ogromne koszty społeczne, których nie brano pod uwagę. Przesiedlenie ludności do osiedli blokowych oznaczało alienację, rozerwanie dotychczasowych więzów
sąsiedzkich i ogólne zmarginalizowanie potrzeb ludności w ustalaniu nowego ładu przestrzennego rewitalizowanych miast (Carmon 1999).
Powyższy problem i błędy pierwszej fazy rewitalizacji zostały poddane ostrej krytyce
po II wojnie światowej. Fakt, iż rewitalizacja z lat 60. i 70. była okresem znacznej partycypacji społecznej w rewitalizacji stanowiło w dużej mierze reakcję na niepowodzenia modelu
przedwojennego. Same projekty rewitalizacyjne natomiast w dużej mierze koncentrowały
się wówczas na naprawie błędów, które poczynione zostały wcześniej i odnosiły się m.in. do
obszarów, które zamieszkiwała ludność pochodząca z tych rewitalizowanych w poprzedniej
fazie. W okresie powojennym rewitalizacja wychodzi zatem naprzeciw oczekiwaniom ludności. Ma to swoje odzwierciedlenie nie tylko o prospołecznych rozwiązaniach, które niosły
za sobą projekty rewitalizacyjne, ale równolegle w odpowiednim (wysokim) poziomie partycypacji lokalnych społeczności w kształtowaniu polityki rewitalizacyjnej.
Prospołeczna rewitalizacja w znacznej mierze była zjawiskiem naśladującym podobne podejście rozwijające się od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych. Projekty z lat 60. czy 70. kładą coraz większy nacisk na poprawę poziomu i jakości życia
mieszkańców. Proponowane rozwiązania mają zapewniać m.in. wzrost poczucia bezpieczeństwa. Zwraca się uwagę na to, iż to właśnie w tym okresie projekty rewitalizacyjne
dotyczące tkanki urbanistycznej wdrażane były równolegle z programami dotyczącymi kwestii społecznych. Wartość tych projektów okazała się być jednak ograniczona.
Problemy związane z dystrybucją środków na cele związane z realizacją określonych
projektów oraz ich niedostosowanie do skal przestrzennych było podstawą klęski idei
prospołecznej rewitalizacji. Przeprowadzone wielkie programy (z założenia przeznaczone jednak dla niewielkich obszarów) są oceniane negatywnie (Gibson, Prathes 1977),
często oskarża się je o efekty wręcz sprzeczne z założeniami.
Zarówno rewitalizacja przedwojenna jak i doświadczenia powojenne oceniane są
negatywnie, zwłaszcza w zakresie skutków o charakterze społecznym. Inny wymiar społeczny ma rewitalizacja postępująca współcześnie w centrach miast lub ich bezpośrednim
sąsiedztwie. Należy zwrócić uwagę na dwa odmienne, występujące równolegle typy rewitalizacji obszarów ulegających degradacji społeczno-gospodarczej. Obserwuje się, bowiem zarówno procesy spontanicznych przekształceń wynikających z rynku nieruchomości oraz pojawienia się grupy społecznej posiadającej możliwości ekonomiczne do renowacji lokalnej przestrzeni miejskiej. Jednocześnie realizowane są projekty mające na celu
nowe zagospodarowanie obszarów. Pierwszy obserwowany współcześnie typ rewitalizacji
może oznaczać napływ ludności zaliczanej do klasy średniej na obszary charakteryzujące
się obniżoną wartością gruntów, wtedy rewitalizacja jest równoważna gentryfikacji, choć
ta druga oczywiście może zachodzić także bez rewitalizacji (rozumianej jako publiczna
interwencja). Jest ona zachowaniem charakteryzującym określone grupy społeczne, które
osiągnęły odpowiednio wysoki poziom dochodów. Należą do nich m.in. yuppies (young
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urban professionals) oraz dinks (double income, no kids). Społeczności te stały się siłą
napędzającą współczesną rewitalizację mieszkaniową w centrach miast. Należy przy tym
zauważyć, iż pojawienie się w śródmieściach dobrze sytuowanych grup często prowadzi
do wypychania z nich ludności prezentującej inny przedział dochodów, a także odmienne
cechy społeczno-demograficzne (w zakresie struktury zawodowej, wykształcenia i wieku). Nowych mieszkańców rewitalizowanych śródmieść charakteryzuje wysoki poziom
wykształcenia oraz zajmowanie wysokich stanowisk zawodowych wiążących się z odpowiednim poziomem wynagrodzeń. Jest to ludność o wyraźnie odmłodzonej strukturze
demograficznej w porównaniu z ludnością dawniej zamieszkującą centrum (Seo 2002).
Społeczności te wykazują również zainteresowanie odmiennymi w stosunku do ludności
zamieszkującej dotychczas tę część miasta modelami rodziny, która w wielu przypadkach
zastąpiona zostaje związkami partnerskimi. Gentryfikacja powoduje zatem wytwarzanie
się całkowicie odmiennego obrazu społecznego śródmieścia w porównaniu z dotychczasowym. W miejscu zaawansowanych procesów starzenia się następuje dynamiczne odmłodzenie populacji przez napływ ludności. Współczesne przekształcenia struktur społecznych śródmieść nie ograniczają się do funkcjonowania w nich społeczności typu yuppies
czy dinks. Rewitalizacja nie musi wiązać się z całkowitą wymianą lokalnej społeczności
i nie musi uruchamiać procesów gentryfikacji. Zwraca się uwagę na liczne przykłady rewitalizacji przestrzeni urbanistycznej dokonywanej przez środki inwestowane przez jej
dotychczasowych mieszkańców.
Bardzo istotny społeczny wymiar posiada również rewitalizacja nabrzeży.
Działania te powodują m.in. przywrócenie obszarom wybrzeży ich użyteczności publicznej, którą przez rozbudowę urządzeń związanych z rozwojem portów morskich
i rzecznych w pewnym momencie utraciły (Sairinen, Kumpulainen 2006). Znaczenie
nabrzeży dla rewitalizacji, jako procesu społecznego, wiąże się z wielofunkcyjnością
tych obszarów. Zarówno ich wykorzystanie dla celów komercyjnych, kulturalnych,
edukacyjnych, rekreacyjnych (Breen, Rigby 1996), a przede wszystkim na potrzeby
funkcji rezydencjalnej podnosi znaczenie rewitalizacji takich terenów również pod
względem społecznym.
3.6.1. Partycypacja społeczności lokalnych w procesach rewitalizacji
Partycypacje społeczności lokalnej w procesach planowania i rewitalizacji można
rozróżnić na dwóch podstawowych poziomach oddolnej (bottom-up) i odgórnej (topdown). Partycypacja typu top down jest procesem formalnym, zapisanym w procedurze
wdrażania planów, udział społeczności lokalnej jest zapewniony przez udział w komitetach sterujących i na spotkaniach organizowanych przez władze lokalne. Terminem partycypacji typu bottom-up określa się aktywny udział społeczności lokalnej w procesach
planowania, jak np. udział w organizacjach typu non-profit, i innych organizacjach działających na rzecz dobra wspólnego mieszkańców danej miejscowości, związanych ze
zgłaszaniem inicjatyw lokalnych. Najlepsze efekty przynosi partycypacja społeczności
lokalnej zapewniona przez formalną procedurę, połączona z aktywnym uczestnictwem
mieszkańców. Niezależnie od wymogów formalnych zapisanych w procedurze wdraża-
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nia projektów rewitalizacyjnych niezwykle istotne jest włączenie społeczności lokalnej,
ponieważ mieszkańcy powinni mieć bezpośredni wpływ na działania władz lokalnych.
Obowiązek partycypacji społeczności lokalnej jest uwzględniony w procedurze
planistycznej, tzn. obowiązkowe jest włączenie społeczności lokalnej, a oświadczenie
(wraz z opisem o sposobie włączenia społeczności lokalnej w planowanie) jest dokumentem wymaganym w planach lokalnych. W celu zapewnienia prawidłowego wdrażania projektów rewitalizacyjnych i zapewnienia realizacji działań zwalczających wykluczenie społeczne podkreśla się konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Zwraca się uwagę na znaczenie współpracy przedstawicieli gminy z organizacjami lokalnymi oraz mieszkańcami, a programy rewitalizacyjne, które wynikają z partycypacji
typu bottom-up i uwzględniają potrzeby społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, uznawane są jako priorytetowe. Zapewnienie realizacji projektów wynikających z potrzeb
społeczności lokalnych jest szczególnie ważne w projektach dotyczących poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej mieszkańców, w tym poprawy sytuacji na rynku pracy
i udoskonalenie dostępności do podstawowych usług. Ponadto zwraca się uwagę, że jeśli
zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, znacznie łatwiej zarządzać i wdrażać
przygotowany projekt rewitalizacji.
Przeprowadzone badania wskazują, że niskie uczestnictwo w projektach rewitalizacyjnych może zależeć od kilku czynników. W pierwszej kolejności zauważono niechęć do
uczestnictwa w spotkaniach dotyczącą zarówno przedstawicieli władz lokalnych jak i mieszkańców gmin, w których realizowana jest zbyt duża ilość projektów, i w których organizuje
się dużą liczbę spotkań, ponadto, społeczność lokalna sceptycznie odnosi się do zebrań, jeśli
wcześniejsze projekty rewitalizacyjne były kontrowersyjne (Tsenkova 2002).
Badania przeprowadzone w Newcastle przez Coaffee i Healey (2003) wykazały, że
duża część działań rewitalizacyjnych przeprowadzonych w zdeprywowanych dzielnicach
nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. W niektórych dzielnicach, w których dążono do
poprawy poziomu życia społeczności lokalnej, zaobserwowano nawet pogorszenie się
wskaźników dotyczących poziomu życia, a jako przyczyny nieudanej rewitalizacji wskazuje się nieodpowiednie zarządzanie projektami rewitalizacji, paternalistyczne podejście
władz lokalnych i nieodpowiedni sposób przeprowadzania konsultacji społecznych. Zauważono, że niski poziom partycypacji społeczności lokalnej podczas wdrażania strategii
Going for Growth występował na obszarach, na których przeprowadzono równolegle inne
projekty, oraz na obszarach, gdzie istnieją również niskie wskaźniki frekwencji w wyborach lokalnych. Najlepsze efekty w przeprowadzonej rewitalizacji przyniosły projekty,
w których współdziałało forum społeczności lokalnej wraz z radą dzielnicy.
Partycypacja społeczności lokalnych najczęściej przybiera formę warsztatów zarówno z mieszkańcami jak i przedstawicielami gmin, np. w Bristolu przeprowadzono
konsultacje dotyczące rewitalizacji terenów portowych, polegały one na wypracowaniu
wspólnego konsensusu wśród różnych grup interesu. Na konsultacje zostali zaproszeni
właściciele gruntów, przedstawiciele władz lokalnych oraz przedstawiciele grup interesu, działających na odnawianym terenie. Zorganizowano warsztaty, na które zaproszono
przedstawicieli społeczności lokalnych, druga faza konsultacji obejmowała warsztaty
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z mieszkańcami i tzw. forum obywatelskie, na którym przedyskutowano proponowane
działania rewitalizacji (Bassett i in. 2002).
W przypadku wdrażania projektów rewitalizacyjnych dotyczących strategii mieszkaniowych władze lokalne najczęściej organizują konsultacje publiczne wśród mieszkańców bloków, w których przeprowadzają działania rehabilitacyjne. W badaniach dotyczących włączenia właścicieli w zarządzanie budynkami wskazuje się na zdecydowany wzrost znaczenia partycypacji w okresie ostatnich 20 lat. Badania przeprowadzone
w latach 80. wskazują, że tylko 20% władz lokalnych podejmowało współpracę lub
przeprowadzało konsultacje publiczne z organizacjami mieszkaniowymi, a w latach 90.
współczynnik ten wzrósł już do 70% (Goodchild 1997).
Podczas wdrażania programu Housing Action Area partycypacja w rewitalizacji
osiedli polegała na wybraniu przedstawicieli, którzy reprezentują poszczególne grupy
mieszkańców. Zarządcy budynków wykazują duże zainteresowanie udziałem społeczności lokalnej, przy pomocy władz lokalnych i centralnych założono również usługi
doradcze dla właścicieli (Tenants Participation Advisory Service) w celu promowania
i doradzania w rewitalizacji zasobów mieszkaniowych. Zaskakujące może wydawać się
to, że największy udział społeczności lokalnej zaobserwowano w mieszkaniach socjalnych. Jest to związane ze ścieraniem się na tym obszarze dwóch grup interesu: dzierżawców i wynajmujących, przy czym każdej ze stron zależy na utrzymaniu współpracy.
W mieszkaniach socjalnych podpisuje się umowy mieszkaniowe mające na celu usankcjonowanie współpracy pomiędzy dzierżawcami i wynajmującymi, ustalającej standard
mieszkania w czasie trwania umowy (Bailey, Robertson 1997).
Od 1989 r., tj. od czasu wprowadzenia strategii mieszkaniowych (Housing Renewal Areas) postawiono nacisk na system partycypacji różnych grup społecznych, w procesie rewitalizacji zasobów mieszkaniowych. Powinni w nim uczestniczyć: przedstawiciele władz lokalnych, organizacji lokalnych, towarzystwa budownictwa społecznego, właściciele budynków i mieszkańcy. Dodatkowo został wprowadzony obowiązek
konsultacji społecznych podczas realizacji projektów rewitalizacyjnych. Mieszkańcy
mogą zgłaszać uwagi do projektu rewitalizacji. Jeśli uwaga lub zgłaszana propozycja
nie zostanie uwzględniona w projekcie, wówczas istnieje obowiązek pisemnego powiadomienia wnioskodawcy o przyczynach nieuwzględnienia danej uwagi (Cullingworth,
Nadin 2006).
Partycypacja społeczności lokalnej w działaniach rewitalizacyjnych może być również realizowana w ramach działań programów społecznych. Celem takich programów
jest poprawienie jakości życia mieszkańców danego obszaru oraz pobudzenie inicjatyw społecznych mieszkańców. Włączenie społeczności lokalnych w planowanie może
sprzyjać prowadzeniu rewitalizacji oddolnej, typu bottom-up. W przypadku udziału społeczności lokalnej w rewitalizacji osiedli mieszkaniowych, zwraca się uwagę, że partycypacja nie powinna być zapewniona tylko i wyłącznie przez organizacje mieszkaniowe.
Z badań przeprowadzonych w Newcastle wynika, że przeprowadzane tam konsultacje
społeczne mają szerszy wymiar i dochodzi do współdziałania władz lokalnych z mieszkańcami (Hall 1997).
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3.7. Rewitalizacja a ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego
i zrównoważony rozwój
Żaden współcześnie realizowany projekt rewitalizacyjny nie może pomijać
kwestii zrównoważonego rozwoju ani nie zawierać odniesienia do kwestii ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego. Nowym wyzwaniem dla rewitalizacji
jest podporządkowanie jej zasadom zrównoważonego rozwoju. Poprzez odrodzenie
obszarów zaniedbanych, redukcję popytu na nowe mieszkania i domy w obszarach
peryferyjnych i sprzyjanie rozwojowi miast kompaktowych rewitalizacja ma sama
stymulować zrównoważony rozwój (Roberts 1997). Zwraca się przy tym uwagę,
że sukces miast będzie w przyszłości zależał bardziej od proekologicznych działań
władz i mieszkańców, a nie od dostępności działek inwestycyjnych czy siły roboczej.
W brytyjskiej polityce miejskiej przez pewien czas funkcjonowały dwa niezależne nurty: rewitalizacji miast i zrównoważonego rozwoju (Couch, Dennemann 2000).
Niewielka była koordynacja działań pomiędzy tymi podejściami, a dużo większy nacisk kładziono na kwestię rewitalizacji w sensie ekonomicznym niż na zrównoważony
rozwój miast. Zwracają na to uwagę Couch i Denemann (2000), podkreślając że wymagania konkursów finansowanych z Pojedynczego Budżetu Rewitalizacyjnego koncentrowały się głównie na polepszeniu wskaźników gospodarczych, związanych z rynkiem
pracy i społecznym wykluczeniem. We wnioskach nie było konieczności oceny wpływu
projektu na środowisko (Brennan i in. 1998)
Zrównoważony rozwój ma w brytyjskim ujęciu cztery cele:
• rozwój społeczny wychodzący naprzeciw potrzebom wszystkich,
• efektywna ochrona środowiska,
• rozumne wykorzystanie zasobów naturalnych,
• utrzymanie wysokiego poziomu rozwoju ekonomicznego i stabilnego zatrudnienia.
W świetle programu Lokalnej Agendy 21 ogłoszonej na Konferencji Narodów
Zjednoczonych w Rio de Janeiro (1992 rok) większość działań związanych ze zrównoważonym rozwojem powinna być wykonywana na poziomie lokalnym. W Liverpoolu przyjęto (Liverpool City Council 1997) w związku z tym następujące wyznaczniki
zrównoważonego rozwoju:
• efektywne wykorzystanie zasobów połączone z minimalną produkcją odpadów,
• doprowadzenie zanieczyszczenia środowiska do poziomu, w którym systemy
naturalne będą mogły się rozwijać bez większych przeszkód,
• ochronę różnorodności przyrodniczej,
• zachowanie dobrego zdrowia poprzez stworzenie bezpiecznego, przyjemnego
i czystego środowiska oraz dostarczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki i leczenia,
• zapewnienie dostępu do instytucji, usług, dóbr i osób bez ponoszenia kosztów
środowiskowych.
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Zwraca się uwagę na to, że rewitalizacja powinna być oparta na zrównoważonym
rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, wcześniej zagospodarowanych
(brownfields). Tereny poprzemysłowe (np. w londyńskich dokach) stanowią zasób pozwalający zachować równowagę cen nieruchomości (zwłaszcza w dużych centrach
komercyjnych), pozwalają zbudować tzw. zrównoważone społeczności (sustainable
communities) i stworzyć nowe możliwości rozwoju jednostek sąsiedzkich (Raco, Henderson 2006). Rozwój takich społeczności nie mógł się jednak odbywać w obszarach, na
których rewitalizacja spotęgowała lokalne problemy na skutek gentryfikacji czy innych
zmian struktur przestrzennych i społecznych.
Zrównoważony rozwój odpowiada potrzebom teraźniejszości bez pogarszania
możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju stało się popularne w firmach zajmujących się rewitalizacją. Taka
polityka ma wiele wymiarów. Na przykład w firmie Gentoo Sunderland (administracja
budynków, naprawy, budowa nowych domów) polegała ona między innymi na:
• stworzeniu strategii i planu działań w zakresie ochrony środowiska,
• wprowadzeniu standardu ISO 14001,
• wprowadzeniu programu wydajności zarządzania energią,
• osiągnięciu standardu Decent Homes w 2005 roku we wszystkich administrowanych obiektach (do 2010 roku 95% wszystkich brytyjskich domów powinno osiągnąć ten standard polegający na zachowaniu komfortu termicznego wewnątrz mieszkania, odporności na wiatr i pogodę, wprowadzeniu ekologicznych
systemów ogrzewania i wyposażeniu mieszkania w nowoczesne urządzenia),
• wyszkoleniu wolontariuszy, tzw. liderów środowiskowych, którzy dadzą początek wielu inicjatywom ekologicznym w zakresie oszczędności energii i surowców zużycia oraz ograniczeniu produkcji śmieci,
• osiągnięciu statusu zielonego dostawcy energii do wszystkich zarządzanych
obiektów,
• pilotaż programu Ekonomicznych Domów (jeden z trzech realizowanych
w Wielkiej Brytanii); budowy ekonomicznych domów oceniono bardzo wysoko
pod względem zużycia energii i wielkości emisji zanieczyszczeń.
Jednym z ważniejszych, ściśle wiążącym się z kwestią zrównoważonego rozwoju,
a wciąż mało docenianych zagadnień, które należy uwzględnić przy niemal każdym typie projektów rewitalizacyjnych jest transport. Pomijając projekty, przy których obiekty
transportowe (np. dworce autobusowe i kolejowe) same są przedmiotem rewitalizacji, to
w każdym niemal projekcie musi być uwzględniona kwestia dostępności komunikacyjnej. Szczególnie dotyczy to projektów w wyniku, których powstają liczne miejsca pracy
(np. przestrzenie biurowe) lub miejsca konsumpcji usług (galerie handlowe, stadiony
itp.). Podkreśla się, że udana rewitalizacja osiedli mieszkaniowych wymaga spięcia ich
systemem komunikacji publicznej z miastem, gdyż atrakcyjność mieszkaniowa to nie
tylko jakość domów i otoczenia, ale także położenie i dostępność komunikacyjna, która
może być poprawiana. Szczególnym wyzwaniem staje się rewitalizacja centrów miast
z próbą rewitalizacji funkcji handlowych i usługowych, które w latach 90. masowo od-
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pływały na obrzeża miast, co obecnie wiąże się z potrzebą zapewnienia bądź wystarczającej liczby miejsc parkingowych w centrach miast, bądź atrakcyjnej, nieodstraszającej, bezpiecznej i sprawnej komunikacji publicznej (fot. 1) lub mieszanki powyższych
rozwiązań, na przykład w ramach systemu P+R (park and ride), co najlepiej udało się
zrealizować w angielskim Yorku.

Fot. 1.

Promocja transportu publicznego w ramach rewitalizacji nabrzeży Newcastle
i Gateshead.
The promotion of public transport as part of the Newcastle/Gateshead
regeneration programme.

fot. K. Janas 2008

Kwestia zachowania dziedzictwa nie zawsze była w Wielkiej Brytanii priorytetem, co doskonale obrazuje historia rewitalizacji centrum miasta Newcastle upon Tyne
(rozdz. 10). Modernistyczne idee, które dominowały w architekturze i planowaniu przestrzennym w latach 50. i 60. XX wieku doprowadziły do nieodwracalnych strat w tkance
historycznej wielu brytyjskich miast. Nierzadko wyburzane były całe kwartały z wiktoriańską zabudową, a zdarzało się, że niszczono również średniowieczne pozostałości.
Ochroną konserwatorską obejmowano jedynie pojedyncze, szczególnie cenne obiekty,
co prowadziło do rozbicia historycznych struktur urbanistycznych, a nierzadko do paradoksów w postaci średniowiecznego budynku pozostawionego pośrodku wielopoziomowego węzła drogowego. Modernistyczne wizje i teorie wcielone w życie nie tylko nie
spełniły pokładanych w nich nadziei, ale często przyczyniły się do powstania nowych
problemów, związanych chociażby z nadmiernym ruchem samochodowym w centrach
miast, powstaniem bezdusznych osiedli mieszkaniowych pozbawionych ludzkiej skali.
Połączenia wielopoziomowych parkingów z żelbetu z XIX wieczną architekturą nie
znalazło uznania nie tylko wśród historyków sztuki, ale przede wszystkim wśród mieszkańców miast, które zostały takimi eksperymentami dotknięte. Pod koniec lat 60. nastąpił
radykalny zwrot ku ochronie kulturowego dziedzictwa miast (Pendlebury 1999).
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Po raz pierwszy potrzebę prawnego unormowania kwestii ochrony dziedzictwa
kulturowego i historycznego dostrzeżono około 120 lat temu, kiedy to opublikowany
został manifest Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Wiekowych Budynków (Society
for the Protection of Ancient Buildings) (Morris 1877). W 1882 roku podjęte zostały
wstępne prace legislacyjne w tym zakresie. Od tego momentu zaczęły pojawiać się też
konflikty i napięcia wynikające z jednej strony z potrzeby ochrony, konserwowania
obiektów i obszarów uznanych za cenne historycznie lub kulturowo, z drugiej zaś –
z chęci modernizacji i dalszego rozwoju miast. Kolejnym milowym krokiem w ochronie narodowego dziedzictwa było uchwalenie w 1967 roku Civic Amenities Act, na
mocy którego lokalne władze mogły wyznaczać Obszary Ochrony Konserwatorskiej
(Conservation Areas – CA) (ramka 3). W roku 1990 w Anglii i Walii, a w roku 1997
również w Szkocji znowelizowano ustawę o CA (Town and Country Planning Act
1990, Town and Country Planning /Scotland/ Act 1997). Rozwiązania prawne przyjęte
w Walii i Szkocji nie różnią się znacząco od tych obecnych w ustawodawstwie angielskim. Specyfika tego narzędzia planistycznego związana jest z faktem, że – w odróżnieniu od np. Wykazu Obiektów Zabytkowych (Listed Buildings), który powstaje na
szczeblu centralnym – desygnacja CA pozostaje całkowicie w gestii władz lokalnych
(Pendlebury 1999).
Obszary ochrony konserwatorskiej stały się bardzo popularną metodą ochrony
dziedzictwa kulturowego i ich liczba nieustannie wzrastała. Obecnie jest ich ponad
14 000 w całej Wielkiej Brytanii, a zasoby mieszkaniowe znajdujące się w ich obrębie szacuje się na ok. 1,2 mln mieszkań, z czego tylko nieco ponad 100 tys. w Walii
i Szkocji (Bottrill 2005). Obszary ochrony konserwatorskiej obejmujące tereny z historyczną zabudową stanowią mniej więcej 40% łącznej powierzchni terenów należących do CA (Bottrill 2005). Szacuje się, że spośród ok. 21,8 mln mieszkań w Wielkiej
Brytanii ponad 1/5 znajduje się w budynkach powstałych przed 1919 rokiem (DCLG
2007). Zasoby mieszkaniowe objęte przez CA stanowią w przybliżeniu 4,8% ogółu zasobów mieszkaniowych Wielkiej Brytanii i ok. 24% historycznych zasobów
mieszkaniowych (Bottrill 2005). Zdecydowanie najwyższy udział powierzchni CA
w całościowej powierzchni posiada oczywiście Londyn (147,3‰). Region stołeczny
zdecydowanie dystansuje też pozostałe regiony Anglii pod względem liczby mieszkań znajdujących się w obrębie CA (ok. 577 tys.) (ryc. 8), których jest więcej niż
we wszystkich pozostałych regionach razem wziętych. Związane jest to oczywiście
z koncentracją ludności, intensywnością zabudowy oraz nagromadzeniem szczególnie
cennych kulturowo obiektów w mieście od wieków będącym stolicą kraju. Poza Londynem najwyższy udział CA jest w regionach do niego przylegających (Wschodnim
i Południowo-Wschodnim), natomiast najniższy udział powierzchni objętej ochroną
konserwatorską w ramach CA mają regiony Północno-Wschodniej Anglii, Yorkshire
& the Humber oraz East Midlands.
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Ryc. 8. Obszary ochrony konserwatorskiej (CA) w Anglii
Conservation Areas (CA) in England
Opracowanie: K. Janas, na podstawie: Bottrill 2005.
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Średni udział powierzchni CA na poziomie 18-20% charakteryzuje całą zachodnią
część Anglii (ryc. 8). W tabeli (tab. 5) przedstawiono bezwzględną powierzchnię historycznych obszarów objętych ochroną konserwatorską oraz szacunkową liczbę znajdujących się w nich mieszkań dla pięciu przykładowych metropolii.
Tab. 5. CA w przykładowych miastach brytyjskich
CA in selected British cities
Miasto
Birmingham
Bristol
Cardiff
Glasgow
Liverpool
Manchester

Pow. CA
(ha)
1 075
2 601
827
3 521
819
468

Liczba
mieszkań
16 268
37 493
7 543
59 236
13 345
6 599

Źródło: Bottrill 2005.

Konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego z czasem była coraz bardziej oczywista, największe spory natomiast dotyczyły tego, co należy uznać za dziedzictwo warte
zachowania i kto ma o tym decydować. Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji
i podejście do jego ochrony w Wielkiej Brytanii ewoluowało w ciągu ostatnich 30 lat od
dosłownie rozumianej konserwacji – zamrożenia i zachowania dla przyszłych pokoleń
– do bardziej twórczego wykorzystania zasobów dziedzictwa, traktowanych jako narzędzie rewitalizacji (urban regeneration vehicle) i potencjał dla rozwoju ekonomicznego
(Delafons 1997).
Pendleburry (1999) wyróżnia trzy główne podejścia do kwestii wykorzystania
dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji (tab. 6). Pierwsze z nich, najbardziej
konserwatywne ma swe korzenie w tradycji Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Wiekowych Budynków (Society for the Protection of Ancient Buildings – SPAB). Rzeczą
najwyższej wagi jest tu utrzymanie historycznej tkanki. Główną zasadą jest zachowanie
integralności i autentyczności historycznych obszarów. Stanowisko to sprzeciwia się
zdecydowanie fasadyzmowi. Filozofia SPAB jest najbardziej klarowna spośród trzech
wyróżnionych podejść i środowisko z nią związane są nadal bardzo wpływowe (np.
Ecclesiastical Architects’ Association, Surveyors’ Association). Dlatego też podejście to
jest najczęściej stosowane, choć w praktyce jego zasady często ulegają rozmyciu i są
modyfikowane.
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Tab. 6. Zróżnicowane podejścia obecne w brytyjskiej polityce rewitalizacji obszarów
historycznych
Different approaches found in British policy for the regeneration of historic areas
Podejście tradycyjne
(SPAB)
Filozofia interwencji
zmiana widoczna
bardzo ważne
zachowanie
Znaczenie historycznej
historycznego
tkanki
charakteru
i autentyczności
Znaczenie układu
neutralne
przestrzennego miasta
Stosunek do
fasadyzmu

niedopuszczalny
z uwagi na utratę
integralności
i autentyczności

Forma
architektoniczna
nowej zabudowy

neutralna

Styl architektoniczny
nowej zabudowy

współczesny

Podejście morfologiczne
(Conzena)
zmiana dostosowana

Podejście wizualnego
zarządzania
zmiana ukryta

istotne zachowanie bez
ważne zachowanie jej
zmian tylko kluczowych,
autentyczności, aczkolwiek
najcenniejszych
nie najważniejsze
elementów
kluczowe
uzależniony od
indywidualnych
przypadków, np. od tego
czy nowa struktura nie
zaburzy układu działek
musi zachowywać formę
i skalę dopasowaną do
historycznej zabudowy
neutralny

ważne tylko kluczowe
elementy

pełna legitymizacja
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bardzo ważne

nieistotne

bardzo ważne

Źródło: Pendelbury 1999.

Podejście morfologiczne (urban morphological approach) jest znacznie słabiej
sprecyzowane i składa się raczej z pewnych teoretycznych założeń i wskazówek. Bazuje ono na studiach historycznego rozwoju miasta/miejscowości, analizie przemian jego
krajobrazu traktowanego jako manifestacja kulturowych znaczeń, swoiste genius loci
miejsca. Główny przedstawiciel tego nurtu – M. Conzen (1962) postuluje poprzedzenie
i uzależnienie działań konserwatorskich od dogłębnych studiów nad ewolucją kształtu
miasta. Stosowanie tego podejścia w praktyce jest dość trudne i czasochłonne, choć
idee Conzena znalazły częściowo odzwierciedlenie w wytycznych przygotowywanych
przez agencję ds. zachowania angielskiego dziedzictwa kulturowego: English Heritage. W biuletynie dotyczącym implementacji działalności handlowych w historycznych
centrach miast (English Heritage 1988) czytamy, że „charakter historycznego miasta
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angielskiego wywodzi się w takim samym stopniu z niezmienności rozmiaru działek,
przetrwania charakterystycznych parceli na zapleczach domów (tzw. back lub burgage
plots), przestrzennego układu uliczek i alei oraz całokształtu historycznej topografii [...],
co z architektonicznych stylów zabudowy, witryn sklepowych, czy elementów małej
architektury, które składają się na niepowtarzalny krajobraz angielskiego miasta”.
W końcu trzecie podejście, które można określić mianem wizualnego zarządzania
(visual management) w mniejszym stopniu koncentruje się na kwestii historycznej autentyczności, a większy nacisk kładzie na aspekt estetyczny i czynniki związane z miejskim krajobrazem. W przeciwieństwie do SPAB, dopuszcza się tu tworzenie zupełnie
nowych struktur, pozostawiając jedynie historyczne fasady. Podejście to nie znalazło
uznania w oficjalnych dokumentach programowych Departamentów Środowiska i Departamentu Dziedzictwa Narodowego (1994), niemniej często bywa stosowane w praktyce rewitalizacji historycznych obszarów miejskich i traktowane jest jako kompromis
pomiędzy potrzebą dostosowania historycznej tkanki do współczesnych standardów
a chęcią zachowania w niezmienionym stanie historycznych wnętrz urbanistycznych
(Richards 1994). Podejście to wyraża się także w praktyce dodawania elementów historyzujących w miejscach, gdzie nigdy one wcześniej nie występowały (np. stylizowane żeliwne lampy uliczne lub historyzująca architektura nowych budynków). Możemy
wręcz w tym wypadku mówić o swoistym kreowaniu dziedzictwa w celach konsumpcyjnych (Urry 1995).
Najważniejszą instytucją ogólnokrajową w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się
wszelkimi zagadnieniami związanymi z kwestią zachowania i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym rewitalizacją historycznych obszarów miast w oparciu o istniejące
dziedzictwo (heritage-led regeneration) jest English Heritage11 (Angielskie Dziedzictwo) – agencja rządowa o charakterze doradczym (zob. ramka 4 oraz ramka 5).
Nową filozofię rewitalizacji z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego (heritage-led regeneration) doskonale charakteryzuje cytat ze wstępu do poradnika
na temat wykorzystania historycznej zabudowy w rewitalizacji (Jonas Drivers 2006):
„Dopiero niedawno odkryto prawdziwą wartość historycznej zabudowy – szeregowych
domów w stylu wiktoriańskim, warsztatów, które były świadkami narodzin rewolucji
przemysłowej. Wreszcie doceniony został kulturowy, społeczny i ekonomiczny potencjał drzemiący w historycznej tkance brytyjskich miast. Korzystanie z tych zasobów historycznego dziedzictwa, pchnięcie w nie nowego życia stało się kamieniem węgielnym
gospodarczego i społecznego odrodzenia naszych miast i miasteczek. Potraktowanie
kwestii zachowania dziedzictwa kulturowego, jako integralnej części projektów rewitalizacyjnych przyniosło pełny sukces w postaci doskonale się rozwijających dzielnic
śródmiejskich – miejsc z charakterem, gdzie ludzie chcą nie tylko bywać, ale i mieszkać.
[...] Nasza wspólna przeszłość może wesprzeć przyszłość naszych miast.”

11

Pełna nazwa brzmi: Komisja ds. Historycznych Budynków i Zabytków dla Anglii (Historic Buildings and Monuments Commission for England).
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Podejście English Heritage do zmiany funkcji historycznych obiektów jest obecnie dość elastyczne. Dobrym przykładem tej elastyczności jest kino Granada w Harrow (zabytek klasy II), które słynie z pięknego wystroju wnętrza. W latach 90. zostało
ono zamknięte z powodów ekonomicznych. W trakcie rewitalizacji śródmieścia Harrow
obiekt ten przekształcono w centrum zdrowia z klubem fitness i basenem. Pomimo tak
radykalnej zmiany funkcji, dzięki doskonałemu projektowi architektonicznemu udało
się w pełni zachować i odnowić dekoracyjne elewacje, które stanowiły o wartości tego
budynku.
Bywa jednak, że obecność zabytkowej tkanki w obszarze rewitalizacji jest postrzegana jako bariera, zwłaszcza w momencie, kiedy jej stan techniczny pozostawia wiele do
życzenia. Odnowa zabytkowego budynku jest często wielokrotnie bardziej kosztowna niż
jego wyburzenie i budowa nowego obiektu. Bardzo wiele zależy wówczas od tego, czy
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dany obiekt, obszar jest szerzej postrzegany jako coś wartościowego, istotnego z punktu
widzenia lokalnej społeczności. Współczesne rozumienie dziedzictwa kulturowego zakłada istnienie podmiotu przejmującego dziedziczone wartości (Murzyn 2006; Ashworth,
Tunbridge 1996). Innymi słowy, dziedzictwem jest to, co ludzie za takowe uznają. Tak
więc powodzenie rewitalizacji uwzględniającej potrzebę zachowania dziedzictwa w dużej
mierze zależeć będzie od jego społecznego odbioru. Bez względu na to czy dotyczy to
małych, czy dużych miast, nawet pojedynczy zabytkowy budynek, jeśli stanowi punkt odniesienia dla lokalnej tożsamości, może odegrać kluczową rolę w momencie uruchamiania
procesu rewitalizacji. Jego odnowa, nadanie mu nowej funkcji (najczęściej o charakterze
publicznym), może stać się kołem zamachowym całego procesu i wyzwolić energię lokalnej społeczności, miejscowych przedsiębiorców, ale także zewnętrznych inwestorów. Mając na uwadze powyższe, szczególnie istotne jest odpowiednie rozpoznanie społecznych
postaw wobec dziedzictwa kulturowego na etapie planistycznym. Często, dla zewnętrznych ekspertów mało znaczące elementy stanowią ważny punkt odniesienia dla lokalnych
społeczności i nieuwzględnienie ich w schemacie rewitalizacyjnym może stać się przyczyną konfliktów, a bywa, że prowadzi do niepowodzenia całego projektu.
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Zmiana polityki państwa i filozofii rewitalizacyjnej w Wielkiej Brytanii w dużym
stopniu sprawiła, że zabytkowy status budynku, czy obszaru nie tylko nie stanowi już
bariery dla rewitalizacji, ale stał się atutem ułatwiającym pozyskanie publicznych środków i grantów finansowych na realizację projektu, którego efektem jest poprawa stanu
zabytkowej tkanki.

4. Rewitalizacja według typów terenów
Arkadiusz Kocaj

4.1. Rekultywacja obszarów zdegradowanych ekologicznie
i rewitalizacja terenów poprzemysłowych
W trakcie realizowania procesu rewitalizacji zarządzający tym procesem niejednokrotnie spotykają się z zagadnieniami środowiskowymi, w szczególności problemem obszarów zdegradowanych ekologicznie. Oprócz skażenia dochodzi tutaj również
aspekt estetyczny obszarów zdegradowanych krajobrazowo. Poprawa stanu środowiska
ma duże znaczenie dla poprawy wizerunku, który może przełożyć się na stanowisko
potencjalnego inwestora mogącego partycypować w procesie rewitalizacji. Działania,
które mają być podjęte, uzależnione są od indywidualnych cech rekultywowanego obszaru jak i od funkcji, jakie są dla niego planowane w dalszym etapie procesu rewitalizacji (Roberts, Sykes 2006). Rewitalizacja takich obszarów musi uwzględniać przepisy
regulujące elementy środowiskowe, głównie przepisy regulujące zarządzanie odpadami
oraz rekultywację zdegradowanych gruntów.
W zakresie gospodarowania odpadami najczęściej w przypadku obszarów zdegradowanych ekologicznie są to kwestie uporządkowania pozostałości infrastruktury technicznej na terenach poprzemysłowych. Niejednokrotnie pozostałości konstrukcyjne instalacji przemysłowych zawierają w sobie materiały niebezpieczne lub same są skażone.
Nawet w przypadku niewielkiej ich ilości i bez ich przemieszczania muszą one podlegać
działaniom uregulowanym przez (Roberts, Sykes 2006):
• prawną definicję odpadu,
• wymagania licencji zarządzania odpadami (Waste Managment Licensing),
• obowiązek dbałości (Duty of Care),
• podatki od składowania odpadów (waste tax).
W stosunku do pierwszej regulacji należy wspomnieć o problemach, jakie występują w trakcie rewitalizacji. O ile to co jest odpadem w prawie angielskim jest zdefiniowane bardzo dokładnie, to jednak w trakcie rewitalizacji pojawiały się problemy
z rozpoznaniem tego co jest odpadem w określonych sytuacjach. Błędne rozpoznanie
sytuacji, w której mamy do czynienia z odpadami może doprowadzić do nieświadomego złamania prawa. Takie sytuacje zagrażają opóźnieniami w realizacji projektu, jak
i powodują zmiany w budżecie projektu. Wówczas bowiem pojawia się konieczność
uzyskania licencji na zarządzenie odpadami co wymaga czasu i środków finansowych.
Dlatego też rozpoznanie skażeń znajdujących się na obszarze planowanej rewitalizacji
jest bardzo ważnym elementem początkowego etapu rewitalizacji.
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Licencja, o której wyżej mowa, jest wydawana każdemu kto odpadami zamierza
się zajmować i spełnia określone warunki. Taki podmiot stara się o uzyskanie licencji na
zarządzanie odpadami w Agencji Środowiska. Na terytorium Anglii i Walii występują
również odstępstwa od tej generalnej reguły na mocy regulacji z roku 1994 (Waste Management Licensing Regulations). Znaczenie dla procesów rewitalizacji mają: wyjątek
numer 19 mówiący o składowaniu, wykorzystywaniu na miejscu pewnych odpadów
budowlanych dla określonych prac budowlanych oraz wyjątek numer 9 mówiący o rozprzestrzenianiu określonych odpadów konstrukcyjnych lub powstających po wyburzeniach powiązanych z rekultywacją lub poprawą stanu (Roberts, Sykes 2006). Dla tych
wyjątków uzyskanie licencji jest zniesione.
Drugim ważnym zagadnieniem często pojawiającym się w procesie rewitalizacji
jest likwidowanie zanieczyszczenia gleb. Zanieczyszczenie to jest szczególnie istotne
w miastach, gdzie często na tereny poprzemysłowe mają być wprowadzone funkcje
mieszkaniowe czy rozrywkowe. Za gleby skażone uważa się te, w przypadku których
szkodliwość lub prawdopodobieństwo spowodowania skażenia w środowisku lądowym
jest duże lub istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo skażenia wody (Roberts, Sykes
2006). Nie są uznawane za skażone automatycznie wszystkie tereny poprzemysłowe,
dlatego też nie można sugerować się stroną wizualną takiego obszaru, jak również rodzajem prowadzonej na nim działalności. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu
jest zobowiązana do przeprowadzenia analizy stanu gleb na terenie inwestycji. W momencie stwierdzenia skażenia gleb należy zaplanować działanie z władzami lokalnymi
odpowiedzialnymi za planowanie miejscowe oraz uzyskać odpowiednie pozwolenia
niezbędne do likwidacji skażenia. Działania rozpoznawcze powinny być prowadzone
na wczesnym etapie inwestycji, a wszelkie prace prowadzone na skażonym terenie powinny spełniać określone standardy. Prawne uwarunkowania w zakresie radzenia sobie
ze skażeniem ziemi dotyczą: planu naprawczego, planu prac w przypadku skażenia oraz
odpowiedzialności za szkody w przypadku skażenia. W granicach każdego miasta znajdują się obszary wykorzystywane do działalności przemysłowej obecnie lub w przeszłości. Wiele z nich znajduje się w stanie niepozwalającym na dalsze użytkowanie w bezpieczny sposób, a dodatkowo wiele z nich, historycznie ukształtowanych, znajduje się
obecnie w centrach miast. Wypieranie przemysłu z centrów tych miast stawia przed
władzami publicznymi i innymi podmiotami problem przywrócenia terenów do stanu
pozwalającego na bezpieczne użytkowanie przez społeczności tych obszarów.
Obszary poprzemysłowe jako ważny zasób terenów stanowiących w dłuższej perspektywie pole do stymulowania rozwoju powinny być nie tylko rozpatrywane jako
element fizycznej regeneracji miast, ale również jako obszary wprowadzania zrównoważonego rozwoju, zróżnicowanych funkcji (mieszkalnictwa, miejsc pracy czy rozrywki
i odpoczynku).
Najważniejszymi podmiotami zajmującymi się bliżej tematyką przywracania do
ponownego użycia obszarów poprzemysłowych są: English Partnership, Regional Development Agencies (RDA), Urban Regeneration Companies (URC) z sektora publicznego jak i podmioty z sektora prywatnego: Contaminated Land: Applications in Real
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Environments (CL:AIRE), The Engineering and Physical Sciences Research Council
(EPSRC) i działający w ramach niego konsorcjum Sustainable Urban Brownfield Regeneration: Integrated Management (SUBR:IM).
W roku 2003 EP opublikowało dokument o dążeniach do utworzenia Narodowej
Strategii Rewitalizacji Obszarów Typu Brownfield (Towards a National Brownfield
Strategy). W myśl raportu narodowa strategia powinna: wskazywać źródła i dostępność
obszarów do ponownego użycia, koncentrować się na już zdefiniowanych obszarach
typu brownfield w literaturze w terminologii urzędniczej określanych także jako PDL
(previously developed land), wskazać na problem obszarów poprzemysłowych nie nadających się na komercyjne wykorzystanie (English Partnerships 2006).
English Partnerships wskazuje na istnienie ponad 50 ważnych przeszkód, jakie
mogą się pojawić na drodze do rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Podzielić je
można na trzy główne grupy:
1. Problemy fizycznych aspektów przestrzeni, do których zaliczyć możemy między innymi: niestabilność gruntów ukształtowana przez dawną działalność, jak
na przykład górnictwo, problemy z dawnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi
(szczególnie z tymi podziemnymi wymagającymi dużych nakładów pracy), niedorozwój infrastruktury z uwzględnieniem zaopatrzenia w media, słaby dostęp
komunikacyjny do obszarów poprzemysłowych oraz często występujące skażenie.
2. Problemy związane z regulacjami prawnymi, gdzie wymieniano między innymi:
zagadnienia związane z ochroną środowiska, planowaniem miejskim, planowaniem obszarów wiejskich. Dochodzą tu również obszary objęte specjalnym nadzorem (np. Sites of Special Scientific Interest), obszary ze wskazanym błędnym
planowaniem, czy obszary zagrożone powodzią.
3. Problemy natury ekonomicznej, kiedy to obszary nie mogą być rewitalizowane
na skutek zagrożenia porażką ekonomiczną (np. brak zainteresowania ze strony
rynku na dane obszary).
Programy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych mogą korzystać z bazy danych
odnośnie istniejących obszarów brownfield, którą jest National Land Use Database of
Previously Developed Land (NLUD-PDL) (ramka 6). W bazie tej znajdują się informację o statusie obszarów użytkowanych i nieużytkowanych, a posiadających potencjał do
rewitalizowania. Baza zawiera informacje o ponad 25 000 lokalizacjach i już sprawdziła
się jako narzędzie we współpracy z programami Surplus Public Sector Land Programme
czy CLUSTER.
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Ostatnim zagadnieniem są prawne ramy wykorzystania
wy
obszarów poprzemysłowych. Regeneracja takich obszarów jest trudniejsza i niesie za sobą większe ryzyko niepowodzenia, a także ryzyko nieprzewidzianych kosztów. W przypadku skażenia ziemi
lub wody kierującego rewitalizacją obowiązują (English Partnerships 2006):
• The Environmental Protection Act 1990 (EPA 1990). Jego część 2A zawiera
prawną definicję skażonej ziemi jak i sposoby radzenia sobie z nim,
• The Contaminated Land (England) Regulations 2006 – szczegółowy opis procedur radzenia sobie z zanieczyszczeniami,
• Contaminated Land Defra Circular 01/2006 EPA 1990: Część 2A – regulacja na
poziomie rządowym,
• The Water Resources Act 1991 – o ochronie wód.
Innymi prawnymi aktami regulującymi działania na obszarach poprzemysłowych
są akty zbieżne z rewitalizacją innych obszarów, w szczególności regulacje planistyczne
oraz przepisy związane z utylizacją odpadów, ochroną życia biologicznego czy podatkami, opłatami i ulgami za zarządzanie terenami zniszczonymi.
Przykładem rewitalizacji obszaru poprzemysłowego jest rewitalizacja 98 hektarów noszących nazwę Avenue Coking Works, położonych w Winegrworth w pobliżu
Chesterfield w Derbyshire. Przykład ten wybrany został ze względu na duże znaczenie w procesie rewitalizacji zagadnień związanych z likwidacją skażenia oraz jego rozmiarów, co sprawiło, że stał się on jednym z projektów priorytetowych dla narodowej
agencji rewitalizacji – English Partnerships, obecnie głównego partnera w tego typu
działaniach. Jest to teren, na którym przed II wojną światową znajdowały się kopalnia,
wapiennik i zakład metalurgiczny porzucone przed 1938 rokiem (www.theavenueproject.co.uk). W roku 1952 przemysł powrócił na to miejsce w postaci zakładu produkcji
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paliw z węgla. Powstała tutaj koksownia, od której pochodzi dzisiejsza nazwa całego
projektu. Zakład ten został zamknięty w 1992 roku i pozostał nieużytkowany aż do rozpoczętej w 1999 roku rewitalizacji (www.heavenproject.co.uk).
Obszar ten został wybrany przez EP do rewitalizacji ze względu na: znaczny zasięg prac, dużą liczbę zaangażowanych osób i podmiotów, możliwości zastosowania
nowoczesnych technik rekultywacji. EP potraktowała ten projekt jako swoisty poligon
doświadczalny dla tego typu rewitalizacji. Jako partnerzy tego przedsięwzięcia zaangażowani byli:
• English Partnerships (w ramach National Coalfields Programme),
• East Midlands Development Agency, wspierana przez Jacobs, Turner&Townsend, The Environmental Partnership i Land Quality Management,
• CL:AIRE,
• Department of Trade and Industry,
• VSD Avenue.
Podjęto decyzję o przekształceniu tego silnie zdegradowanego obszaru w tereny rekreacyjne, utworzeniu przyjaznego obszaru, który w przyszłości będzie można zamienić
w osiedla, zapobieżeniu powodziom powodowanym przez rzekę Rother przepływającą
przez ten obszar oraz odtworzeniu naturalnych siedlisk zwierząt i roślin. Opracowano
schemat prac naprawczych, który obejmował: zakwalifikowanie i wybranie wykonawców, opracowanie metod rekultywacji, prace naprawcze oraz monitoring i opiekę nad
miejscem.
Proces rewitalizacji obszaru Coking Avenue pozwala na stwierdzenie, że:
• wczesne zaangażowanie liderów pozwala na ukształtowanie kierunków przekształceń,
• otwarta i szczera dyskusja z planistami i osobami odpowiedzialnymi pozwala
usunąć złe propozycje i pozwala skoncentrować się na realistycznych projektach,
• innowacje wprowadzane przez sektor prywatny, szczególnie w zakresie technologii, były bardzo istotne i zostały wprowadzone do szerszego użytku dzięki
CL:AIRE,
• aktywne zaangażowanie w proces lokalnej społeczności, szkół, ośrodków akademickich i specjalistów od zarządzania przestrzenią pozwoliło związać lokalną
społeczność z projektem i uwzględnić ich propozycje.
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4.2. Rewitalizacja centrów miast, krajobraz miejski
Pierwsza faza rewitalizacji w Wielkiej Brytanii w dużym stopniu zmierzała do wyparcia funkcji mieszkaniowej z centrów i zastąpienia jej przez funkcję usługową. Upadek tradycyjnego przemysłu oraz ogólne przemiany strukturalne w gospodarce sprawiły,
iż konieczna była interwencja władz miejskich, które musiały podjąć wysiłek przystosowania centrum miasta do nowych funkcji (Hubbard 1995). Jednym z powodów podejmowania takich działań był wpływ wizerunku centrum miasta na jego ogólną, często
negatywną ocenę. Zwłaszcza miasta poprzemysłowe borykały się z dużą powierzchnią
terenów zdewastowanych i opuszczonych w związku z upadkiem zakładów przemysłowych. Potrzeba uczynienia z miasta ośrodka atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów
wymagała odnowienia oblicza jego centrum.
Polityka dotycząca stosowanych w zakresie rewitalizacji rozwiązań na przestrzeni
ostatniego stulecia kilkakrotnie uległa istotnym zmianom. Można wyróżnić trzy zasadnicze okresy różniące się pod względem dominujących kierunków działań w ramach
rewitalizacji (Carmon 1999). Podobne przekształcenia modelu rewitalizacji można zauważyć w przypadku projektów rewitalizacyjnych, realizowanych w Stanach Zjednoczonych czy wielu państwach zachodnich. Carmon (1999) określa trzy podejścia w polityce
rewitalizacyjnej, jako odmienne generacje rewitalizacji, zwracając uwagę na możliwość
wskazania cech określających specyfikę tego zjawiska w odpowiednim czasie. Rewitalizacja centrów miast w XX wieku przeszła zatem szereg przekształceń. Jej początkowy
etap (generacja „buldożerów”) dotyczył agresywnej (poza zapotrzebowaniem społecznym) zmiany użytkowania ziemi, a zatem funkcji centrów miast. Etap trwający do wybuchu II wojny światowej charakteryzował się dominacją projektów rewitalizacyjnych
prowadzących do przemieszczeń ludności z centrów do osiedli budownictwa wielorodzinnego, znajdujących się poza centralnymi dzielnicami miast. Efekty rewitalizacji,
poza wyżej wspomnianymi, polegały także na istotnych przemianach własnościowych
w centrach miast. Należy zwrócić uwagę, iż na obszarach tych dominowała w momencie
wyjściowym własność prywatna, podczas gdy opuszczająca je ludność przenosiła się do
obiektów własności publicznej (Wood 1994). Jednym z istotnych efektów rewitalizacji
w tym okresie była zatem zmiana struktury własności obiektów w centralnej części miasta. Własność prywatna wraz z funkcją mieszkaniową były wypierane z centrum.
Realizacja projektów rewitalizacyjnych ze względu na ich zróżnicowaną skalę
przestrzenną i uwarunkowania samej realizacji trwała nawet 20-30 lat. Towarzyszyły jej
miejscowe opóźnienia w całym procesie dostosowywania obszaru do pełnienia nowych
funkcji. W efekcie prowadziło to często do funkcjonowania wielu pustostanów, które
wpływały negatywnie na ogólny wizerunek centrum miasta.
O narodzeniu się kolejnej generacji rewitalizacji zadecydowało kilka czynników.
Obejmowały one przemiany społeczno-ekonomiczne, które zdeterminowały potrzeby
ludności mające swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Wyrosłe
na krytyce rewitalizacji przedwojennej nowe spojrzenie częściowo wynikało z pojawie-
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nia się w niespotykanej wcześniej skali czynnika w postaci opinii publicznej, która w coraz większym stopniu wyznaczała kierunki przemian, również tych dotyczących tkanki
urbanistycznej. Powojenne doświadczenia w zakresie rewitalizacji ewoluowały w kierunku zdecydowanie większego nacisku na problemy rozwoju usług czy też bezpieczeństwa publicznego niż samej infrastruktury w odniesieniu do centrów miast. Działania
rewitalizacyjne w Wielkiej Brytanii w II poł. XX wieku zyskują slogan „old houses into
new homes”. Ma on zarówno swoje dosłowne znaczenie, jako działania zmierzające do
zachowania istniejącej tkanki miejskiej przy jej odnowieniu i dostosowaniu do potrzeb
społecznych, jak i bardziej przenośne – zmierzające do uczynienia z przestrzeni urbanistycznej prawdziwego habitatu.
Współcześnie procesy (trzecia faza) rewitalizacji centrów miast brytyjskich w wielu
przypadkach prowadzą do powrotu funkcji mieszkaniowej, do reurbanizacji (Seo 2002).
Procesom tym często towarzyszy gentryfikacja rewitalizowanych obszarów. Podjęte
działania miały na celu zmianę oblicza miast z przemysłowych na zorientowane na konsumpcję. Realizowane projekty miały prowadzić do wzrostu atrakcyjności centrów tych
miast dla wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego (przekonanie do zamieszkania w mieście i wybrania go jako miejsca pracy), a przez to być również atrakcyjne dla
potencjalnych inwestorów. Obok inwestycji obejmujących renowację istniejącej oraz
tworzenie nowej zabudowy przeznaczonej na funkcję mieszkaniową zadbano również
o dostępność możliwie szerokiego spektrum usług zarówno w zakresie handlu jak i służby zdrowia. Należy jednocześnie zauważyć powrót funkcji mieszkaniowej do obiektów,
które powstały w wyniku jej wcześniejszego wyparcia poza centrum. Chęć zamieszkania odpowiednio blisko miejsca pracy, wynikająca z niedogodności towarzyszących dotychczasowym dojazdom do centrum stały się powodem wprowadzenia funkcji mieszkaniowej do obiektów, które stanowiły dotychczas przestrzeń biurową (Heath 2001),
powstałą w toku rewitalizacji I i II generacji.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w centrum miasta stanowiło również istotny
element programów rewitalizacyjnych. Zmniejszenie wskaźników przestępczości uznawano za jeden z priorytetów w zakresie dostosowywania centralnej części miasta do
odnowionych funkcji. Zmiany te miały ostatecznie przekładać się na wizerunek miasta
jako całości. Badania przeprowadzone wśród nowych mieszkańców centralnej części
Manchesteru oraz Glasgow potwierdzają skuteczność tych przedsięwzięć i zadowolenie badanych z warunków życia zaoferowanych im w centrum miasta (Seo 2002). Tym
samym politykę reurbanizacji w brytyjskich miastach można uznać za rozwiązanie korzystnie wpływające na miasta zarówno w skali lokalnej (z punktu widzenia nowych
mieszkańców), jak i ogólnomiejskiej (nowego wizerunku miasta).
Znaczące miejsce wśród obszarów rewitalizowanych w brytyjskich miastach miały
centralne dzielnice położone nad rzekami. W wielu przypadkach miast nadrzecznych
i nadmorskich rewitalizacja ich centrów oznaczała rewitalizację nabrzeży (waterfronts).
Największym przedsięwzięciem tej kategorii było nadanie nowych funkcji londyńskim
dokom. Nie jest to jedyny przykład działań polegających na dążeniach do zmiany wizerunku terenów nadrzecznych, w dużej mierze ze względu na ich lokalizację w central-
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nej części miasta. Tereny te uznane zostały za zbyt cenne, aby pozostawały wyłączone
z komercyjnego użytkowania. Przed wprowadzeniem rozwiązań rewitalizacyjnych charakteryzowały się one zarówno zaawansowaną degradacją społeczną, jak i urbanistyczną. Biorąc pod uwagę poziom popytu na grunty w centralnej części miasta był to duży
rezerwuar terenów, z którego w wielu przypadkach uczyniono ostatecznie wizytówką
miasta. Zwrócenie miasta ku rzece poprzez otwarcie i zagospodarowanie nabrzeży stało
się często stosowanym rozwiązaniem.
Rewitalizacja centrów miast nierzadko wywiera znaczący wpływ na krajobraz
miejski, który jest istotnym aspektem w każdym projekcie. Krajobraz miejski w ujęciu
obiektywnym stanowi realny pejzaż, ujęty w trzech kategoriach (planu z siatką ulic,
stylów architektonicznych oraz form użytkowania ziemi wraz z funkcjami), natomiast
w ujęciu subiektywnym to image – wizerunek widziany oczami indywidualnego użytkownika przestrzeni miejskiej, niekoniecznie zgodny z wrażeniami innych jej odbiorców (Goodall 1987, Mayhew 1997). Poprawa własności krajobrazu miejskiego, poprzez
działania rewitalizacyjne, jest ważna we współczesnym zarządzaniu miastem. Cele rewitalizacji w kształtowaniu obrazu miasta osiąga się m.in. poprzez estetyzację, uporządkowanie, wprowadzanie właściwych funkcji oraz polepszanie jakości przestrzeni
publicznych – wydaje się, że znacznie korzystniejsza dla funkcjonowania miasta jako
całości jest renowacja krajobrazu danego ośrodka lub jego części zamiast pojedynczych
obiektów. Elementem powtarzającym się w schematach rewitalizacji w Wielkiej Brytanii jest jednak obecność przedsięwzięć lub inwestycji prestiżowych (flagships), zarówno
publicznych jak i prywatnych, wokół których organizowane są bardziej szczegółowe
programy renowacji obszarów, choć obecnie budzi to wiele wątpliwości (Smyth 1994,
Doucet 2007).
Niezwykle istotna jest świadomość, że krajobraz stanowi dobro publiczne, a dbanie
o jego stan należy w równej mierze do mieszkańców i przedstawicieli władz terytorialnych, przy czym to jednak działania władz miejskich są najczęściej bazą do kreowania
określonego krajobrazu miasta. W systemie brytyjskim, przy silnym zorientowaniu na
strategie prorozwojowe, z jak największymi szansami wzrostu ekonomicznego, konstrukcja krajobrazu miejskiego skierowana jest głównie na uzyskanie efektu w postaci
miejsc atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów (Hubbard 1996). Przykładem mogą
służyć Birmingham, Sheffield lub Manchester, gdzie w ramach polityki miejskiej bardzo intensywnie inwestowano w promocję i rozwój prestiżowych projektów, mających
działać jako katalizatory dla renowacji ekonomicznej miasta w większej skali (Loftman,
Brendan 1996). W Birmingham po zmianie krajobrazu miasta w próbie przyciągnięcia
nowych inwestorów, nadal – poprzez politykę władz lokalnych – krajobraz odgrywa
zasadniczą rolę w dalszej transformacji charakteru miasta z przemysłowego na postprzemysłowe, oparte na usługach (Hubbard 1995). Krajobraz nie jest w takim przypadku
tylko wyrazem zmian społeczno-kulturalnych i gospodarczych, ale pełni aktywną rolę
w kształtowaniu odbioru miasta. W celu podkreślenia roli władz samorządowych zbadano też stopień życzliwego nastawienia władz miejskich w stosunku do konkretnego
narzędzia rewitalizacji krajobrazu jakim jest sztuka, a także poziom korelacji z podejmo-
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wanymi działaniami. Skonstatowano dużą przewagę lokalizacji takich obszarów w „lepszych” (zwłaszcza centralnych) dzielnicach miast i nieliczne przejawy w pozostałych
częściach miast, co wynika właśnie z założeń polityki oraz podziału funduszy miejskich
(Hamilton i in. 2001). Nie bez znaczenia są też relacje między poszczególnymi szczeblami samorządu, regionu i władz centralnych, które wpływają na możliwości realizacji
różnych polityk przez władze poszczególnych ośrodków (Ravenscroft 2005).
Obecnie, zwłaszcza w opracowaniach teoretycznych, obserwuje się silną tendencję do kreowania zrównoważonego krajobrazu miasta, w ujęciu holistycznym – przy
uwzględnieniu ochrony i projektowania wszystkich elementów środowiska zamieszkania, pracy i wypoczynku – zarówno przyrodniczych jak i społecznych. W konkretnych
projektach, w poszczególnych miastach, znaleźć można dość wyraźny podział na trzy
główne nurty rewitalizacji krajobrazu miejskiego, które umownie można przyporządkować do zagadnień dotyczących: 1) terenów otwartych i zieleni miejskiej, 2) kultury, 3)
mieszkalnictwa. Nadmierne skoncentrowanie się na jednym tylko elemencie – przyrodniczym lub pozaprzyrodniczym, zwłaszcza tylko w aspekcie estetyzacji, bez dostatecznego uwzględnienia pozostałych może doprowadzić do sytuacji, w której zastosowane
narzędzie rewitalizacji, np. sztuka (rzeźby, instalacje artystyczne, pomniki) lub zieleń
miejska, nie przyniesie najlepszych rezultatów w rewitalizowanym obszarze.
Najczęściej stosowaną techniką rewitalizacji jest restauracja kulturalna, przejawiająca się w krajobrazie miejskim powstaniem dzielnic kulturalnych, gdzie funkcja kultury i jej obiekty stanowią bazę dla dalszej aktywności służącej rewitalizacji społecznej
i ekonomicznej miasta. Polityka kulturalna wzmacnia i rozwija unikatowe cechy miejsca
i jego mieszkańców, zwłaszcza w powiązaniu z odpowiednim projektowaniem i planowaniem (design) różnych innych funkcji (Wansborough, Mageean 2000). Przyjmuje
się też, że sama estetyzacja otoczenia może stanowić podstawę rozwoju ekonomicznego i pozytywnych zmian społecznych, co jest zasadniczym celem rewitalizacji (Pollard
2004). Funkcja kulturalna pozwala na stworzenie lub odbudowanie lokalnej tożsamości
obywatelskiej i historii czy realizację pozytywnych zachowań społecznych, co w konsekwencji prowadzi do umożliwienia wyartykułowania potrzeb i aspiracji lokalnych społeczności. Uwzględnia więc społeczny wymiar odnowy miast lub ich części, nie ograniczając się wyłącznie do renowacji technicznej i gospodarczej, a poziom identyfikacji
człowieka z miejscem bezpośrednio wpływa na wygląd samego miejsca. Najbardziej
efektywne są programy rewitalizacyjne oparte na wspólnym kształtowaniu przestrzeni,
przy aktywnym udziale lokalnych społeczności, co jest możliwe właśnie dzięki poczuciu
tożsamości lokalnej. Niekiedy odnowa poczucia tożsamości i identyfikacji z miejscem
jest jednym z wyraźnie zarysowanych celów rewitalizacji różnych obszarów, często też
działania rewitalizacyjne skierowane są do określonej grupy odbiorców, np. młodzieży
(Miles 2005, Rogers 2006).
Efektem rewitalizacji prowadzonej za pomocą narzędzia jakim jest kultura i sztuka jest np. organizacja dzielnic Eastside i Jewellery Quarter w Birmingham, Northern
Quarter w Manchesterze, Wolverhampton, dzielnic Dundee czy Glasgow. To ostatnie
miasto m.in. ma dość długie tradycje we wdrażaniu programu rozwoju kulturalnego,
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polityka taka funkcjonuje tu już od początku lat 90. XX w. (Garcia 2005), choć należy
wspomnieć, że sztuka wspomagająca rozwój poczucia tożsamości i miejsca, wnosząca
wartości edukacyjne i promująca zmiany społeczne jest stosowana w programach rewitalizacyjnych miast brytyjskich już od lat 80. (Punter, Carmona, 1997).
Pojawiają się też głosy krytycznie odnoszące się do skuteczności i efektów, jakie
polityka kulturalna przynosi w rewitalizacji obszarów miejskich. Główną kwestią jest
tworzenie homogenicznej struktury miejsca, co może skutkować nieproduktywnością
dalszych przemian (McCarthy 2005) i brakiem osiągnięcia zakładanych uprzednio efektów prac rewitalizacyjnych, co można jednak usprawnić przy okazji wprowadzania takiej renowacji w kolejnych częściach miast (Porter, Barber 2007).
Odrębnym zagadnieniem pozostaje kwestia terenów otwartych i zieleni miejskiej.
Schemat rewitalizacji opartej na wprowadzeniu systemów zieleni, celów rekreacyjnych,
często też z elementami w postaci obiektów, które znajdują się w krajobrazie obszaru
objętego renowacją zwykle realizowany jest w terenach poprzemysłowych. Dodatkowo
odnowa tej sfery użytkowania przestrzeni miejskiej przejawia się najczęściej w postaci rewitalizacji zdegradowanych parków miejskich i innych terenów zielonych w mieście, a stanowiących istotny składnik krajobrazu miejskiego (Simson 1992, Inroy 2000,
Ward-Thomson 2002).
Przestrzeń publiczna – jej wygląd, czyli krajobraz miejski jest bardzo ważna w projektowaniu procesu rewitalizacji, ponieważ przestrzeń zdegradowana, odpychająca, nieestetyczna, ale także zbyt podzielona (osiedla zamknięte, malle) lub trudna do identyfikacji nie ma cech wartości pozytywnej i znacznie ogranicza jakość życia jej użytkowników. W sferze zainteresowania projektów rewitalizacyjnych pozostają najczęściej centra
miast, duże obszary poprzemysłowe lub części miast, w których dominował przemysł
oraz ważne prestiżowe przedsięwzięcia. W oczywisty sposób wpływają one na krajobraz
miasta, jednak postuluje się też rozważanie krajobrazu miasta w mniejszej skali (Murtagh 2001, Paddison, Sharp 2007).
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4.3. Rewitalizacja osiedli budynków wielorodzinnych
Wielkie osiedla mieszkaniowe były efektem realizacji polityki mieszkaniowej państwa nastawionej na szybkie zwiększenie zasobu mieszkań o umiarkowanych czynszach.
W Anglii osiedla takie realizowane były z reguły jako budownictwo komunalne. Do roku
1979 liczba mieszkań komunalnych wzrosła do 5 mln (tj. 40 % zasobu mieszkaniowego), w stosunku do 1,2 mln przed wojną. Władze lokalne nie radziły sobie z ich utrzymaniem, a mieszkańcy o wyższych dochodach zaczęli je opuszczać. Zmiany w zarządzaniu
wielkimi osiedlami wielorodzinnymi zaobserwowano wraz z przejęciem rządów przez
M. Thatcher; wprowadzono wówczas zasiłki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych,
podniesiono czynsz oraz zaczęto efektywniej zarządzać osiedlami. W ramach polityki
rehabilitacji osiedli zaczęto wprowadzać programy ich odnowy oraz powołano specjalne
fundusze, które miały na celu wspieranie odnowy osiedli mieszkaniowych i przyciągających kapitał prywatny (np. Single Regeneration Chalenege Fund i Estates Renewal
Challenge Fund). Podejmowane programy miały na celu zaangażowanie w rewitalizacji terenów mieszkaniowych również innych sektorów gospodarki, a przede wszystkim
przyciągnięcie na tereny rewitalizowane kapitału prywatnego (Rębowska 2000).
W 1981 r. wprowadzono projekt Priority Estates. Zwrócono w nim szczególną uwagę na konieczność włączenia programów społecznych i ekonomicznych, obok działań
mających na celu rehabilitację zabudowy mieszkaniowej. W 1985 roku w Departamencie Środowiska utworzono jednostkę Estate Action, której zadaniem była współpraca
z władzami lokalnymi w celu usprawnienia rewitalizacji na terenach wielkich osiedli
mieszkaniowych. Podejmowane działania dotyczyły m.in. usprawnienia procesu zmian
w strukturze własnościowej rewitalizowanych budynków, wspierania zarządzania osiedli przez wspólnoty mieszkaniowe i sprzedawania pustostanów mieszkań komunalnych
prywatnym developerom, w celu ich odremontowania. Jednostka dysponowała funduszami przeznaczonymi na rewitalizację, które jednak mogły być uruchomione po spełnieniu pewnych warunków: np. partycypacji właścicieli zasobów mieszkaniowych oraz
zaangażowania sektora prywatnego w projekty rewitalizacjne. Wdrażane działania rewitalizacyjne na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych miały na celu: podniesienie
poziomu życia mieszkańców, zmniejszenie liczby pustostanów, zmniejszenie poziomu
przestępczości, zróżnicowanie struktury własnościowej wielkich osiedli mieszkaniowych i przyciągnięcie na ten obszar prywatnych inwestorów. Ocena przeprowadzonych
działań wypadła dosyć niekorzystnie. Do 1995 roku przeznaczono na projekty rewitalizacyjne osiedli mieszkaniowych około 3 mld GBP, w ramach tej kwoty zrealizowano
317 projektów. Obejmowały one poprawę standardu 490 000 mieszkań i zamianę 93 000
mieszkań (Cullingworth, Nadin 2006). Jednak efekty większości działań dotyczyły poprawy stanu fizycznego budynków, co nie skutkowało zdecydowaną poprawą jakości
życia ludności na terenie rewitalizowanego obszaru.
Rewitalizacjia wielkich osiedli mieszkaniowych (w tym głównie budownictwa komunalnego) w Wielkiej Brytanii przebiegała w kilku etapach (Power 1997). W pierwszej
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kolejności rząd opublikował opracowanie dotyczące trudności w zarządzaniu osiedlami
mieszkaniowymi, które koncentrowało się na zasobach mieszkaniowych nienadających
się do wynajmowania, a następnie wprowadzono eksperymentalne projekty partnerskie,
dotyczące rewitalizacji budynków mieszkalnych. Realizowane programy rewitalizacyjne wdrażane były głównie przez lokalne organizacje mieszkaniowe i kładły szczególny
nacisk na włączenie społeczności lokalnych, co przyczyniało się do poprawy warunków
życia. Kolejny etap polegał na włączeniu w zarządzanie osiedlami prywatnych właścicieli, w efekcie pojawiła się coraz silniejsza presja ze strony prywatnych właścicieli, co
przyczyniło się do dalszej polaryzacji warunków mieszkaniowych. Osiedla znajdujące
się na terenach słabszych ekonomicznie zaczęły przegrywać w konkurencji z osiedlami o atrakcyjniejszych lokalizacjach. Podejście bardziej ekonomiczne do rewitalizacji
osiedli mieszkaniowych przyczyniło się do ograniczenia znaczenia dużych projektów
rewitalizacyjnych w odnawianiu zasobów mieszkaniowych. W opracowaniach dotyczących rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych zwraca się uwagę na zagrożenie
procesów rewitalizacyjnych, przy zbyt dużym nastawieniu projektów na prywatyzację
niektórych osiedli komunalnych (Power 1997).
Należy jednak podkreślić znacznie partnerstwa publiczno-prywatnego w procesach rewitalizacji zasobów mieszkaniowych. Poprawa stanu fizycznego wielkich osiedli mieszkaniowych była w dużej mierze związana z włączeniem właścicieli w proces
rewitalizacji i w niektórych przypadkach przyczyniła się do współfinansowania działań
społecznych i infrastruktury społecznej. Było to spowodowane przyciągnięciem funduszy z innych działań rewitalizacyjnych (np. Urban Aid), takich jak fundusze społeczne
dotyczące polityki zatrudnienia. Również organizacje społeczne i organizacje non-profit
były zaangażowane w proces rewitalizacji społecznej zasobów mieszkaniowych.
Strategie rewitalizacji obiektów wielorodzinnych na terenie różniły się często w zależności od struktury własnościowej mieszkań. W przypadku mieszkań komunalnych
zakładano specjalne agencje, które miały na celu rewitalizację wyznaczonych terenów.
Rewitalizacja mieszkaniowa w sektorze prywatnym polegała na skłonieniu właścicieli
do odnowy starej substancji mieszkaniowej oraz wprowadzenie systemu grantów na naprawę i renowację mieszkań.
W ramach szerszych strategii rewitalizacyjnych skoncentrowanych na obszarze całego miasta przeprowadzono wyburzenia wybranych osiedli mieszkaniowych. Program
wyburzeń został wznowiony w latach 90. Liczba przeprowadzonych wyburzeń wzrosła
od 4 000 mieszkań komunalnych w 1991/1992 r. do 7 700 w 1996 r., 87% wyburzeń
przeprowadzono na osiedlach najbardziej zniszczonych, na terenach, na których wcześniej przeprowadzano już projekty rewitalizacyjnie (van Kempen i in. 2005). Wyburzenia przeprowadzono również na początku XXI w. Np. w Newcastle m.in. do wyburzenia
przeznaczono 6 600 budynków, a na tym terenie później miały powstać nowe mieszkania, wybudowane przez prywatnych deweloperów i zarejestrowane organizacje społeczne właścicieli gruntów (Cameron 2003).
Wprowadzono również strategie rewitalizacyjne, które skutkowały przemieszczeniem ludności. W Newcastle w ramach strategii Going for Growth przeprowadzono re-
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monty budynków na osiedlach mieszkaniowych, w których występuje duża liczba pustostanów, co jest ogolnie wskaźnikiem ich małej atrakcyjności. Po odremontowaniu
budynki zostaną zasiedlone przez ludność o zróżnicowanym statusie społecznym. Taki
rodzaj rewitalizacji został jednak mocno skrytykowany przez część mieszkańców, ponieważ przyczynił się do zmiany struktury społeczności lokalnej danego obszaru i nie
skutkował podniesieniem poziomu życia dotychczasowych mieszkańców (Cameron
2003).
Należy podkreślić, że w programach rewitalizacyjnych wielkich osiedli mieszkaniowych duże znacznie ma udział społeczności lokalnych, ponadto programy rewitalizacyjne obejmują zarówno odnowę fizyczną budynków, jak i przeprowadza się równolegle dużą ilość programów społecznych, mających na celu poprawienie jakości życia
mieszkańców osiedli.
Arkadiusz Kocaj

4.4. Rewitalizacja nabrzeży (waterfronts)
Mało jest na świecie krajów o równie wielkiej gęstości uregulowanych cieków
wodnych, kanałów i szlaków wodnych, nabrzeży portowych co Wielka Brytania. To
olbrzymie dziedzictwo, mające swój udział w sukcesie rewolucji przemysłowych i rozwoju gospodarczego od II połowy XX w. stawało się raczej kłopotliwą pamiątką historii
i poważnym problemem dla władz wszystkich szczebli. Dopiero w latach 80. XX wieku
doszukiwać się należy początku wielkich przemian, jakie zachodziły na upadających
nabrzeżach. Moda, jaka nastała w połowie lat osiemdziesiątych na restrukturyzacje i rewitalizację nabrzeży szybko stała się w wielu miejscach impulsem do przemian obszarów miejskich. Głównymi powodami rewitalizacji nabrzeży był ich zły stan w zakresie
infrastruktury i zły stan środowiska. W wielu miejscach zabudowa nabrzeży pochodziła
z XIX wieku i dawno utraciła swoje funkcje. Jest to dobrze widoczne na przykładzie
kanałów, które w czasie rewolucji przemysłowej, a przed rozwojem kolei żelaznej były
głównymi drogami transportu wielu towarów i surowców. Z czasem miasta odwracały
się od nich i traciły one na znaczeniu. Podobnie działo się w przypadku wielu portów, choć ich znaczenie zmalało znacznie później, bo w XX wieku. Dodatkowo kryzys
przemysłu stoczniowego doprowadził do powstania dużych obszarów zdegradowanych
i nieużytkowanych w portach, które na skutek rozwoju przestrzennego miast znalazły
się w ich centrach. W wyniku poszukiwania nowych terenów pod zabudowę miejską
dostrzeżono wartość terenów nabrzeży i ich otoczenia. Rewitalizacja nabrzeży odbywała się zarówno wzdłuż kanałów, na wybrzeżach morskich, na nabrzeżach rzek oraz
w portach (w tym bardzo często rewitalizowano doki). W wielu miejscach, w granicach
jednego miasta program rewitalizacji nabrzeży mógł obejmować wszystkie ich typy, jak
na przykład w Swansea.
Na lata 80. przypada również moment, w którym zarówno developerzy jak i władze
lokalne ukształtowały swój pogląd na temat tego jak rewitalizacja nabrzeży ma przebie-
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gać i co powinna w sobie zawierać. W tym też momencie rewitalizacja nabrzeży stała się
istotnym elementem polityki przestrzennej w Wielkiej Brytanii (Jones 1998).
Najważniejszymi przykładami rewitalizacji nabrzeży w Wielkiej Brytanii są z całą
pewnością doki takich miast, jak: Londyn, Liverpool, Birmingham, Cardiff, Bristol czy
Glasgow. Można podać wiele przykładów udanych przekształceń terenów nabrzeży czy
doków w miastach brytyjskich i do takich zaliczyć można:
• Ocean Village w Southampton,
• Gloucester Docks,
• Liverpool’s Albert Dock,
• Cardiff Bay (jeden z największych programów w Europie),
• Bristol Broad.
Temu ostatniemu przykładowi przyjrzymy się dokładniej, aby prześledzić cały proces rewitalizacji nabrzeży. Dla uświadomienia sobie, jaka była skala tych przekształceń
warto podać, że w roku 1989 w Wielkiej Brytanii projektów rewitalizacji nabrzeży było
233. Jako główne zalety rewitalizowania nabrzeży wymienić należy (Jones 1998):
• przewidywanie wysokiej wartości terenów na rynku nieruchomości,
• rozwój ekonomiczny pozostających w kryzysie centrów miast,
• rozwój środowiskowy poprzez oczyszczenie ziemi, usunięcie odpadów, poprawę jakości wód i rozwój infrastruktury,
• konserwację i wprowadzenie nowych funkcji do zabytkowej zabudowy nabrzeży,
• powstanie bazy dla promocji miasta, regionu, miejsca,
• poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej.
Natomiast największe obawy, jakie zrodziły się w trakcie tej rewitalizacji, dotyczyły między innymi: problemu koncepcji urbanistycznej i architektonicznej w relacji do
potrzeb społeczności lokalnych, problemów wynikających z różnorakiego użytkowania
ziemi i prób stworzenia standardów rewitalizowania nabrzeży, problemów finansowania
i komercyjnych niepowodzeń oraz kwestii zabezpieczenia społecznego projektu w zakresie korzyści dla społeczności, konfliktów społecznych i konfliktów wynikających
z braku zaufania władz do inwestycji z dominującym wpływem sektora prywatnego.
Z różnego typu nabrzeży wynikały specyficzne problemy, do których należały między
innymi:
• problem własności gruntów (mniejszy w przypadku wybrzeży morskich),
• problem zmian poziomu wody wynikający z pływów (zwiększało to znacznie
koszty programów rewitalizacji doków),
• słaby rozwój infrastruktury w przypadku wybrzeży morskich, a jej złego stanu
w przypadku nabrzeży rzek czy kanałów,
problem skażenia wód i dna, szczególnie w przypadku kanałów.
Rewitalizacja nabrzeży przeprowadzana w Bristolu to przykład projektu o dużej
skali działań. Miasto Bristol liczy obecnie około 500 tys. mieszkańców i jest liczącym
się centrum wysokich technologii i sektora zaawansowanych usług. Miasto w latach 80.
podejmowało pierwsze działania na rzecz wspólnego przekształcania przestrzeni w for-
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mie współpracy publiczno-prywatnej, jak np. The Bristol Initiative. Dla rewitalizacji
nabrzeży najważniejszym ciałem powstałym w Bristolu była BCCI (Bristol Chamber
of Commerce and Initiative) (Bassett i in. 2002). To właśnie ta jednostka była pod koniec lat 90. zaangażowana w wiele partnerstw, w tym w proces rewitalizacji nabrzeży
(ryc. 9).

Ryc. 9. Schemat organizacyjny procesu rewitalizacji w Bristolu
Urban regeneration process in Bristol - organisational chart
Opracowanie: A. Kocaj, na podstawie: www.bristol.gov.uk.

Rewitalizacji podlegały obszary historycznych doków, których struktura ukształtowała się głównie w początkach XIX wieku. Przez XX wiek następował upadek doków,
a w latach 1960-1970 na obszarze Canons Marsh (który to objęty był planem rewitalizacji) (ryc. 10) znajdowały się zakłady tytoniowe, tereny kolejowe, zakłady gazowe i stare
magazyny i hale. Na obszarze tym nie następowały żadne zmiany aż drugiej połowy lat
80. Pierwsze próby zainteresowania inwestorów obszarem doków to właśnie koniec lat
80. kiedy to pojawia się pierwsza inwestycja w postaci budynku Banku Lloyds w roku
1988 (ryc. 10) (Basset i in. 2002). Jednak nadal działania w zakresie rewitalizacji na-
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brzeży w Bristolu miały charakter wycinkowy, a wiele obszarów nadal pozostawało
zdegradowanych. Tereny Canon Marsh pozostawały w rękach City Council, Lloyds oraz
British Gas. Sukcesem BCCI było powiązanie prywatnych właścicieli i władz miejskich
w jedno ciało w postaci Harbourside Sponsors Group.

Ryc. 10. Rewitalizowany obszar Canon Marsch / Canon’s Marsh Regeneration Area
Opracowanie: A. Kocaj, na podstawie: www.bristol.gov.uk.

Dzięki Narodowej Loterii w 1994 stworzone zostały możliwości realizowania dużych projektów, z czego szybko skorzystano w Bristolu. Powstają na obszarze doków
między innymi: muzeum nauki, kino IMAX i archiwum filmów przyrodniczych jako
idea BBC Natural History Unit zlokalizowana w mieście (Bassett i in. 2002). Nowe
partnerstwo Bristol 2000 powstaje, aby pozyskać Millenium Funding na nowe projekty.
Cały projekt szacowano na około 400 mln GBP.
Warto wymienić problemy, jakie napotkano w trakcie rewitalizowania nabrzeży
w Bristolu. Pierwszym były różne koncepcje tego co ma powstać w Canon Marsh. Liczne głosy sprzeciwu pojawiły się w momencie, kiedy powstały plany zbudowania dużego centrum rozrywkowego. Nowe plany powstałe w 1999 roku zamieniły centrum
rozrywkowe na bardziej wydzielone budynki (basen, kasyno i multikino). Jednak plany
te nie znalazły poparcia, dlatego miasto zatrudniło do opracowania projektu Georga Fergusona. Zaproponował on powstanie mini-Wenecji. Plan ten zakładał zrezygnowanie
z kompleksu rozrywkowego, co doprowadziło do konfliktu z lokalnymi elitami finansowymi. Rywalizowały ze sobą zatem dwie opcje: jedna Fergusona i druga Crest Ni-
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cholson. Ostatecznie w lutym 2000 roku zatwierdzono plan Crest’u. Bez powodzenia
podejmowane były próby zablokowania projektu, nie powiodły się także rozmowy na
temat jego modyfikacji. W trzeciej rundzie rozmów o przyszłości Canons Marsh deweloperzy zaangażowali Opinion Leader Research do opracowania modelu konsultacji.
Z jego inicjatywy powołano Canons Marsh Consultative Group, w skład której weszli
główni aktorzy rewitalizacji nabrzeży. Seria spotkań pozwoliła ustalić 10 kluczowych
elementów planu rewitalizacji. Pierwszy jego szkic powstał w listopadzie 2000 roku.
Plan został zaakceptowany w październiku 2001 i przekazany do realizacji, która została
wdrożona, a przykład Bristolu pokazuje jak trudne może być przekształcenie obszaru,
który praktycznie nie miał mieszkańców i znajdował się w stanie degradacji. Jest to
w chwili obecnej projekt nie zakończony, ale o widocznych zmianach, jakie zaszły na
przestrzeni ostatnich 10 lat.
Udana rewitalizacja nabrzeży może mieć olbrzymi wpływ na funkcjonowanie i wizerunek miast. Sztandarowym przykładem takich przemian jest opisany w drugiej części
ksiązki Newcastle Quayside czy przemiany związane z powstaniem londyńskiej dzielnicy biurowej – Canary Wharf. Należy pamiętać, że projekty rewitalizacji nabrzeży, czy
szerzej – otwarcia się miast w kierunku rzek są najdroższymi i najbardziej skomplikowanymi projektami rewitalizacyjnymi, które na razie będzie bardzo ciężko powtórzyć
w polskich realiach.

5. Rewitalizacja według typów rozwijanych funkcji
Katarzyna Gorczyca

5.1. Obiekty mieszkaniowe i gentryfikacja
Niezmiernie trudno określić faktyczne relacje pomiędzy rewitalizacją terenów
mieszkaniowych a zachodzącymi procesami gentryfikacji, ponieważ nie ma pewności,
że tereny mieszkaniowe, które są celem działań rewitalizacyjnych pozostałyby w złym
stanie, gdyby nie dokonano takich zmian. Trudno jest również dokładnie określić, jakie zmiany można przypisywać prowadzonej polityce rewitalizacyjnej. Najczęściej poprzez rewitalizację terenów mieszkaniowych rozumie się fizyczną odbudowę budynków
i poprawę warunków bytowych mieszkańców, rewitalizacja w takim znaczeniu może
oznaczać również wyburzenie budynków, które nie spełniają odpowiednich standardów
mieszkaniowych (Bailey, Robertson 1997). Natomiast gentryfikację określa się jako
proces polegający na podniesieniu poziomu życia na danym obszarze wynikającą z napływu nowych mieszkańców o wyższym statusie. Faktycznie gentryfikacja często wiąże
się z przemieszczeniem mieszkańców w dwie strony. Notowany jest bowiem także odpływ mieszkańców o niskiej stopie życiowej do innych (tańszych) obszarów (Cameron,
2003). Hamnett (2003) zauważa, że rewitalizacja nie jest niezbędnym warunkiem, aby
rozpoczęły się procesy gentryfikacji dzielnicy, czy osiedla, ale może ona w znaczący
sposób oddziaływać na przyspieszenie lub pojawienia się procesów gentryfikacyjnych.
Z tym bezpośrednio wiąże się pytanie jak można mierzyć sukces działań rewitalizacyjnych w powiązaniu z procesami gentryfikacji. Bailey, Robertson (1997) przeprowadzając ocenę programów rewitalizacji zasobów mieszkaniowych z uwzględnieniem
gentryfikacji zaznaczają, że należy brać pod uwagę następujące kwestie:
• w jakim stopniu proces zmian lub gentryfikacji występował przed podjęciem
działań rewitalizacyjnych,
• w jakim stopniu rewitalizacja może zostać uznana za sukces, tj. w jakim stopniu
rewitalizacja skutkowała migracją na teren zrewitalizowany grup o wyższym
statusie, a w jakim stopniu rewitalizacja przyczyniła się do pozostania społeczności lokalnej na zrewitalizowanym terenie, jednocześnie podnosząc poziom jej
życia.
W badaniach przeprowadzonych przez Baileya i Robertsona (1997) analizowano
wpływ rewitalizacji Programu Mieszkaniowego na zasoby mieszkaniowe w Glasgow
i Edynburgu. Autorzy rozróżnili dwa kierunki w rewitalizacji – podejście komercyjne,
które polegało na włączeniu prywatnych właścicieli mieszkań w proces rewitalizacji
i podejście społeczne, które ma na celu włączenie gminnych stowarzyszeń budownictwa społecznego. Kierunek komercyjny polegał na odnowie indywidualnych domów,
głównie przez przedstawicieli sektora prywatnego. Ma to związek z postrzeganiem
rewitalizacji przede wszystkim jako odbudowy lub fizycznej rehabilitacji budynków.
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Działania skoncentrowane tylko na poprawie stanu fizycznego mieszkań powodowały
wzmożenie ruchów migracyjnych dotychczasowych mieszkańców. Gentryfikacja, która wiązała się z przeniesieniem się dotychczasowych mieszkańców i zmianą struktury
społeczności lokalnych na danym terenie, była odbierana jako negatywny efekt działań
rewitalizacyjnych. Dyskusja dotycząca przemieszczania się grup mieszkańców wiąże
się z istotnym pytaniem, czy dotychczasowi mieszkańcy mogą dalej mieszkać na zrewitalizowanym terenie, czy też, np. na skutek wzrostu cen wynajmu, będą zmuszeni do
opuszczenia swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania. Przyjmując, że jednym
z podstawowych celów rewitalizacji ma być poprawienie poziomu życia mieszkańców,
czynnikiem koniecznym do uznania jej za sukces jest utrzymanie dotychczasowej społeczności lokalnej. W podejściu społecznym określa się gentryfikację jako pozytywny
efekt działań rewitalizacyjnych. Badania przeprowadzone w Glasgow wskazują, że włączenie towarzystwa budownictwa społecznego (housing associations) w odnowienie
zasobów mieszkaniowych zapobiegło rozproszeniu się dotychczasowej społeczności
lokalnej, zaobserwowano również inne pozytywne efekty gentryfikacji. Wyjątek mogą
stanowić osiedla położone peryferyjnie, gdzie obserwuje się koncentrację mieszkańców
o niższym statusie, co poważnie wpływa na spadek atrakcyjności inwestycyjnej osiedli
peryferyjnych (Bailey, Robertson 1997).
Należy jednak podkreślić, że efektem obu kierunków działań było odremontowanie
zasobów mieszkaniowych. Podejście komercyjne skutkowało procesem gentryfikacji
związanym ze zmianą struktury ludności i zaburzeniem struktury obecnej społeczności
lokalnej, podczas gdy podejście społeczne spowodowało pozostanie mieszkańców z niskim dochodem wśród społeczności lokalnej, co nie przyczyniło się do zasadniczych
zmian na zrewitalizowanym obszarze, ponieważ tereny te mimo podjętych działań rewitalizacyjnych uległy zniszczeniu, a fizyczne odnowienie mieszkań nie wpłynęło na
zmianę mentalności mieszkańców. Bailey i Robertson (1997) zauważyli, że pozytywne
efekty rewitalizacji mogą również zależeć w dużej mierze od rozmiaru i zasięgu działań
gentryfikacyjnych.
Badania Cameron i Doling (1994) wskazują, że w wielu miastach brytyjskich
zmiana struktury gospodarczej centrum miasta nie spowodowała przemieszczeń ludności o niższym statusie społecznym. Przyczyna takiego stanu rzeczy może wynikać
z polityki prowadzonej w latach 1950-70, polegającej na wyburzaniu budynków na terenie biednych osiedli mieszkaniowych i powstaniu społecznych osiedli mieszkaniowych
w dzielnicach centralnych. Ci sami autorzy wskazują, że osiedla z przewagą mieszkań
socjalnych, komunalnych są najbardziej odporne na procesy gentryfikacji zachodzące
w innych częściach miasta (Cameron, Doling 1994). Jest to wynikiem czynników: spadku poziomu życia i niskiego standardu mieszkaniowego na terenie osiedli komunalnych,
co wpływa na spadek atrakcyjności tych osiedli. Ponadto osiedla mieszkań socjalnych
charakteryzują się dużą intensywnością zabudowy z wysokimi kondygnacjami, a forma
przestrzenna i otoczenie osiedli dodatkowo obniża ich atrakcyjność na rynku mieszkaniowym. Jednak najistotniejszym czynnikiem jest kwestia własności. Na terenie osiedli właścicielem większości budynków jest gmina, a mechanizmy rynkowe decydujące
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o procesach gentryfikacji wskazują na to, że nie może ona zachodzić na obszarach gminnych. Nie oznacza to, że gentryfikacja na takich obszarach jest niemożliwa, ale powinna
być zaplanowana, tzn. zorganizowana i zarządzana przez specjalną agencję rozwoju.
W miast brytyjskich, np. w Birmingham i Newcastle, nie zaobserwowano większego wpływu przeprowadzonej rewitalizacji na poprawę poziomu życia mieszkańców
pobliskich osiedli (Cameron, Doling 1994). Decyduje o tym ograniczona dostępność
nowych zasobów mieszkaniowych. Wynika to przede wszystkim ze zbyt wysokiej ceny
nowych mieszkań. Ponadto istnieją problemy w zdobyciu pracy, ponieważ nowe miejsca
zatrudnienia na terenach zrewitalizowych wymagają najczęściej wysokich kwalifikacji,
a mieszkańcy osiedli komunalnych posiadają gorsze wykształcenie. Badania prowadzone w latach 90. w Londynie wykazywały, że we wczesnym procesie rewitalizacji nie
zaobserwowano zdecydowanej poprawy na rynku pracy dla społeczności lokalnej, niewielka część mieszkańców znalazła zatrudnienie w nowych firmach, a zdecydowana
część istniejących firm musiała się przenieść ze względu na rosnące czynsze (Browill
1990, Tsenkova 2002). Można powiedzieć, że dzielnice mieszkaniowe nie nadążają za
zmianami ekonomicznymi na terenach rewitalizowanych i są wyłączone z procesów
ekonomicznej rewitalizacji miasta.
Zwraca się uwagę, że w celu przeprowadzenia rewitalizacji dążącej do polityki
zrównoważonego rozwoju należy się koncentrować przede wszystkim na wprowadzeniu
udogodnień dla mieszkańców, poprawieniu środowiska mieszkaniowego, wyeliminowaniu nierówności społecznych i usprawnieniu zarządzania osiedlami, a nie tylko na
dążeniu do przyciągnięcia na zrewitalizowany obszar klasy średniej (Atkinson 2004).
Podsumowując, można wskazać najistotniejsze efekty wpływu procesów gentryfikacji na dzielnice rewitalizowane i ich mieszkańców. Pozytywne efekty to m.in.:
wzrost wartości nieruchomości, ograniczenie liczby pustostanów, wzrost dochodów
gmin wynikający z podatków lokalnych, ograniczenie procesów rozlewania się miasta,
spadek przestępczości, odnowienie kamienic przeprowadzone z udziałem finansowania
zewnętrznego oraz właścicieli kamienic. Negatywne oddziaływanie gentryfikacji na tereny mieszkaniowe to m.in.: konflikty wewnętrzne społeczności lokalnych, wzrost cen
nieruchomości i zagrożenie spekulacją nieruchomościami, przeniesienie działalności
przemysłowej i handlowej, wzrost cen usług na lokalnym rynku, utrata zróżnicowania
społecznego mieszkańców, rozbicie dotychczasowej struktury lokalnej dzielnicy i przemieszczenie się dotychczasowych mieszkańców wynikające ze wzrostu kosztów egzystencji na terenie podlegającym procesom rewitalizacyjnym.
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5.2. Obiekty usługowe
Od lat 80. XX wieku większość projektów rewitalizacyjnych wiąże się z powstawaniem obiektów usługowych na rewitalizowanych obszarach. Najczęściej, szczególnie
w przypadku rewitalizacji dużych obszarów, funkcja usługowa współwystępuje z funkcją mieszkaniową. W ramch rewitalizacji powstają galerie handlowe, centra rozrywki,
obiekty biurowe, rzadziej hotele, centra kongresowe i wystawiennicze.
W Wielkiej Brytanii duże centra handlowe powstają zwykle na obszarach poprzemysłowych. Supermarketom niemal zawsze towarzyszą jednak inne obiekty usługowe
i rozrywkowe. Postawienie na wielofunkcyjność obszaru jest kluczowym założeniem
rewitalizacji poprzez funkcję handlową.
Dobrym przykładem centrów handlowych powstałych na terenie poprzemysłowym
jest jeden z największych w Europie kompleksów tego typu: MetroCentre położony na
zachodnich peryferiach Gateshead, na południe od Newcastle. Historia tej grupy obiektów liczy już ponad 20 lat. W 1986 roku na hałdzie popiołów energetycznych w Dunston
oddano wtedy do użytku pierwszy kompleks handlowy – Red Mall.
Budowa MetroCentre była finansowana ze środków kościoła anglikańskiego i zarządzana przez właściciela Cameron Hall Developments – Johna Halla. Grunt, na którym
znajduje się część centrum został kupiony za kwotę około 100 tysięcy GBP w początku
lat 70. Plany budowy centrum zostały ogłoszone w maju 1982 roku. Okazało się wtedy,
że John Hall postarał się o objęcie niemal 50 ha obszaru przyszłego centrum handlowego
strefą przedsiębiorczości, co było zgodne z obowiązującym wówczas prawem. Władze
Gateshead miały jednak zdolności wizjonerskie i po wahaniu wydały zgodę na budowę.
Skandal wybuchł w kolejnym roku po przedostaniu się do mediów informacji o tym,
że na tym terenie ma powstać hipermarket Carrefour. Szybko jednak do najemców dołączyli: House of Fraser, Burton Group (sklepy z różnymi towarami: od ubrań po odkurzacze) czy Northern Goldsmiths (sklep jubilerski). Pierwsze sklepy otwarto w 1986
roku. Na obszarze przylegającym do MetroCentre nastąpiły spore zmiany. W 1981 roku
wyburzono elektrownię w Dunston na wschód od centrum i hutę żelaza Delta Ironworks
na zachodzie.
W 1995 roku zarządzająca kilkunastoma centrami handlowymi w Wielkiej Brytanii
firma Capital Shopping Centres (CSC) kupiła 90% udziałów od organizacji kościoła
anglikańskiego Church Commissioners (instytucja ta ma na celu m.in. gospodarkę nieruchomościami kościelnymi) za kwotę 364 mln GBP. Obecnie wartość całego centrum
jest szacowana na ponad 10 mld GBP (MetroCentre... 2007).
Obecne MetroCentre dzieli się na cztery duże kompleksy handlowe: czerwony,
zielony, niebieski i żółty. Co najważniejsze, jest przykładem ciągłej rewitalizacji. Niedawne inwestycje na kwotę ponad 100 mln GBP były poniesione w 2004 roku na modernizację najstarszego Czerwonego Kompleksu Handlowego (Red Mall), wykorzystującego nieużywaną powierzchnią handlową sklepu Asda (dawniej Carrefour). W Czerwonym Sklepie rozpoczęło działalność 20 nowych firm (MetroCentre... 2007). Obecnie
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modernizowany i powiększany jest Żółty Kompleks Handlowy. Wszystkie te działania
są prowadzone po to, aby nadążyć za istniejącą modą w zakresie urządzania obiektów
handlowych. Z uwagi na kościelnych udziałowców MetroCentre jest jednym z niewielu
centrów handlowych posiadających własną kaplicę i stałego kapelana. Poza istniejącymi kompleksami w MetroCentre znajdują się wolno stojące obiekty handlowe (m.in.
IKEA), cztery hotele (m.in. Mariott), a do niedawna centrum rozrywki dla dzieci (New
Metroland).
W centrum pracuje ponad 7000 osób. Corocznie do centrum przybywa około
24 miliony gości (również zagranicznych, głownie Norwegów i Holendrów). W strefie
trzydziestominutowego dojazdu środkami lokomocji mieszka około 1,3 miliona ludzi.
Należy przyznać, że negatywne skutki działalności MetroCentre są jednak bardzo widoczne. Szczególnym ich wyrazem jest duża grupa zamkniętych sklepów funkcjonujących niegdyś w centrum Gateshead (fot. 2).
Problemem centrów handlowych zaczyna być zatłoczenie na parkingach. Dlatego też MetroCentre zaleca swoim pracownikom dojazd do pracy w większym gronie,
pośrednicząc nawet w poszukiwaniu współpasażerów wśród pracowników centrum.
Program rewitalizacji prowadzonej kilka lat temu obejmował również budowę, przy stacji kolejowej, nowego dworca autobusowego, który zastąpił stary obiekt. W założeniu
nowy dworzec ma obsługiwać połączenia z miastami Północno-Wschodniej Anglii, jak
i innych regionów brytyjskich. Do dziś MetroCentre nie ma połączenia z systemem metra, choć obecnie około 20% odwiedzających przybywa tu publicznym transportem.

Fot. 2.

Skutki działalności Metrocentre: zamknięty sklep w centrum Gateshead
Closed shops in Gateshead: effects of opening the Metrocentre

fot. K. Janas 2008

Obiekty biurowe powstają w Wielkiej Brytanii na terenach rewitalizowanych zazwyczaj w obrębie dwóch typów obszarów: w strefie suburbialnej lub w pobliżu centrów
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miast na terenach użytkowanych wcześniej przemysłowo (fabryki, magazyny, składy,
porty). Biurowce wkroczyły również na obszary dawnych portów. Najlepszym tego typu
przykładem jest największa w Wielkiej Brytanii londyńska dzielnica biznesowa Canary Wharf. Konkurujące z londyńskim City centrum biznesowe zbudowano na terenie
Zachodnioindyjskich Doków, na Wyspie Psów (Isle of Dogs). Od początku XIX wieku
do końca lat 70. obszar ten był jednym z najbardziej zatłoczonych portów na świecie.
Pracowało tu około 50 tysięcy osób. W latach 1966-1976 na terenie pięciu londyńskich
dzielnic położonych w sąsiedztwie doków straciło pracę 150 tys. osób. Brak przystosowania do wymogów transportu kontenerowego sprawił, że ostatnie doki zamknięto na
przełomie lat 70/80, kiedy port zatrudniał już tylko 3 tysiące osób.
Projekt rewitalizacji 20 km2 londyńskich doków uchwalono w roku 1981 niemal
równolegle z powołaniem do życia przez rząd lokalnej korporacji rozwojowej (London
Docklands Development Corporation) i powstaniem tu strefy przedsiębiorczości. Początkowo prowadzono rewitalizację w niewielkiej skali, skoncentrowaną raczej na przyciąganiu drobnych działalności produkcyjnych i budowie relatywnie tanich budynków
mieszkalnych. W 1984 roku na rynku pojawił się popyt na otwarte powierzchnie biurowe. Dodatkowo zarządcy biurowców w centralnej dzielnicy biznesowej (Corporation of
the City of London) wykazywali upór wobec zgłaszanych przez najemców propozycji
modyfikacji z uwagi na historyczną wartość niektórych budynków.
W 1984 roku amerykański doradca w zakresie nieruchomości Travelstead przekonał korporację rozwojową i rząd Margaret Thatcher, że projekt rewitalizacji doków poprzez budowę obiektów biurowych dla sektora finansowego jest realny. Zaproponował
on, że budowa konsorcjum odbywać się będzie ze wsparciem jego firmy The Travelstead
Group oraz funduszy i doradców Credit Suisse First Boston Bank oraz Morgan Stanley.
Do rokowań zaprosił kanadyjskiego dewelopera Olympia&York, który właśnie skończył
centra biurowe w Nowym Jorku. Ten pomysł został okrzyknięty mianem „powstającego
miasta” (emerging city) (Wilks-Heeg 1996). W końcu 1986 roku z projektu wycofały się
Suisse First Boston Bank oraz Morgan Stanley, które nadal w zamyśle chciały wynająć
wybudowane budynki. W połowie 1997 roku Olympia and York Canary Wharf Investments i korporacja rozwojowa London Docklands Development Corporation podpisały
umowę na budowę 1,2 miliona m2. Sumaryczna wartość inwestycji miała wynieść 3 mld
GBP. Cena, jaką zapłacił kanadyjski deweloper za ośmiohektarową działkę sięgnęła 8
mln GBP, kolejne 12 mln miało zostać wydane na wszelkie prace związane z rewitalizacją (Wilks-Heeg 1996).
Budowa dzielnicy biurowej w Canary Wharf rozpoczęła się w 1988 roku. Olympia&York zgodziły się pokryć połowę kosztów wydłużenia do dzielnicy Linii Jubileuszowej metra (Jubilee Line), słusznie postrzeganej jako kluczowy element potencjalnego sukcesu Canary Wharf. Pierwsi najemcy przeprowadzili się do biurowców Canary
Wharf w sierpniu 1991 roku. Wtedy też powstała przy dawnych dokach stacja kolejowa.
Niedługo później podupadł londyński rynek nieruchomości komercyjnych. Dodatkowo zarządzający centralną dzielnicą biznesową Londynu (City of London Corporation)
znieśli obostrzenia planistyczne i skrócili proces wydawania pozwolenia na budowę
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w odpowiedzi na konkurencję rosnącej w dokach dzielnicy (Jones, Watkins 1996).
Skutkiem powyższego było bankructwo Olympia&York Canary Wharf Limited w 1992
roku. Pomimo wprowadzonych redukcji czynszu dla wynajmujących biura przed powstaniem budynku, przyszły rozwój doków był poważnie zagrożony, zwłaszcza, że Linia Jubileuszowa londyńskiego metra nie zaczęła jeszcze działać. W 1995 ponad połowa
powierzchni biurowych była wciąż niewynajęta.
Pod koniec 1995 roku międzynarodowe konsorcjum dawnych właścicieli Olympia&York oraz innych inwestorów zakupiło swoje dawne nieruchomości jako nowa spółka Canary Wharf Limited (obecnie notowana na giełdzie w Londynie Canary Wharf
Group). W tym czasie rynek nieruchomości biurowych w klasie A zaczął się odradzać.
Kluczowym momentem było uruchomienie Linii Jublieuszowej, która musiała zostać
zakończona na obchody milenijne. Głównym założeniem rewitalizacji obszaru dawnych
doków było bowiem zwiększenie ich dostępności poprzez doprowadzenie tu szybkiego
transportu publicznego. Dzięki temu w pięć lat (do roku 2004) liczba pracujących w Canary Wharf zwiększyła się ponad czterokrotnie (do 64 tysięcy osób).
Na obszarze dawnych doków znajdują się trzy najwyższe budynki w Wielkiej Brytanii. Obecnie głównymi najemcami biurowców w Canary Wharf są instytucje bankowe,
ubezpieczeniowe, duże firmy prawnicze oraz firmy sektora medialnego. Funkcjonują tu
również instytucje publiczne (np. Financial Services Authority). Pod koniec 2007 roku
liczba osób pracujących na terenie Canary Wharf wzrosła do ponad 90 tysięcy (z których
około jedna czwarta mieszka na obszarze sąsiadującym), a dzielnica stała się również
istotnym centrum handlowym (Canary Wharf Group 2008).
Po 10 latach funkcjonowania Londyńska Strefa Przedsiębiorczości przyniosła
8,4 miliardów GBP inwestycji prywatnych, dając wskaźnik lewarowania na poziomie
1:8 (1:1,8 przy wliczeniu publicznych inwestycji transportowych). Przez 10 lat powstało
ponad 2,5 miliona metrów kwadratowych powierzchni biurowej, zrewitalizowano ponad 600 ha gruntów, wybudowano 15 tysięcy nowych mieszkań (Jones, Watkins 1996)
Zmiana warunków zewnętrznych, jaka zaszła w latach 80. pozwoliła korporacji
rozwojowej London Docklands Development Corporation (LDDC) stymulować budowę jednego z największych centrów finansowych w Europie. Na budowę biurowców
nie miało tak dużego wpływu powstanie w tym miejscu specjalnej strefy ekonomicznej
w 1981 roku, ale nieco późniejszy gwałtowny rozwój sektora finansowego na świecie w połowie lat 80. (Wilks-Heeg 1996). Ceny ziemi w londyńskich dokach znacząco
wzrosły w krótkim czasie, osiągając w 1988 wysokość 4 mln GBP za akr (0,4 ha) (Brownill 1990). W ten sposób LDDC mogła się uwolnić od środków grantowych ówczesnego
Ministerstwa Środowiska. W roku finansowym 1988/89 osiągnęła bowiem przychody
ze sprzedaży ziemi w wysokości 115 mln GBP, przekraczające wysokością połowę wydatków finansowych wówczas w krajowym Programie Miejskim (Urban Programme).
Takie uwolnienie się od ograniczeń finansowych i politycznych pozwoliło korporacji
rozwojowej osiągnąć sukces (Wilks-Heeg 1996). Po zaledwie kilku latach subsydia rządowe dla LDDC musiały jednak znacząco wzrosnąć z uwagi na pogarszającą się sytuację na rynku nieruchomości (Wilks-Heeg 1996).
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Przeobrażenia obszaru doków są znakomitym symbolem przemian gospodarki brytyjskiej i przejścia w kierunku zatrudnienia w usługach finansowych. Pod względem
rewitalizacji Canary Wharf jest niewątpliwie przykładem rewitalizacji sterowanej przez
zewnętrzne czynniki (koniunkturę na rynku i proces outsourcingu branży finansowej),
ale również politykę zarządzających londyńskim CBD. Czynnikiem sukcesu było tu
również uniezależnienie się od bieżącego zmiennego finansowania rządowego.
W Wielkiej Brytanii nie występują większe projekty rewitalizacyjne zorientowane
wyłącznie na funkcję hotelową czy gastronomiczną. Działania, w których kluczowym
elementem jest budowa hotelu mają charakter niszowy i dotyczą niewielkich projektów.
Na przykład w Newcastle kilka starych kamienic w centrum zostało przerobionych na
hotele.
Robert Guzik, Grzegorz Micek

5.3. Obiekty edukacyjne, naukowe, sportowe i rekreacyjne
Jednym z działań mających poprawić sytuację ekonomiczną mieszkańców jest pobudzanie rozwoju ekonomicznego poprzez tworzenie enklaw dla biznesu i przemysłu.
Rewitalizowano w tym celu liczne tereny zdegradowane w miastach i nieużytkowane
od wielu lat. Powstawały parki technologiczne, parki biznesu, parki nauki, parki przemysłowe, strefy przedsiębiorczości oraz liczne ich kombinacje. Bardzo rzadko w wyniku rewitalizacji powstawały obiekty produkcyjne, jeśli już – to na obrzeżach miast.
Znacznie częściej powoływano na rewitalizowanych obszarach parki technologiczne,
w których funkcja produkcyjna albo nie występowała, albo miała marginalne znaczenie (na przykład produkcja prototypów). Parki technologiczne są siedzibą głównie firm
usługowych, a także badawczych. Trudno jednoznacznie wskazać na dominujący wzorzec lokalizacyjny – często są to obszary miasta centralnego lub w pobliżu kampusów
uniwersyteckich.
Jednym z przykładów rewitalizacji zakończonej powstaniem parku technologicznego jest przykład Manors Station w Newcastle. Jest to obszar o powierzchni 2,1 hektara
położony na wschód od centrum Newcastle. Historycznie był to teren ważnej stacji kolejowej Manors, której szczyt rozwoju przypadał na okres przed rozbudowaniem głównej
stacji w Newcastle, czyli Newcastle Central. W roku 1899 na tym obszarze znajdowały
się niewielkie zakłady przemysłowe, już znacznych rozmiarów stacja kolejowa, więzienie, a także dwie szkoły. W roku 1921 zlikwidowane zostały istniejące tam zakłady
przemysłowe, a rozbudowana została do znacznych rozmiarów stacja kolejowa.
Doświadczenia brytyjskie w dziedzinie rozwoju obiektów nauki i edukacji pokazują, że należy postawić na duże projekty flagowe, w które zaangażowanych będzie kilku
poważnych partnerów. Przykładem takiej drogi rozwoju jest Centrum Życia (Centre for
Life) znajdujące się w samym centrum Newcastle (fot. 3). Lokalizacja przy głównej
stacji kolejowej w obszarze zajmowanym przez XIX-wieczne budynki znajdujące się
w złym stanie technicznym stanowiła element strategii rewitalizacyjnej Newcastle. Wią-
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zała się ona m.in. z likwidacją dotychczasowego policentrycznego modelu rozsianych
po mieście ośrodków edukacyjno-naukowych. Brytyjski model rozwoju nauki i współpracujących z nią firm przeszedł bowiem ewolucję w kierunku koncentracji przestrzennej przedsiębiorstw i działalności naukowych w jednym miejscu. Rozwijane są zwarte
przestrzennie kampusy.

Fot. 3.

Centre for Life w Newcastle
Centre for Life in Newcastle

fot. R. Guzik 2008

Od samego początku koncepcja budowy Centrum Życia miała wielu autorów zarówno wśród przedstawicieli agencji Tyne and Wear Development Corporation, jak
i profesorów Newcastle University oraz pisarzy popularnonaukowych. Dla powstania
centrum istotne okazały się być poszukiwania przestrzeni laboratoryjnych dla własnych
firm przez pracowników uniwersytetu. Otwarte w maju 2000 roku Centrum Życia było
jednym z czternastu projektów milenijnych. Zostało wybudowano i wyposażone za
kwotę 70 mln GBP (w tym 54 miliony GBP pochodziły ze środków Komisji Milenijnej,
agencji rozwojowej Tyne and Wear Development Corporation, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz instytucji non-profit wspierającej badania Wellcome Trust).
W rezultacie ponad 500 osób pracuje w centrum oraz przy badaniach z nim związanych.
Założenia projektu o przyciągnięciu corocznie 200 tysięcy osób zostały przekroczone
i obecnie od kilku lat centrum odwiedza średnio ponad 220 tysięcy gości.
Zaprojektowany przez zdobywcę wielu nagród architekta i planistę Terriego Farrella obiekt odznacza się unikatowym stylem. Z początku wyróżniał się on na tle otaczających je budynków. Z czasem powstanie Centrum Życia stymulowało rozwój ota-
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czających obszarów. Po wyburzeniu budynków na dwóch sąsiednich działkach powstały
nowe obiekty (wielopoziomowy parking, hotel, biurowiec, mieszkania i obiekty rozrywkowe). Po oddaniu do użytku sal konferencyjnych i bankietowych oraz obszaru, na
którym znajduje się centrum wraz z pobliskim Newcastle College stanowi integralną
część tzw. Kwartału Odkryć (Discovery Quarter).
Centrum Życia ma status zarejestrowanej organizacji typu non-profit. Koszt wstępu
obejmuje 10% dobrowolną opłatę na rzecz centrum. Ze względu na status organizacji
pozwala ona uzyskać 28 pensów z każdego funta wydanego na wstęp, pod warunkiem,
że odwiedzający jest płatnikiem brytyjskiego podatku od osób fizycznych. Pozwala to
sfinansować odsetki z kredytów pozyskanych na wykończenie centrum.
Działalność centrum ma na celu integrację badań w zakresie genetyki i nauk o komórce, popularyzowanie wiedzy połączonej z praktyką (Five years… 2006) oraz rozwój
firm akademickich. Funkcja edukacyjna centrum polega na szerzeniu wiedzy na temat
pochodzenia życia ludzkiego. Rola centrum jako inkubatora nowych firm nie jest znacząca, gdyż dopiero od niedawna promocja przedsiębiorczości akademickiej stanowi
jedno z zadań. Rewitalizacja obszaru przydworcowego była drugorzędnym celem projektu (Five years… 2006) i wynikała de facto z budowy centrum.
Centrum Życia stanowi dobry przykład obszaru, którego rozwój promieniował na
okoliczne obszary. Wynikało to w dużej części ze skupienia wielu funkcji w jednym
obiekcie oraz aktywnych działań miasta w zakresie realizacji strategii rozwoju otaczających obszarów.
Jedną z funkcji, która może być rozwijana na terenach podlegających rewitalizacji
jest sport i rekreacja, a efektem rewitalizacji mogą być obiekty sportowe i tereny zielone
służące aktywnemu wypoczynkowi. Tak prowadzona rewitalizacja nie tylko może mieć
pozytywne efekty ekonomiczne, ale również podnosi atrakcyjność mieszkaniową okolicy oraz może być istotnym elementem budowania tożsamości lokalnej (BURA 2003).
Budowa obiektów sportowych, często związana z organizacją wielkich imprez, jest bardzo chętnie wykorzystywana jako istotny element strategii kreowania pozytywnego wizerunku miasta lub w przypadku projektów o mniejszej skali – części miasta (Thornley
2002). Warto zwrócić uwagę, że projekty rewitalizacyjne związane z budową stadionów
cieszą się największym zainteresowaniem mediów i opinii publicznej i jako takie z jednej strony muszą być wyjątkowo sprawnie realizowane, a z drugiej strony mogą służyć
jako forma promocji samej idei rewitalizacji jak i podmiotów w nią zaangażowanych.
Najbardziej znanymi projektami rewitalizacyjnymi w tym zakresie jest budowa
stadionów, a ostatnio budowa wioski i obiektów olimpijskich w Londynie, związanych
z nadchodzącymi igrzyskami 2012 roku. W Wielkiej Brytanii bardzo często przywoływany jest przykład rewitalizacji Barcelony z czasów igrzysk olimpijskich 1992 roku
jako jeden z najbardziej udanych wielkoskalowych projektów rewitalizacyjnych kiedykolwiek zrealizowanych. Budowa parku olimpijskiego w Londynie jest prowadzona
jako projekt rewitalizacyjny w obszarze The Lower Lea Valley, położonym we wschodnim Londynie na terenach poprzemysłowych. Związane jest to z wyburzeniem 220
budynków i rekultywacją zanieczyszczonych gruntów i kanałów łączących rzekę Lea
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z Tamizą. Jest to ostatni duży zdegradowany obszar w granicach Londynu. W wyniku
projektu ma powstać największy zbudowany w ostatnich 150 latach park miejski w Europie o powierzchni 2,5 km2. Projekt jest realizowany w formie partnerstwa z wiodącą
rolą London Thames Gateway Development Corporation (LTGDC), która to korporacja
została powołana przez rząd dla rewitalizacji korytarza i estuarium rzeki Tamizy. Uznawane jest to za największy w historii projekt rewitalizacyjny, a budowa parku i wioski
olimpijskiej jest tylko częścią większego projektu. Oprócz parku z obiektami sportowymi rozpoczęto budowę wioski olimpijskiej z 4000 domów, które po igrzyskach zostaną
zamienione w osiedla mieszkaniowe o wysokim standardzie, a także kilkanastu projektów transportowych usprawniających komunikację publiczną w tej części Londynu.
Od początku lat 90. XX wieku niemal we wszystkich wielkich miastach Anglii wybudowano lub przebudowano stadiony piłkarskie w ramach projektów rewitalizacyjnych.
Najpopularniejszą lokalizacją były poprzemysłowe obszary w centrach miast – z jednej
strony był to często pomysł na zamianę funkcji rewitalizowanych terenów, a z drugiej
– taka lokalizacja wiąże się z łatwym dostępem komunikacją publiczną z miasta i spoza niego (Thornley 2002). O ile projekty te były bardzo dobrze przyjęte przez ogół
mieszkańców tych miast, o tyle najczęściej były one oprotestowane przez mieszkańców
najbliższej okolicy nowo powstających obiektów. Głównym motywem protestów była
obawa o utratę wartości nieruchomości, wynikającej z perspektywy obniżenia jakości
zamieszkania (hałas, trudności komunikacyjne w czasie imprez sportowych, itd.). Jak
wykazała Davies (2005), która zbadała wpływ budowy Millenium Stadium w Cardiff
oraz City of Manchester Stadium na rynek nieruchomości – obawy te się nie sprawdziły,
a na dodatek w okolicy stadionów ceny nieruchomości wzrosły szybciej niż w pozostałych częściach tych miast. Istotnym warunkiem powodzenia strategii rewitalizacji związanej z budową stadionów było zwalczenie problemu bandytyzmu stadionowego i chuligaństwa pseudokibiców, co w Wielkiej Brytanii udało się skutecznie rozwiązać w latach
80., m.in. poprzez absolutne egzekwowanie dożywotnich zakazów stadionowych!
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6. Przyszłość rewitalizacji w Wielkiej Brytanii
W perspektywie kilku najbliższych lat, w procesach rewitalizacji, sposobie jej finansowania i zarządzania będą zachodzić dalsze zmiany, których kształt i przesłanie zostało nakreślone w rządowym dokumencie: Review of sub-national economic development and regeneration12 (HM Treasury 2007). Dokument został przygotowany wspólnie
przez ministerstwo skarbu, ministerstwo ds. władz lokalnych oraz ministerstwo innowacyjności13. Jego celem jest ocena efektywności polityki rozwoju ekonomicznego i rewitalizacji na poziomie lokalnym i regionalnym oraz propozycja dalszych reform.
Proponowanym reformom przyświecają cztery cele:
1. zapewnienie władzom lokalnym oraz Agencjom Rozwoju Regionalnego szans
i narzędzi dla rozprzestrzeniania rozwoju gospodarczego i jego efektów do każdego jej miejsca i każdej grupy społecznej,
2. uproszczenie struktur lokalnych i regionalnych oraz wzrost ich przejrzystości,
3. cele operacyjne wzrostu i walki z deprywacjami muszą być jasne oraz skupione
na rzeczywistych problemach,
4. decyzje dotyczące rozwoju regionalnego i rewitalizacji są podejmowane na właściwym poziomie przestrzennym.
Ogólny wydźwięk dokumentu i proponowanych reform to dalsza decentralizacja
polityki rewitalizacji i przenoszenie większego zakresu kompetencji w dół do regionów i władz lokalnych. Rząd uznał, że instytucje regionalne i działające lokalnie mogą
być o wiele bardziej elastyczne i w ten sposób lepiej mogą dostosować swoje działania w celu lepszego wykorzystania potencjału wzrostu jak i lepszego rozwiązywania
lokalnych problemów niż może to uczynić jakakolwiek instytucja centralna zlokalizowana w Londynie. Duże znaczenie dla takiego myślenia miał bardzo krytyczny raport
OECD (2006) dotyczący zarządzania regionem miejskim w Newcastle, który pokazał,
że władze lokalne nie mają zbyt wielkiej autonomii ani wpływu na politykę subregionalną całkowicie kontrolowaną przez rząd. Wzrost znaczenia polityki regionalnej ma się
objawiać powołaniem w skład rządu 9 ministrów reprezentujących każdy z regionów.
Odpowiadające za politykę rozwoju i rewitalizacji rządu w regionach i jej finansowanie Agencje Rozwoju Regionalnego mają w większym stopniu skupiać się na budowie
strategii przekazując część zadań, w tym odpowiedzialność i finansowanie, tam gdzie to
możliwe, władzom lokalnym. Władze lokalne z kolei, mają uzyskać większą swobodę
12

13

Tłumaczenie tytułu: Przegląd rozwoju ekonomicznego i rewitalizacji na poziomie regionalnym
i lokalnym.
Odpowiednio: Her Majesty’s Treasury, Communities and Local Government oraz Departament for
Innovation, Universities and Skills – wszystkie w randze ministerstw.
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wydawania środków na rewitalizację stosownie do lokalnych potrzeb i uwarunkowań,
a w mniejszym stopniu w zgodzie z dotychczas obowiązującymi rządowymi algorytmami. Zostało to zapowiedziane w The Local Government White Paper (DLG 2006),
która nakłada na wszystkie władze lokalne wymóg opracowania strategii lokalnej (Sustainable Community Strategy) oraz planu jej wdrażania zwanego „zgodą lokalną”(Local Area Agreement), jako że jego powstanie, podobnie jak samej strategii, wymaga
konsultacji z szeroką listą lokalnych partnerów i instytucji. Całość finansowania władz
lokalnych przez rząd ma być rozliczana przez pryzmat realizacji wspomnianej strategii,
gdzie władze lokalne rozliczają się na podstawie wyników 35 wybranych wskaźników
celu z listy około 200 wskaźników. Dotychczas taka lista liczyła od 600 do nawet 1200
wskaźników. Osiąganie porozumienia na poziomie lokalnym ma zapewnić, obowiązkowe od 2008 roku, powołanie Lokalnych Partnerstw Strategicznych (Local Strategic
Partnerships) (LPS), będących formą współpracy i cyklicznych spotkań różnych agencji
i instytucji lokalnych oraz przedstawicieli organizacji społecznych oraz firm prywatnych. Powołanie LPS było wczesniej obowiązkowe tylko dla 86 władz lokalnych, które
otrzymywały środki na rewitalizację w ramach Neighbourhood Renewal Funding.
Jednym z elementów uproszczenia struktur regionalnych ma być likwidacja Zgromadzeń Regionalnych (Regional Assembly). Odpowiadają one obecnie za przygotowanie Regionalnej Strategii Przestrzennej, która w dużej mierze pokrywa się z Regionalną
Strategią Gospodarczą, za którą odpowiadają RDA. Rząd wskazuje na potrzebę integrowania różnych pokrewnych strategii. Obecnie każdy region posiada około 20 różnych
obowiązujących strategii, które w znacznym stopniu pokrywają się tematycznie, a nie
zawsze pod względem nakreślonych celów (HM Treasury 2007). Przejęcie roli RA przez
RDA i integracja strategii planistycznej ze strategią gospodarczą wymaga nadania RDA
uprawnień planistycznych, co jest obecną propozycją rządu. Jako, że RA od 2006 roku
zajmowała się przygotowaniem Regionalnych Strategii Mieszkalnictwa, ten obowiązek
również zostanie przejęty przez RDA.
Rząd popiera i zachęca do tworzenia nowych struktur subregionalnych, w tym
związków i porozumień władz lokalnych dotyczących wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, transportowych, ale także służących pobudzaniu rozwoju gospodarczego. Motywowane jest to potrzebą dopasowania odpowiednich polityk do właściwej skali
przestrzennej. Przejawem takich działań ma być powstawanie regionów miejskich (city
regions), do których władze wchodzących w ich skład miast mają delegować niektóre ze
swoich obowiązków (na przykład zarządzanie i organizacja transportu publicznego).
Lepszej koordynacji polityki rewitalizacji na poziomie krajowym ma służyć proponowane połączenie krajowej agencji rewitalizacji (English Partnerships) z krajową
agencją mieszkalnictwa (The Housing Corporation), które ma nastąpić w drugiej połowie 2008 roku. Nowa agencja ma stać się głównym partnerem eksperckim dla władz lokalnych służąc konsultacjami i wiedzą o rewitalizacji. Inną zmianą w polityce mieszkaniowej jest nakreślona w Housing Green Paper (2007) inicjatywa powoływania od 2008
roku Local Housing Companies (LHC), które mają być spółkami typu joint-venture między podmiotami publicznymi (władze lokalne) i prywatnymi (deweloperzy, firmy bu-
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dowlane) realizującymi budownictwo mieszkaniowe. Sektor publiczny ma mieć 49 lub
50% udziałów i ma wnosić tereny pod budownictwo, zaś partner prywatny ma zapewnić
kapitał i wykonawstwo. Obie strony mają jednakowo ponosić ryzyko, jak i jednakowo
korzystać z zysków przedsięwzięcia. LHC mają zapewnić władzom lokalnym centralne
miejsce w kształtowaniu rynku mieszkaniowego oraz pobudzić budownictwo mieszkaniowe zgodne z strategią władz lokalnych. LHC mają też spełnić rządowe aspiracje
budowy 3 mln nowych mieszkań w Anglii do roku 2020. LHC mają też gwarantować
dostępność tanich mieszkań. W 2007 wystartowało 14 projektów pilotażowych koordynowanych przez English Partnerships.
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7. Podsumowanie
Rewitalizacja jest odpowiedzią władz publicznych na szereg problemów występujących w miastach. Duże nagromadzenie tych problemów jest określane jako kryzys
miejski lub generalnie – jako kryzys miast. Według Robertsa i Sykesa (2000) rewitalizacja to całościowa i zintegrowana wizja oraz działania prowadzące do rozwiązania
problemów miejskich poprzez trwałą poprawę warunków ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych na obszarze objętym tymi działaniami. Za ideą rewitalizacji stoi wiara
w potrzebę i skuteczność interwencji publicznej w odniesieniu do problemów i miejsc,
gdzie siły rynkowe nie są w stanie odmienić złej sytuacji w satysfakcjonującym czasie. Bogate doświadczenia jakie ma Wielka Brytania na tym polu pozwalają prześledzić
ewolucje podejść do rewitalizacji, jej celów, stosowanych narzędzi, a także na próbę
oceny ich skuteczności.
Najbardziej charakterystyczną cechą procesów rewitalizacji w Wielkiej Brytanii,
z perspektywy zewnętrznego obserwatora, jest niezwykły stopień ich skomplikowania.
Przejawia się on zarówno w różnorodności i wielości programów rewitalizacyjnych,
w liczbie zaangażowanych instytucji oraz występujących form i sposobów finansowania. Na to wszystko nakłada się proces ciągłej zmiany, sprawiajacy, że obok siebie, często w ramach jednego projektu rewitalizacyjnego, funkcjonują programy, środki i instytucje, które są aktualnie wygaszane oraz takie, które dopiero będą powołane – ale już
są uwzglednione w strategii, budżecie i planie działania. Największa zmiana nastapiła
po objęciu w 1979 roku rządów przez konserwatystów pod przewodnictwem Margaret
Thatcher (znaczenie sektora prywatnego, model konkurencyjny finansowania rewitalizacji, decentralizacja). Obrany ówczas kierunek jest twórczo kontynuowany przez rządzącą obecnie Partię Pracy.
Drugą istotną cechą prowadzonej w Wielkiej Brytanii rewitalizacji jest nacisk, wręcz
obsesja, na pozyskiwanie i zaangażowanie partnerów i środków podmiotów sektora prywatnego. Wskaźnik lewarowania (stosunek zaangażowanych środków prywatnych do
publicznych) stał się jednym z głównych mierników sukcesu projektów rewitalizacyjnych. Nie należy tego podejścia utożsamiać z partnerstwem publiczno-prywatnym, które
tylko niekiedy ma miejsce przy rewitalizacji. Najczęściej pieniądze publiczne wydawane są na przygotowanie rewitalizowanego obszaru – scalenia, wyburzenia, rekultywację,
koszty planistyczne, koordynację, a prywatne na ponowne zagospodarowanie obszaru
(obiekty mieszkaniowe, handlowe, biurowe itd.). Formalnie odbywa się to w ten sposób,
że prowadzący rewitalizację podmiot publiczny sprzedaje lub dzierżawi przygotowany
grunt prywatnemu deweloperowi. W większości projektów rewitalizacyjnych stosowany jest kombinowany model finansowania polegający na łączeniu środków z różnych
źródeł (prywatnych i publicznych).
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Alokacja środków do lat 90. XX wieku oparta była głównie na analizie potrzeb,
które miała wyrażać skala upośledzenia obszaru. Potem wprowadzono model rozdysponowania środków na drodze konkursowej, co stanowi trzecią ważną cechę brytyjskiej
rewitalizacji. W ten sposób zwiększa się efektywność interwencji publicznej, gdyż środki trafiają do najlepiej przygotowanych projektów, za którymi stoją odpowiednio silni
i zorientowani na sukces partnerzy reprezentujący zarówno sektor publiczny, organizacje
pozarządowe, jak i sektor prywatny i mieszkańców. Podejście partnerskie jest czwartą
charakterystyczną cechą. Ponadto projekt winnien być realizowany w podejściu strategicznym (piąta cecha), co ma wiele znaczeń, gdyż powinien zarówno zawierać strategię
rewitalizacji, ale także wpisywać się w szerszą strategię regionalną lub lokalną, na przykład rozwoju ekonomicznego. Podejście konkursowe spotyka się z krytyką wskazującą
na fakt, że najsłabsze obszary są zbyt słabe, aby spełnić warunki (silne partnerstwo, wizja i strategia) umożliwiające pozyskanie środków. Zarzut ten jest łatwy do odparcia. Po
pierwsze – część środków (około 20%), szczególnie tych ukierunkowanych na programy
odnowy sąsiedzkiej (neighbourhood renewal), jest rozdzielana automatycznie dla władz
lokalnych, na terenie których znajduje się 10% najbardziej upośledzonych obszarów
sąsiedzkich Anglii. Po drugie, specyfika systemu władz lokalnych, wokół których zawiązywane są partnerstwa dla rewitalizacji sprawia, że nie ma tam małych, rzeczywiście
słabych jednostek. Najniższy szczebel władz lokalnych to duże miasta lub aglomeracje
oraz okręgi odpowiadające polskim powiatom ziemskim.
Możliwość wskazania 10% najbardziej upośledzonych obszarów sąsiedzkich,
a także monitoring i ewaluacja skuteczności prowadzonej rewitalizacji to zasługa doskonałej informacji statystycznej zdezagregowanej do poziomu jednostek sąsiedzkich.
W przypadku dużych miast oznacza to dostepność danych w podziale do kilkudziesięciu
obszarów. Dane obejmują spektrum cech demograficznych, społecznych (wykształcenie,
przestępczość, choroby i poziom zdrowia, wyniki szkolne), o stanie i poziomie wyposażenia infrastrukturalnego, o zasobach mieszkaniowych, o bezrobociu i jego cechach,
przedsiębiorczości.
Podejście holistyczne, dominujące od połowy lat 90., to kolejna (szósta) istotna
cecha rewitalizacji. Oznacza ono, że jeśli to tylko możliwe, celem rewitalizacji winna
być jednoczesna poprawa zarówno przestrzeni fizycznej, poziomu życia, dostępności
i wyposażenia w usługi publiczne, a także aspektów środowiskowych rewitalizowanego
obszaru. Kwestie środowiskowe i imperatyw zrównoważonego rozwoju pojawiające się
niemal w każdym projekcie i dokumencie rewitalizacyjnym to niewątpliwie siódma,
warta podkreślenia, cecha brytyjskiej rewitalizacji. Ujęcie holistyczne wynika z kontestacji niskiej skuteczności prowadzonych projektów sektorowych ukierunkowanych
tylko na wybrane aspekty miejskich problemów. Do lat 80. programy rewitalizacji –
poza modernizacją przestrzenii mieszkaniowej – w większości skupiały się na wybranych aspektach społecznych (walka z przestępczością, niskimi kwalifikacjami, niskim
poziomem wykształcenia). Programy te były bardzo mało skuteczne, a z perspektywy
objętych nimi obszarów, paradoksalnie, przynosiły odmienne efekty od oczekiwanych.
Często podnoszenie kwalifikacji i rozbudzanie aspiracji wśród aktywniejszej części
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mieszkańców dzielnic problemowych sprawiało, że ci po polepszeniu swojego położenia zmieniali miejsce zamieszkania na lepszą dzielnicę. To pogarszało monitorowane
wskaźniki w obszarze problemowym i skutkowało zwiększoną dawką pomocy publicznej, co z jednej strony powodowało dalsze drenowanie migracyjne według opisanego
mechanizmu, a z drugiej – prowadziło do kultury uzależnienia obszaru od pomocy publicznej, hamując jakąkolwiek oddolną aktywność społeczną. Należy również pamiętać, że tego typu programy wywierały też negatywny wpływ na wizerunek obszarów
poprzez mechanizmy naznaczania (stygmatyzacji). Od lat 80. (rządy Margaret Thatcher)
nowa prawica uznała część diagnozy lewicowych strukturalistów za słuszną. Uznano,
że problemy obszarów upośledzonych leżą poza nimi samymi, a nie w ich mieszkańcach (Cochrane 2000). Przyjęto, że tylko na drodze aktywizacji rozwoju gospodarczego
i przedsiębiorczości (najlepiej realizowanej przez sektor prywatny) można poprawić los
tych obszarów (Hall 2000). Niestety, realizowane w tym czasie projekty flagowe, często
polegające na kompletnym przebudowaniu centrów miast i nabrzeży, celujące w pobudzanie lokalnej gospodarki w sferze usług (rewitalizacja ekonomiczna), choć były bardzo udane z perspektywy całego miasta, a nawet regionu, jednocześnie prawie nigdy nie
rozwiązywały problemów lokalnych mieszkańców rewitalizowanego obszaru. Tworzone miejsca pracy zwykle wykraczały poza kwalifikacje lokalnych mieszkańców, a rynek
mieszkaniowy podlegający gentryfikacji wypychał ich poza obszar, o ile wcześniej nie
uczynili tego rewitalizatorzy, prowadząc wysiedlenia poprzedzające wyburzenia. Taki
mechanizm prowadził do delokalizacji problemu, ale nie do jego rozwiązania. Podobnie,
nawet jeśli część zrewitalizowanych budynków przeznaczono dla poprzednich mieszkańców, to po rewitalizacji, w związku z napływem nowych mieszkańców do atrakcyjnej przestrzeni mieszkaniowej, wskaźniki dla obszaru ulegały gwałtownej poprawie
wykluczając taki obszar z wielu programów pomocowych, które często są przypisane do
kategorii obszarów, a nie mieszkańców (area based initiatives). Dlatego doświadczenia
rewitalizacji lat 70. i 80. doprowadziły do przekonania o konieczności holistycznego
ujęcia oraz o konieczności partycypacji mieszkańców w projektach rewitalizacyjnych.
Coraz częściej rewitalizacja obejmuje obszary i osiedla cenne z perspektywy zachowania i ochrony dziedzictwa, które jeszcze w latach 60. i 70. było nierzadko bezmyślnie niszczone w ramach przeprowadzanych wyburzeń. Obecnie sytuacja jest odmienna
– dąży się do konserwacji i zachowania historycznej zabudowy, często wskazując na
jej ponadczasowy charakter – modernistyczne obiekty z lat 60. takiego egzaminu nie
zdały. Obiekty zabytkowe są obecnie wykorzystywane w projektach rewitalizacyjnych
do budowy tożsamości lokalnej, kreowania wizerunku miasta, budzenia dumy – jakże
ważnych elementów holistycznie ujmowanej rewitalizacji.
Ważnym zagadnieniem przebijającym się przez dyskusję nad rewitalizacją jest
właściwa skala geograficzna prowadzonej interwencji oraz odpowiedni poziom zarządzania i monitorowania rewitalizacji. Panuje coraz większa zgoda co do konieczności
decentralizacji zarządzania rewitalizacją, która na poziomie regionalnym winna być prowadzona przy udziale Agencji Rozwoju Regionalnego, zaś lokalnie przez uzyskujące
większe uprawnienia (planistyczne i rozrachunkowe) władze lokalne. Mimo holistycz-
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nego podejścia projekty prawie zawsze są bardziej ukierunkowane na aspekty społeczne
lub ekonomiczne. Wydaje się, że najlepszą skalą koordynacji projektów ukierunkowanych ekonomicznie jest poziom regionalny lub subregionalny, zaś projektów o inklinacji
społecznej poziom lokalny lub poziom jednostek sąsiedzkich. Działająca na poziomie
krajowym English Partnerships ma być przede wszystkim organizacją ekspercką i ewentualnie kontrolną.
Carley (2000) omawiając brytyjską rewitalizację do końca lat 90. konkluduje, że
jest ona zaledwie częściowa, gdyż – choć rozwiązano w sferze fizycznej większość problemów zdegradowanych, opuszczonych terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
dzielnic śródmiejskich, zrewitalizowano nabrzeża, upiększono miasta, to nie rozwiązano problemów społecznych, biedy, patologii, wykluczenia społecznego. Na dodatek
nie udało się zmniejszyć kontrastów jakie występują między najlepszymi i najgorszymi
obszarami i to zarówno w skali regionalnej (podział północ-południe), jak i w skali lokalnej (dzielnice śródmiejskie-suburbia). Oznacza to potrzebę dalszej rewitalizacji i wynalezienia bardziej skutecznych form rozwiązywania problemów społecznych. Główna
trudność w tym zakresie tkwi w braku zgody odnośnie źródeł ich pochodzenia, co w zasadniczym stopniu rzutuje na strategię i technikę ich rozwiązywania.

II. REWITALIZACJA
W NEWCASLE UPON TYNE/GATESHEAD I SUNDERLAND
STUDIA PRZYPADKÓW
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Celem niniejszej części jest ukazanie głównych cech rewitalizacji na przykładzie
projektów realizowanych w dwóch miastach brytyjskich14 hrabstwa metropolitalnego
Tyne and Wear: Newcastle upon Tyne oraz Sunderland. Zastosowano metodę studium
przypadku, która pozwala wnikliwie przeanalizować konkretne projekty rewitalizacyjne, nie ograniczając równocześnie możliwości uogólnień.
Wybrane ośrodki stanowią interesujący przedmiot analizy ze względu na ich położenie w jednym z najsłabiej rozwijających się regionów Anglii, zmagającym się ze
skutkami degradacji miast. Wybrane miasta dotknęły znaczne problemy społeczne i ekonomiczne, takie jak: przerost zatrudnienia w schyłkowych sektorach, niska przedsiębiorczość, gospodarka z bardzo dużym udziałem zatrudnienia w sektorze publicznym, wysokie bezrobocie i deprywacja społeczna. Równocześnie Newcastle i Sunderland znacząco się od siebie różnią. Pierwszy ośrodek z silnie rozwiniętymi usługami jest stolicą
Północno-Wschodniej Anglii. Sunderland zaś stanowił przykład miasta przemysłowego,
które na dodatek do niedawna nie rozwinęło prawie w ogóle funkcji usługowych wyższego rzędu. Zestawienie Newcastle i Sunderland ma posłużyć za przykład obrazujący
możliwość rewitalizacji różnych pod względem gospodarczym i społecznym miast.

14

W przypadku Newcastle zawarto również opis działań podejmowanych po drugiej stronie, ograniczającej od południa, rzeki Tyne – w mieście Gateshead, szczególnie, że od pewnego czasu rewitalizacja nabrzeży Tyne, a także kreowanie wizerunku tych miast prowadzone są wspólnie przez oba
miasta w ramach m.in. NewcastleGateshead Initiative.
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8. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka PółnocnoWschodniej Anglii
W skład regionu Północno-Wschodniej Anglii (North East) wchodzą hrabstwa
Durham, Northumberland, Tyne and Wear oraz Tees Valley (ryc. 3). Region ten zajmuje powierzchnię 8 592 km2 i zamieszkuje go ponad 2,5 miliona osób. Stolicą regionu
jest Newcastle upon Tyne. Region posiada wyraźnie ukształtowane granice historyczne
dające mieszkańcom silne poczucie przywiązania do miejsca zamieszkania. W dużej
mierze jego zasięg pokrywa się z historyczną Nortumbrią15.
Region Północno-Wschodniej Anglii stanowi przykład obszaru przemysłowego,
w którym w wieku XX zaszły głębokie przemiany społeczno-ekonomiczne. Jego dynamiczny rozwój gospodarczy związany jest z czasami rewolucji przemysłowej, zapoczątkowanej pod koniec XVIII wieku. Sczególnie duże znaczenie miał fakt zasobności
regionu w kopaliny w postaci węgla kamiennego i rud żelaza, co doprowadziło do rozwoju takich działalności, jak: górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza i stali,
przemysł stoczniowy, produkcja środków transportu, uzbrojenia oraz konstrukcji metalowych. Jednocześnie jest to również region o dużych kontrastach. Obszary wiejskie
tego regionu przypominają o czasach przedindustrialnych obszaru. Nadal największym
właścicielem ziemskim jest Książę Northumbrerland (Robinson 2002). W wielu miejscach można zobaczyć ruiny starych kościołów, rezydencji warownych, czy innych pozostałości pamiętających czasy średniowiecza, kiedy to Newcastle było ważnym ośrodkiem wymiany handlowej w tej części wyspy.
Region był liderem w przemyśle związanym z maszynami parowymi przez cały
wiek XIX i pierwsze dwudziestolecie XX wieku, a nad brzegami trzech rzek Tyne, Wear
i Tees powstawała jedna czwarta statków produkowanych na całym świecie (Tomaney
2006). Jednak tak ukształtowana struktura przemysłu w regionie zaczęła ukazywać swe
słabości już pod koniec XIX wieku. Punkt zwrotny miał miejsce w okresie przed II
wojną światową. Wówczas nałożyły się: regres światowej gospodarki i kryzys w górnictwie oraz przemyśle stoczniowym. Doprowadziło to do masowych zwolnień i wielkich
rozruchów społecznych w roku 1926 oraz wystąpień górników (tzw. Miners’ Lockout).
Wszystko to sprawiło, że Północno-Wschodnia Anglia w oczach władz centralnych zaczęła być postrzegana jako region problemowy, który już od lat 30. stanowił miejsce

15

Historyczny region Nortumbrii miał znacznie większy zasięg niż dzisiejsze hrabstwo Northumberland i w latach świetności obejmował tereny od granicy ze Szkocją aż po rzeki Mersey i Forth
na południu. Po włączeniu do Anglii w 1237 roku jego zasięg w dużej mierze pokrywał się z obecnym zasięgiem regionu Północno-Wschodniej Anglii.
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aktywnej polityki walki z kryzysem ekonomicznym i społecznym za pomocą różnych
programów rządowych.
Region był jednym z siedmiu brytyjskich zagłębi węglowych. Problemy górnictwa
węgla kamiennego rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii w latach 20. XX wieku. Od tego
momentu systematycznie spada znaczenie górnictwa w gospodarce Wielkiej Brytanii.
Wydobycie zmalało z ponad 240 mln ton rocznie do poziomu poniżej 100 mln ton, przy
jednoczesnym spadku zatrudnienia w górnictwie z poziomu prawie 1 miliona osób w roku
1920 do około 100 tysięcy na końcu XX wieku (Flint, Flint 1989). Jeszcze w roku 1913
ponad 20% siły roboczej regionu Północno-Wschodniej Anglii pracowało w górnictwie.
W roku 1984 było to już tylko 4% (Punnet, Webber 1984). W roku 1947 górnictwo
zostało znacjonalizowane, co miało być środkiem zapobiegającym pogłębianiu kryzysu
w tym sektorze. W niedługim czasie przejęto również kontrolę nad przemysłem stoczniowym i stalowym. Region zmagał się również z kryzysem w przemyśle stoczniowym.
Tyne and Wear stanowiło jeden z 5 głównych obszarów produkcji statków na Wyspach
Brytyjskich. W roku 1986 łącznie Tyneside i Wearside miały największy, bo 36% udział
w brytyjskiej produkcji stoczniowej (Flint i Flint 1989). Do największych producentów
należały w tym czasie Swan Hunters, Tyne Ship Repair, Clark Hawthorne czy Sunderland Shipbuilders. Interwencje rządowe pojawiające się w wyniku coraz częstszych kryzysów nie przyniosły znaczących efektów i nie zapobiegały upadkowi wymienionych
gałęzi przemysłu. W roku 1985 nastąpiła kolejna fala strajków w górnictwie. Ponowna
prywatyzacja prowadzona w latach 80. i 90. XX wieku była już tylko desperacką próbą
ratowania pozostałości po dawnej świetności Północno-Wschodniej Anglii i oznaczała
ostateczny koniec tych gałęzi przemysłu. W tamtym okresie region North East należał
do najsłabszych ekonomicznie w Anglii i szybko władze lokalne i wyższych szczebli
zrozumiały, że wymaga on głębokich reform i bezpośredniej pomocy od państwa.
Wymienione gałęzie traciły na znaczeniu, ale pojawiały się inne, wypełniające lukę
po nich na rynku. Szerokie działania prowadzone przez władze na wielu szczeblach doprowadziły do wzrostu atrakcyjności regionu. Pojawiły się nowe inwestycje takich firm,
jak: Black and Decker, Nissan, Siemens and Fujitsu. Światowy trend do wzrostu zatrudnienia w usługach objął również ten region. Przy nadal istniejących licznych fabrykach
brakowało w regionie ośrodków zarządzających i siedzib firm. Wiele z nich wybierało
południe Anglii lub jej centralną część. Ciekawym zjawiskiem było pojawienie się w połowie lat 90. w tym regionie firm typu call-centre. Pracowało w nich prawie 50 tys. osób,
co stanowiło 4% siły roboczej. Oprócz nich region stał się miejscem, gdzie przeniosło
się wiele agencji rządowych niższego szczebla.
Gospodarka przeszła wiele głębokich zmian. Największe przeobrażenia zachodziły
od upadku przemysłu ciężkiego i górnictwa pod koniec lat 80. XX wieku. W roku 1989
produkcja przemysłowa stanowiła 30% wartości dodanej brutto regionu. Szybciej rozwija się południowa część regionu. Przy przyjęciu wartości 100 dla roku 1995, dziesięć
lat późnej wartość dodana kształtowała się w całym regionie North East na poziomie
122, w Tees Valley i Durham na poziomie 129, a w Northumberland i Tyne and Wear na
poziomie 112.
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Istotnym problemem, z jakim skutecznie walczył region Północno-Wschodniej Anglii, była niska aktywność zawodowa i bezrobocie. W roku 2007 ponad 77% osób zdolnych do pracy posiadało pracę w regionie North East. Jest to najwyższy udział od początku lat 90. Od roku 2002 następuje ciągły wzrost zatrudnionych. Jeśli chodzi o udział
osób nieaktywnych ekonomicznie, do których zaliczano niezdolnych trwale do pracy,
pozostających na emeryturze, osoby opiekujące się domem lub rodziną i studentów, to
największą grupą w regionie są osoby na emeryturze (12,7% mężczyzn i 17,3% kobiet).
Strukturę zatrudnienia w roku 2001 przedstawiono tabeli (tab. 7).
Tab. 7. Struktura zatrudnienia w Tyne and Wear w 2001 roku
Structure of employment in Tyne and Wear in 2001
Sekcja
Energetyka, rolnictwo, rybołówstwo górnictwo i kopalnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Hotelarstwo
Transport, magazynowanie i komunikacja
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
Finanse
Obrót nieruchomościami, wynajem i działalność biznesowa
Administracja i obronność
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc socjalna
Pozostałe

Procent
zatrudnionych
2,7%
17,0%
7,3%
5,1%
6,8%
16,2%
3,0%
9,2%
7,4%
8,0%
12,7%
4,5%

Źródło: Tyne & Wear Research and Information 2001.

Od 1992 roku wyraźnie maleje natomiast bezrobocie. Jego niewielki wzrost nastąpił jedynie w roku 1998 (ryc. 11). Jego spadek został zahamowany na poziomie niewiele
ponad 6%, co jest odzwierciedleniem ogólnego trendu w gospodarce brytyjskiej, w której bezrobocie zatrzymało się na poziomie 5%. Ten wyraźny spadek liczby bezrobotnych
związany jest ze wzrostem liczby miejsc pracy. Pomiędzy rokiem 1998 a 2006 liczba
miejsc pracy wzrosła o 100 000, dzięki czemu ich łączna suma wynosi już milion.
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Ryc. 11. Zmiany poziomu bezrobocia w Północno-Wschodniej Anglii
Change in the level of unemployment in North-East England
Opracowanie: A. Kocaj, na podstawie: North East Assembly 2007.

W roku 2001 region Północno-Wschodniej Anglii zamieszkiwało niewiele ponad
2,5 miliona osób. W liczbie tej niewielką, 80-tysięczną, przewagę miały kobiety. Najliczniejszą 28% grupę stanowiły osoby pomiędzy 25 a 44 rokiem życia. Średni wiek całej
populacji wyniósł 39 lat. Projekcje zmian udziału poszczególnych grup wiekowych pokazują, że już w roku 2015 dominującą grupą będą osoby powyżej 60 roku życia. Liczba
ludności regionu systematycznie maleje o około 2% na dekadę. Podobny spadkiem charakteryzował się region Północno-Zachodniej Anglii (North West England) i Szkocja,
podczas gdy cała Wielka Brytania odnotowuje wzrost liczby ludności. Ruch naturalny
w przypadku North East jest ujemny, a niewielki wzrost liczby ludności notowany w regionie od roku 2004 związany jest z dodatnim saldem migracji (w roku 2001 do regionu
przybyło ponad 44 tysiące osób). W podziale na hrabstwa jedynie Northumberland nie
doświadczył dużego ubytku ludności (ryc. 12).
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Ryc. 12. Zmiany liczby ludności w hrabstwach Północnowschodniej Anglii w okresie
1991-2006
Population change in the counties of North East England 1991-2006
Opracowanie: A. Kocaj, na podstawie: North East Assmebly 2007.

Największy ubytek ludności dotknął najliczniejsze ludnościowo hrabstwo Tyne
and Wear (głównie wpłynął na to ubytek w Sunderland i Gateshead). Podsumowując,
ostatnie lata pokazują, że region Północno-Wschodniej Anglii podnosi się z kryzysu
jakiego doświadczył po upadku dominujących gałęzi przemysłu: górnictwa, przemysłu
stoczniowego i stalowego. Mają one jednak nadal znaczenie w podregionie Durham czy
Tees Valley. Na znaczeniu zyskały sektor publiczny, w którym zatrudnienie przekracza
już 30% oraz sektory związane z działalnością gospodarczą i jej obsługą. Odnotowywany wzrost najlepiej widoczny jest w rosnącej liczbie miejsc pracy i stałym spadku
bezrobocia. Poprawa sytuacji ekonomicznej regionu jest konsekwencją trwającego od
wielu dziesięcioleci programu pomocy dla tej części Anglii.

Karol Janas

9. Rewitalizacja w Newcastle upon Tyne i Gateshead
9.1. Charakterystyka miasta
Newcastle upon Tyne jest najważniejszym miastem i kulturową stolicą regionu Północno-Wschodniej Anglii oraz historycznej Northumbrii, jak również głównym ośrodkiem konurbacji rozciągającej się wzdłuż dolnych odcinków rzek Tyne i Wear. W skład
konurbacji Tyne and Wear, będącej jednym z sześciu angielskich hrabstw metropolitalnych (metropolitan county), wchodzi jeszcze miasto Sunderland oraz 3 okręgi miejskie
(city boroughs): North Tyneside, South Tyneside oraz Gateshead (ryc. 13). Ten ostatni
leży na prawym brzegu Tyne, dokładnie naprzeciw Newcastle. Obecnie oba ośrodki są
ze sobą ściśle zintegrowane nie tylko za sprawą dziesięciu mostów łączących strome
brzegi Tyne, ale również dzięki wspólnym przedsięwzięciom, takim jak: rewitalizacja
nabrzeży, zintegrowanie transportu publicznego czy wspólna promocja turystyczna pod
szyldem NewcastleGateshead16.
Historia Newcastle sięga jeszcze czasów rzymskich, kiedy to nosiło ono nazwę
Novum Castrum super Tynum. Jako znaczący ośrodek handlowy rozwinęło się jednak
dopiero w średniowieczu, głównie za sprawą dogodnego położenia (przy przeprawie
rzecznej i w pobliżu morza) oraz istniejących tu fortyfikacji, zapewniających kupcom
schronienie, co było szczególnie istotne na niespokojnym angielsko-szkockim pograniczu. Kolejnym impulsem rozwojowym było nadanie przez króla w 1350 roku wyłączności na eksport węgla z okolicznych kopalń. O znaczeniu jakie dla rozwoju miasta
miał węgiel wymownie świadczy brytyjski idiom: carrying coal to Newcastle 17 – bliski
odpowiednik polskiego powiedzenia: „nosić drewno do lasu”. Pół wieku później Newcastle otrzymało prawa miejskie. Prawdziwy rozkwit przypadł jednak dopiero na erę
pierwszej rewolucji przemysłowej. Newcastle na owe czasy było miastem niezwykle
innowacyjnym. Tutaj powstała pierwsza lokomotywa parowa Stephensona, dając podwaliny pod budowę fabryki lokomotyw; Joseph Swan wynalazł żarówkę i rozpoczął ich
masową produkcję do spółki z Edisonem18, a Charles Parsons zaprojektował pierwszą
turbinę parową, która otwarła drogę masowej elektryfikacji. Nad Tyne rozwinął się na
dużą skalę przemysł stoczniowy, chemiczny i zbrojeniowy.
Leżące u południowego końca mostu nad Tyne Gateshead do XIX wieku było niewielką osadą należącą do biskupstwa w Durham. Władcy Nortumbrii i zamożni mieszczanie z Newcastle wielokrotnie podejmowali próby przyłączenia miejscowości, co
16
17
18

www.visitnewcastlegateshead.com.
Nosić węgiel do Newcastle.
Edison ulepszył wynalazek Swana i opatentował go w Stanach Zjednoczonych.
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powiodło się tylko raz w 1553 roku i trwało zaledwie rok. Ekonomiczne znaczenie
Gateshead zmalało w drugiej połowie XVII w., co związane było z wyczerpaniem się
łatwo dostępnych złóż węgla. Dopiero dziewiętnastowieczny postęp technologiczny
umożliwił dalszą ich eksploatację. W XIX wieku liczba ludności Gateshead wzrosła
ponad dziesięciokrotnie i na początku wieku XX wynosiła blisko 110 tys., a już w drugiej połowie podwoiła się głównie za sprawą przyłączenia okolicznych miejscowości.
W Geatshead powstało wiele osiedli robotniczych, których mieszkańcy zatrudnieni byli
w dużej mierze po północnej stronie Tyne. W 1951 roku poszerzono granice administracyjne i rozpoczęto działania zmierzające do rewitalizacji najbardziej zdegradowanych
dzielnic robotniczych. Ostatnia zmiana granic związana była z reformą administracyjną
z 1974 roku. Do Gateshead dołączono wówczas parafie Felling, Ryton, Blaydon, Whickham, Lamesley oraz Birtley tworząc okręg metropolitalny.

Ryc. 13. Podział administracyjny hrabstwa metropolitalnego Tyne and Wear
Administrative divisions in Tyne and Wear Metropolitan County
Opracowanie: A. Kocaj.
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Również w przypadku Newcastle rozwój przemysłu w XIX w. pociągnął za sobą
gwałtowny wzrost ludności miasta. O ile jeszcze wg spisu z 1851 roku Newcastle liczyło 87 tys. mieszkańców, to tuż przed wybuchem I wojny światowej liczba ta sięgnęła
270 tys., a na początku lat 60. przekroczyła 330 tys. Choć pewne symptomy, jak wzrost
bezrobocia, pogarszanie się poziomu życia i odpływ kapitału z regionu zauważyć można
było już w okresie międzywojennym, to ostateczne załamanie się lokalnej gospodarki, opartej głównie na tradycyjnym przemyśle ciężkim, nastąpiło w latach 60. (Hudson
1989). W efekcie liczba mieszkańców zaczęła systematycznie spadać do ok. 260 tys.
według danych spisowych z 2001 roku. W ostatnich latach zanotowano jednak ponowny
wzrost, będący po części efektem intensywnych działań rewitalizacyjnych, a po części
wynikający z napływu imigrantów z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
w tym w większości z Polski.
Tab. 8. Rozwój ludnościowy Newcastle na tle regionu miejskiego Tyne and Wear
Population growth in the Newcastle and Tyne & Wear City Region
Newcastle
Gateshead
Sunderland
North Tyneside
South Tyneside
Tyne and Wear

1961
336 000
223 000
287 000
210 000
185 000
1 241 000

1971
311 700
226 000
293 500
208 300
178 100
1 217 600

1981
284 100
213 200
297 300
198 600
161 900
1 155 200

1991
275 000
201 700
295 900
194 600
156 700
1 123 800

1999
259 541
199 588
289 040
192 286
154 697
1 095 152

2001
259 536
191 151
280 807
191 659
152 785
1 075 938

2006
270 500
190 500
280 600
195 000
151 000
1 087 600

Źródło: Tyne & Wear Research and Information, http://www.newcastle.gov.uk/core.nsf/a/twri_home.

Wraz ze wzrostem ludności (tab. 8) oraz lokalizacją kolejnych inwestycji przemysłowych następował szybki rozwój przestrzenny miasta. Na mocy Municipal Corporation
Act z 1835 roku Newcastle stało się okręgiem miejskim (municipal borough) z wybieralną radą miejską (town council), jednocześnie w granice miejskie włączono okoliczne
parafie (parishes): Byker, Elswick, Heaton, Jesmond, Newcastle All Saints, Newcastle
St. Andrew, Newcastle St. John, Newcastle St. Nicholas oraz Westgate. Kolejne poszerzenie granic miejskich miało miejsce w 1904 roku, kiedy to Newcastle powiększyło się
o dzielnice Benwell i Fenham po zachodniej stronie oraz Walker w części wschodniej.
W 1935 roku dołączono Kenton i fragmenty West Brunton, East Denton, Fawdon oraz
Longbenton (zał. 2). Ostatnia inkorporacja miała miejsce w 1974 roku, kiedy to na mocy
Local Government Act, Newcastle stało się okręgiem metropolitalnym (metropolitan borough), w skład którego weszły dystrykty miejskie: Gosforth i Newburn; parafie: Brunswick, Dinnington, Hazlerigg, North Gosforth, Woolsington (fragment dystryktu Castle)
oraz wieś Westerhope (zał. 2). Dziewiętnastowieczna prosperity zaowocowała też dużymi inwestycjami w centrum miasta. Z inicjatywy miejscowego inwestora budowlanego
Richarda Graingera i przy życzliwym wsparciu ze strony władz miejskich w latach 30.
XIX wieku wcielono w przy życie plan modernizacji i przebudowy centrum Newcastle,
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będący w głównej mierze dziełem architekta Johna Dobsona. W miarę rozrastania się
miasta obszary nadrzeczne traciły na znaczeniu, tym bardziej, że rzeka, zanieczyszczona
odpadami przemysłowymi, nie zachęcała do przebywania w jej pobliżu. Rolę centrum
handlowo-usługowego przejęła nowo powstała dzielnica, przemianowana wkrótce na
Grainger Town. Niemniej układ przestrzenny centrum miasta w dalszym ciągu opierał
się na średniowiecznych założeniach. Punktami węzłowymi pozostały zamek, katedra,
przeprawa przez Tyne i nabrzeże (Ayris 1997, Faulkner 1990). Innymi ważnymi dla rozwoju miasta inwestycjami było doprowadzenie do miasta kolei w 1839 roku i otwarcie
Tyne Bridge – pierwszego mostu umożliwiającego przekroczenie doliny Tyne bez konieczności pokonywania stromych zboczy. Dzięki imponującej stalowej konstrukcji, do
dziś jest on najlepiej rozpoznawaną ikoną miasta (fot. 4).

Fot. 4.

Tyne Bridge widziany z Side (Newcastle Quayside)
View of the Tyne Bridge from Side (Newcastle Quayside)

fot. K. Janas 2008

Dzielnice robotnicze narastające promieniście wokół miasta cechowała gęsta,
szeregowa zabudowa. Dwukondygnacyjne, ceglane domy zazwyczaj zamieszkiwane
były przez więcej niż jedną rodzinę (fot. 5). Chociaż nowe zakłady zaczęły powstawać
również w innych częściach miasta, nadal większość miejsc pracy skupiała się wzdłuż
nabrzeża, natomiast usługi i rozrywka koncentrowały się w ścisłym centrum, co skut-
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kowało nasileniem się dziennych przemieszczeń ludności z peryferii do centrum miasta
i odwrotnie.
Obecne Newcastle jest miastem silnie zróżnicowanym wewnętrznie. Zróżnicowanie to bardzo dobrze obrazują wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Widoczny jest podział na obszary rezydencjonalne (położone w niewielkiej odległości
od centrum Jesmond i South Gosforth oraz podmiejskie północne dzielnice) i zdeprywowane obszary, głównie dawnych dzielnic robotniczych i powstałych w latach 60. i 70.
osiedli mieszkaniowych z zabudową wysokościową (Benwell i Scotswood znajdujące
się na wschód i Walker na zachód od centrum). Te różnice uwydatniają się szczególnie
przy analizie odsetka osób pobierających zasiłki społeczne (income deprivation index)
(ryc. 14), bezrobocia (ryc. 15), indeksu wielokrotnej deprywacji (ryc. 17), czy biedy
wśród dzieci (ryc. 16). Specyficzny charakter ekskluzywnych dzielnic Jesmond i South
Gosforth przejawia się w ich najwyższym w konurbacji zatrudnieniu w usługach dla
biznesu.

Fot. 5.

Typowa zabudowa dziewiętnastowiecznej dzielnicy robotniczej, Newcastle –
Elswick
Typical 19th century terraced workers’ housing, Newcastle – Elswick

Fot. K. Janas 2008
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Centrum Scotswood – zdegradowana dzielnica Newcastle, obecnie także
popularne miejsce osiedlania się imigrantów z Europy Środkowej
The centre of Scotswood – a deprived neighbourhood in Newcastle nowadays
popular among new migrants from Central Europe

fot. K. Janas 2008

Polaryzacja przestrzeni na „złe” i „dobre” dzielnice znajduje swoje odbicie również
w krajobrazie miasta. Kontrasty pomiędzy nierzadko sąsiadującymi ze sobą obszarami
deprywacji i luksusowymi dzielnicami mieszkaniowymi, są znacznie większe i bardziej
widoczne niż w postsocjalistycznych metropoliach Europy Środkowej. Inna jest też skala
społecznych problemów. Tak w Newcastle jak i w całym regionie problemy te paradoksalnie zostały jeszcze pogłębione przez nadmierną pomoc publiczną, od której szybko
uzależnili się masowo zwalniani z dużych zakładów robotnicy i ich rodziny. Szczodra
pomoc socjalna zniweczyła jakiekolwiek szanse na zaistnienie lokalnej przedsiębiorczości, także w przypadku kolejnych pokoleń, które wychowały się w komunalnych osiedlach. Specyficznym problemem Newcastle jest wysoki odsetek osób niezdolnych do
pracy z powodu chorób psychicznych. Apatia, która ogarnęła całe lokalne społeczności
znajduje odzwierciedlenie w zaniedbanym otoczeniu i stanie zabudowy (fot. 6).
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9.2. Rewitalizacja i przebudowa Newcastle w latach 60. i 70.
9.2.1. Cele i założenia
W związku z narastającymi problemami związanymi z brakami zasobów mieszkaniowych, degradacją istniejącej zabudowy i niewydolnością systemu komunikacyjnego podjęto prace nad zmianą struktury przestrzennej miasta. Pierwszy plan powstał
w 1951 roku, jednak do jego realizacji, po licznych modyfikacjach, przystąpiono dopiero w latach 60. Plan przewidywał uproszczenie struktury miasta poprzez budowę sieci miejskich dróg szybkiego ruchu oraz wyraźne wyodrębnienie poszczególnych dzielnic, w których zaplanowane zostały lokalne centra handlowo-usługowe (Burns 1967).
W następnej kolejności powstawać zaczęły bardziej szczegółowe projekty dla wybranych obszarów. Można śmiało stwierdzić, że były to początki rewitalizacji Newcastle,
choć wiele przedsięwzięć modernizacyjnych z tego okresu znajduje się dziś w czołówce
obszarów problemowych, dla których tworzone są obecnie nowe projekty rewitalizacyjne. Tym bardziej warto jednak prześledzić również te najwcześniejsze doświadczenia,
w szczególności pod kątem popełnionych błędów.
Projekt modernizacji miasta powiązany był ściśle z rządowym programem na rzecz
wzrostu i rozwoju w Północno-Wschodniej Anglii, które miały być osiągnięte poprzez
dywersyfikację regionalnej gospodarki oraz modernizację infrastruktury. Na realizację
programu przewidziano odpowiednie dotacje państwowe. Szczególny nacisk kładziono
na poprawę sieci transportowej, budowę nowych i modernizację istniejących zasobów
mieszkaniowych oraz zagospodarowanie wewnątrzmiejskich terenów poprzemysłowych
i zdegradowanych. Rewitalizacja centrum Newcastle jako najważniejszego ośrodka regionu była jednym z priorytetów regionalnej strategii rozwoju. Główną rolę odegrał tu
ówczesny burmistrz Newcastle T. Dan Smith oraz szef Departamentu Planowania Przestrzennego – Wilfred Burns. Obojgu przyświecał cel zmiany negatywnego wizerunku
zniszczonego miasta przemysłowego poprzez wprowadzenie nowoczesnej architektury
oraz atrakcyjnych usług (Burns 1967). Plany były zakrojone na szeroką skalę i miały
charakter wręcz rewolucyjny, a ich pomysłodawcy – jak pisze J. Pendlebury (2001) –
wykazywali prawdziwie ewangeliczny zapał w ich wcielaniu. Przebudowa miała zostać
przeprowadzona w duchu idei modernistycznych, których czołowym przedstawicielem
w architekturze był Le Corbusier. Pomysł polegał na stworzeniu nowoczesnego centrum
i skontrastowaniu modernistycznej architektury z elementami dziewiętnastowiecznej
zabudowy. Nowe centrum miało nadać miastu nową tożsamość i postawić je w jednym
szeregu ze współczesnymi miastami z południa Anglii oraz trwale odwrócić negatywne
trendy gospodarcze, m.in. poprzez zmianę wizerunku oraz poprawę infrastruktury, co –
jak sądzono – przyciągnie do miasta nowe inwestycje (Galley 1976).
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Ryc. 18. Plan przebudowy centrum Newcastle z 1963 roku (opisy zmienione)
The Redevelopment Policy Map for Newcastle’s Central Area from
1963 (Polish text added)
Źródło: Burns 1968.
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Poza zachwytem dla modernizmu, charakterystyczną cechą brytyjskiego planowania w latach 60. było lekceważenie kwestii ochrony obszarów zabytkowych. Zagadnienie zachowania dziedzictwa kulturowego podejmowano jedynie na marginesie wielkich projektów przebudowy miast (Pendlebury 2001), które miały uczynić je
przede wszystkim bardziej funkcjonalnymi, przy czym funkcjonalność tę rozumiano
w głównej mierze jako możliwość łatwego przemieszczania się po mieście samochodem. Skala rozwiązań z zakresu infrastruktury drogowej była w wielu wypadkach
przerażająca (Buchanan i in. 1963). Przez ścisłe centrum Newcastle miały przebiegać
główne drogi tranzytowe o szerokości do 18 pasów, zintegrowane z systemem miejskim poprzez wielopoziomowe skrzyżowania. System dróg miał przebiegać na trzech
różnych poziomach i być uzupełniony licznymi wielopoziomowymi parkingami,
w większości naziemnymi (ryc. 18). Kluczowym założeniem było całkowite rozdzielenie ruchu samochodowego od pieszego. Piesi mieli wykorzystywać system kładek
i tuneli przebiegających nad i pod autostradami. Nowy system drogowy miał stać się
istotnym składnikiem krajobrazu nowoczesnego i dynamicznego miasta; dominantą,
która wzmocni poczucie identyfikacji z miastem (sic!). Kontrast ze starą zabudową był
zamierzony (Burns 1967).

Fot. 7. Skrzyżowane Mosley Street i Pilgrim Street w trakcie i po przebudowie
The junction of Mosley Street and Pilgrim Street during and after redevelopment
fot. J. Forsyth

Innymi kluczowymi założeniami planu było stworzenie nowego centrum handlowo-usługowego, które miało ożywić lokalną gospodarkę i podkreślić rangę Newcastle
jako głównego ośrodka regionu. Nowoczesna i przykuwająca uwagę architektura miała
spełniać także ważną rolę w procesie utożsamiania się mieszkańców z miastem. Kwestiom tożsamościowym, zarówno Smith jak i Burns poświęcali dużo uwagi; przy czym
obaj przekonani byli, że tożsamość miasta należy kształtować poprzez formę architek-
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toniczną i miejski krajobraz19. Kierując się modernistyczną ideą kontrastowości, nie zawahano się na potrzeby budowy centrum handlowego wyburzyć zabytkowej dzielnicy mieszkaniowej Eldon Square, będącej integralną częścią Grainger Town. Nie był to
zresztą jedyny przypadek swobodnego traktowania zabytkowej substancji Newcastle.
Plan przewidywał wiele wyburzeń na rzecz chociażby ekstensywnego systemu komunikacyjnego (fot. 7).
W planie z 1963 roku przewidziano również rewitalizację nabrzeża (Quayside),
które miało pełnić funkcje biurowe i wypoczynkowo-rozrywkowe (puby, restauracje). Całkowicie wymazane z krajobrazu miały być elementy zabudowy przemysłowej
(warsztaty, magazyny, spichlerze) oraz drobny handel i rzemiosło.
Transformacja miasta z przemysłowego na kulturalne centrum miała się dokonać,
między innymi, za sprawą budowy nowego kampusu dla dwóch istniejących w mieście
uczelni wyższych – Uniwersytetu Newcastle oraz Politechniki (obecnie Northumbria
University). Rozległe obszary kampusów zostały zaplanowane w północnej części miasta i miały wraz ze zlokalizowanym w pobliżu Urzędem Miejskim tworzyć skupienie
przestrzenne (cluster) ułatwiające wzajemne kontakty i współpracę.
9.2.2. Plan przebudowy Newcastle
W celu realizacji założeń planu departament planowania przestrzennego wyznaczył
w 1962 roku dziesięć tzw. Obszarów Całościowego Zagospodarowania (CDA – Comprehensive Development Areas) (zob. ramka 7). Dla każdego stworzono szczegółową
analizę zawierającą uzasadnienie potrzeby przebudowy danego obszaru poparte dogłębną analizą struktury użytkowania i własności oraz stanu zagospodarowania. Projekty
zatwierdzane były w pierwszej kolejności przez władze lokalne, a następnie trafiały na
biurko Ministra ds. Mieszkalnictwa i Samorządu. Po uzyskaniu ministerialnej aprobaty
otwierała się szansa na otrzymanie z ministerstwa pożyczek oraz grantów potrzebnych
do pozyskania gruntów, wyburzenia istniejącej tkanki i budowę nowej infrastruktury
(patrz: ramka, s. 166). Niemniej władze zdawały sobie sprawę, że powodzenie projektów w dużej mierze uzależnione będzie od zaangażowania prywatnych inwestorów. Aby
przyciągnąć prywatnych deweloperów, którzy woleli raczej inwestować w okolicach
Londynu, władze Newcastle zaczęły stymulować rynek nieruchomości, m.in. poprzez
realizację wielkoskalowych projektów z publicznych pieniędzy oraz prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii reklamowej. Sam fakt objęcia części miasta przez CDA był
istotnym czynnikiem przyciągającym inwestorów. W tym sensie CDA były niezwykle
skutecznym instrumentem pozwalającym na przyciągnięcie prywatnych inwestorów.

19

Warto na marginesie zauważyć, że wcześniej podobne przekonanie podzielali czołowi teoretycy
doktryny socrealizmu w architekturze – N. Milutin, L. Bolz, czy K. Liebkenecht.
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Cztery z wyznaczonych obszarów związane były z rozwojem centralnej strefy
handlowo-usługowej: Percy Street/Blackett Street CDA, Green Market CDA, Prudhoe
CDA oraz Queen’s Street CDA. Jeden obszar obejmował rewitalizację fragmentu nabrzeża (All Saints CDA), gdzie przewidziano strefę biurową. Pasmowy obszar wyznaczony na wschód od strefy centrum przeznaczony był pod budowę miejskiej autostrady – Central East Motorway CDA; natomiast cztery pozostałe – Elswick, Kenton,
Rye Hill i Byker – zlokalizowane były dalej od centrum, zarówno po wschodniej jak
i zachodniej stronie miasta i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Plan dla tych
obszarów zakładał całkowite wyburzenie starej, substandardowej zabudowy, na którą
składały się osiedla szeregowych domów wzniesione w XIX w. Problem z niedoborem
mieszkań miała rozwiązać wielkoskalowa zabudowa wysokościowa, której dobrym
przykładem jest Cruddas Park (fot. 8). Wówczas powstały w Newcastle osiedla, które
można porównać do tzw. blokowisk, znanych dobrze z miast postsocjalistycznych,
choć zasięg przestrzenny brytyjskich osiedli z wysoką zabudową mieszkaniową jest
znacznie mniejszy.
W praktyce szczegółowe plany CDA przygotowane przez miejskich planistów musiały ulec jednak modyfikacjom wskutek konieczności ich negocjowania z władzami
centralnymi, bez których zgody nie można było stosować procedury wywłaszczeniowej;
konieczny był również konsensus z deweloperami. Spotkania z wykonawcami i inwestorami odbywały się co miesiąc, aż do uzyskania porozumienia. Ostateczny efekt niejednokrotnie znacząco odbiegał od pierwowzoru (Tavsanoglu 1998).
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Wysokościowa zabudowa Cruddas Park z lat 60. w Elswick, Newcastle
Highrise 1960s housing estates in Cruddas Park, Elswick, Newcastle

fot. K. Janas 2008

9.3. Studium przypadku: Eldon Square
Projekt CDA dla centralnej części miasta nigdy nie osiągnął zakładanej oryginalnie skali. Wschodnia część Eldon Square pozostała nienaruszona. Pomimo
to przedsięwzięcie i tak diametralnie zmieniło serce miasta. Centralnym punktem
całej przebudowy był obszar obejmujący ulice Percy i Blackett (Percy/Blackett
Street CDA), przy których powstać miał wielopiętrowy kompleks hotelowy o wysokim standardzie. Miał to być element napędowy dla rozwoju obszaru i jedna
z głównych ikon miasta, odzwierciedlająca jego nowoczesność i centralny charakter. Zakładano, że promień jego oddziaływania sięgał będzie Carlisle na zachodzie, po Berwick na północy oraz Darlington i Teeside na południu. W ten sposób
nowe centrum handlowo-usługowe miało obsługiwać ok. 2,7 mln ludzi (Hancock
1980). Rangi przedsięwzięciu dodawała osoba znanego skandynawskiego architekta Arne Jacobsena. Percy Street/Blackett Street CDA obejmowało obszar o powierzchni ok. 3,3 ha pomiędzy ulicami Prudhoe Street od północy, Lambton Place
i Eldon Lane od wschodu, Blackett Street od południa i Percy Street od zachodu
(ryc. 19). Na obszarze tym znajdowało się wiele małych sklepów, biur i warsztatów. Do wywłaszczenia zakwalifikowano 65% powierzchni CDA. W 1962 roku
powstały plany dla tego obszaru i jeszcze w tym samym roku zostały zatwierdzone
przez radę miasta i przesłane do ministerstwa. Rok później plan wyłożono do publicznego wglądu, a w 1965 roku uzyskał ostateczną aprobatę bez wprowadzania
zmian, pomimo licznych protestów związanych z planami wyburzeń budynków
zabytkowych.
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Ryc. 19. Projekt centrum handlowo-usługowego Eldon Square
Eldon Square Shopping Centre project
Opracowanie: K. Janas.

Karol Janas
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9.3.1. Przebieg procesu
W 1966 roku rozpoczęto procedurę wywłaszczeniową i przenoszenie działających
tu jeszcze, głównie małych i średnich, firm. Równocześnie prowadzone były uzgodnienia z siecią hotelarską Fortes. W zawartym porozumieniu miasto zobowiązało się
do wybudowania kompleksu za sumę 1,5 mln GBP, z czego jedna czwarta miała być
finansowana z funduszy rządowych. Z kolei Fortes zobowiązało się wyposażyć budynek
(0,5 mln GBP) zgodnie z wytycznymi zawartymi w porozumieniu oraz prowadzić w nim
działalność hotelarską. Roczny koszt dzierżawy po długich negocjacjach ustalono na
149 tys. GBP. Miasto występowało tu w roli właściciela, inwestora i zarządcy nieruchomości jednocześnie.
Do 1968 roku zdołano zakończyć prace nad projektem i rozpocząć prace konstrukcyjne. Koszt budowy przewyższył jednak znacząco zakładany kosztorys, co
związane było z ówczesną sytuacją gospodarczą i wysoką inflacją. Miasto starało
się wymóc na prywatnym partnerze zwiększenie finansowego zaangażowania oraz
renegocjować kwotę dzierżawy. Fortes jednak odmówiło i do 1970 roku nie udało
się osiągnąć żadnego sensownego porozumienia. W tym czasie zaś niedokończona
i opuszczona inwestycja zaczęła niszczeć. Paradoksalnie projekt, który miał być kołem zamachowym rewitalizacji centrum Newcastle stał się dla niej przysłowiową kulą
u nogi. Z projektu wycofał się również Brytyjski Instytut Filmowy, który miał zagospodarować fragment kompleksu. Część tę ostatecznie zdecydowano się dołączyć do
przestrzeni handlowej.
Borykając się z kontynuacją budowy hotelu, władze miejskie zdecydowały się
rozpocząć równolegle zagospodarowywanie północnej części obszaru Eldon Square.
Spośród 50 zainteresowanych podmiotów wybrano 15 z największym doświadczeniem
w prowadzeniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Ostatecznie realizację
zadania powierzono Capital and Counties Development Company. Ścisła współpraca
pomiędzy przedstawicielami wydziału planowania miasta i prywatnego inwestora rozpoczęła się niemal natychmiast.
Zanim jednak przystąpiono do prac konstrukcyjnych, należało się uporać
z licznymi problemami. Pierwszym był opór stawiany przez organizację Y.M.C.A.,
która odmówiła poddania się wywłaszczeniu i zażądała zapewnienia jej siedziby
w obrębie realizowanego projektu. Relokacji wymagało też kino ABC z rejonu
Heymarket, który przewidziany był jako strefa uniwersytecka. Główny problem
stanowiła jednak istniejąca zabytkowa zabudowa, której pomimo wysiłków architektów nie udało się w zadawalający sposób wkomponować w projekt centrum
handlowego. Do szczególnie cennych obiektów należały cztery gmachy publiczne:
najstarszy Burgoynes zwany też Masons Arms z 1634 roku, Duke of Northumberland, Lord Collingwood oraz Prudhoe House położony w obrębie Green Market
CDA. Po opracowaniu studium wykonalności przez prywatną firmę zdecydowano
się na wyburzenie całej dziewiętnastowiecznej zabudowy łącznie z prywatnymi
domami.
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W wyniku konsultacji z handlowcami udało się ustalić rozmieszczenie głównych
podnajemców; zainteresowanie projektem wyraziły również istniejące w pobliżu domy
handlowe Fenwick i Marks&Spencer. W efekcie Departament Planowania Przestrzennego zaproponował stworzenie dodatkowego CDA, które objęłoby obie nieruchomości
i umożliwiło dokonanie niezbędnych wywłaszczeń, aby zintegrować je z powstającym
centrum handlowym. Ministerstwo wyraziło zgodę na objęcie procedurą wywłaszczenia jedynie niewielkiego obszaru za budynkiem Marks&Spencer. Pod koniec 1971 roku
udało się wreszcie ukończyć projekt architektoniczny. Mimo to, jeszcze w kwietniu następnego roku, miasto postanowiło wprowadzić do projektu zmiany, tak aby w obrębie obiektu mogło powstać centrum rekreacyjne. Plany zostały zaktualizowane w ciągu dwóch miesięcy i zaakceptowane zarówno przez lokalne władze jak i dewelopera.
W końcu, w styczniu 1973 roku, rozpoczęto prace budowlane, które przejęły dwie firmy
– Leslie oraz McAlpine, korzystające z pomocy licznych lokalnych podwykonawców.
Prace sfinalizowano w marcu 1976 roku. Obiekt zajął obszar o powierzchni blisko 4,5
ha (Tavsanoglu 1998).
9.3.2. Rola głównych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu
Przebudowa śródmieścia Newcastle podjęta w latach 60. składała się z wielu wzajemnie powiązanych procesów począwszy od scalania gruntów poprzez przygotowanie
projektu architektonicznego, wyburzenie istniejącej tkanki, skompletowanie funduszy,
przeprowadzenie prac budowlanych i doprowadzenie niezbędnej infrastruktury – po
zapewnienie najemców powstałej przestrzeni handlowej. Procesy te prowadzone były
często równolegle i w ich realizacji uczestniczyło wiele podmiotów:
• władze miasta, zwłaszcza Departament Planowania Przestrzennego były inicjatorem i promotorem całego przedsięwzięcia. Miasto odegrało także kluczową rolę
w procesie pozyskiwania ziemi, czyszczenia terenu pod inwestycję, zapewnienia odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej oraz mediowało w powstających
konfliktach związanych m.in. z relokacją i wywłaszczeniami. Miasto pokryło
również koszty budowy wielopoziomowych parkingów, infrastruktury drogowej
i ciągów pieszych,
• firma hotelarska Fortes w wyniku podniesienia kosztów inwestycji, pomimo
bardzo dużego zaangażowania środków publicznych, wycofała się z projektu
umożliwiając tym samym poszerzenie projektu centrum handlowego.
• firma deweloperska Capital and Counties Property Company była zarówno inwestorem jak i zarządcą zabiegającym o pozyskanie końcowych użytkowników.
Firma wykazała się dużą innowacyjnością, koordynując powstanie pierwszego
tak dużego centrum handlowego w Wielkiej Brytanii, jednocześnie stosując
nowe rozwiązania z zakresu zarządzania w oparciu o doświadczenia amerykańskie,
• Fundusz emerytalny Shell Pension Funds finansował częściowo przedsięwzięcie
w porozumieniu z Capital and Counties, traktując je jako lokatę kapitału, nie
uczestniczył jednak aktywnie w projekcie.
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• stowarzyszenie handlowców wspierało projekt od samego początku w interesie
jego potencjalnych użytkowników i w znaczący sposób przyczyniło się do powodzenia projektu.
9.3.3. Proces pozyskiwania ziemi i wyburzenia
Poza paroma większymi nieruchomościami będącymi własnością państwowych
korporacji w obszarach centrum miasta, które poddano rewitalizacji, dominowały małe
i średniej wielkości podmioty. Znaczna część należała też do miasta, zwłaszcza w Green
Street CDA. Miasto wypłacało odszkodowania, natomiast nie ułatwiało wywłaszczanym firmom znalezienia nowych lokalizacji, co w efekcie w wielu przypadkach doprowadziło do ich zamykania przez właścicieli. Polityka wywłaszczeniowa prowadzona
była w sposób dyskryminujący prywatnych, przeważnie drobnych właścicieli. Inaczej
postępowano w wypadku instytucji publicznych, jak np. kino ABC, czy Y.M.C.A., którym już na etapie sporządzania planu zaproponowano w zamian konkretne lokalizacje
oraz pomoc w przeprowadzce. Proces wywłaszczania przebiegał etapami. W pierwszej
kolejności zajęto się obszarem Percy/Blackett Street, następnie Green Street i na końcu
Prudhoe Street. Pomimo posiadania odpowiednich narzędzi i środków do przeprowadzenia wywłaszczeń proces ten okazał się długotrwały i skomplikowany. Po zakończeniu procesu miasto było w posiadaniu ok. 4,5 ha zwartego obszaru w centrum miasta.
Deweloper nie musiał w żaden sposób borykać się z kwestią własnościową działek i ich
wykupu.
Największy opór budziły natomiast wyburzenia zabytkowej, wiktoriańskiej zabudowy rezydencjonalnej Eldon Square. Pomimo masowych protestów ze strony mieszkańców oraz organizacji Wydział Planowania Przestrzennego Miasta przeforsował
projekt wyburzeń, co możliwe było po części dzięki nieformalnym kontaktom w ministerstwie (Tavsanoglu 1998). Jedyną odpowiedzią na społeczne protesty było wydanie
broszurki promującej przyjęte przez miejskich planistów rozwiązania. W pierwszym
raporcie z realizacji inwestycji zasugerowano, że warto poświęcić ten fragment starej
zabudowy, gdyż wpływ przebudowy Eldon Square na życie i rozwój Newcastle będzie
„równie wielki jak w przeszłości miała realizacja planu Dobsona i Graingera” (Central Area… 1961). Później w swojej autobiografii D. Smith (1970) usprawiedliwiał
decyzję o zniszczeniu zabytkowej części miasta jej złym stanem technicznym i sanitarnym, stawiając w opozycji wysoką jakość nowej zabudowy i jej wybitne walory
architektoniczne.
9.3.4. Projekt architektoniczny
Kształt architektoniczny centrum handlowego Eldon Square modyfikowany był
wielokrotnie w trakcie trwania prac przygotowawczych. Wycofanie się z przedsięwzięcia sieci hotelarskiej Fortes oraz Brytyjskiego Instytutu Filmowego sprawiło, że zwiększono rozmiar samego centrum handlowego. Jeszcze na etapie projektowania miastu
oraz deweloperowi udało się nawiązać współpracę z potencjalnymi użytkownikami
obiektu, co pozwoliło na lepsze dostosowanie inwestycji do ich potrzeb.
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Sam projekt – jak na ówczesne czasy – był nowoczesny i zaawansowany
technologicznie (fot. 9). Dostęp z poziomu ulic zapewniony był z różnych stron.
Powierzchnia centrum o rzucie zbliżonym do liter F łączyła się z istniejącymi
obszarami o charakterze handlowo-usługowym przy Northumberland Street, Grainger Street i Grainger Market (ryc. 19). Wewnątrz centrum zlokalizowano targ
warzywny pod gołym niebem, a w centralnej części obiektu powstało centrum
sportowo-rekreacyjne z sauną i salami gimnastycznymi. Poszczególne bloki i poziomy połączone zostały systemem kładek, wind i schodów ruchomych. Ponadto
centrum handlowe zostało zintegrowane z systemem transportu publicznego. Pod
obiektem powstał dworzec autobusowy o przepustowości do 200 pojazdów na godzinę; poprowadzono też korytarze, którymi można było się dostać bezpośrednio
na stację metra Greys Monument. Obiekt wyposażony był ponadto w wielopoziomowe parkingi po stronie południowej i północnej, zapewniające miejsca dla
1 250 samochodów.

Fot. 9.

Fragmenty fasady centrum handlowo-usługowego Eldon Square
Eldon Square Shopping Centre facades

fot. K. Janas 2008

Starano się, aby oferta sklepów była jak najbardziej zróżnicowana i aby stworzyć
warunki dla konkurencji. W centrum znalazło miejsce ponad 100 sklepów oraz 6 wielkopowierzchniowych domów handlowych i supermarketów.
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9.3.5. Finansowanie projektu
Miasto z własnych środków pokryło koszty związane z wywłaszczeniem i scaleniem działek, wyburzeniem starej zabudowy i zapewnieniem niezbędnej infrastruktury,
w tym parkingów i pieszych ciągów łączących poszczególne części obiektu ze strefą
handlową. Firma deweloperska Capital and Counties sfinansowała jedynie koszty konstrukcji samego budynku centrum handlowo-usługowego. Końcowi użytkownicy, ale
także w znacznie mniejszym stopniu podnajemcy powierzchni handlowych, mieli swój
wkład finansowy w wykończenie obiektu.
Zaangażowanie władz centralnych w finansowanie tego typu przedsięwzięć nie
było bezpośrednie. Miasto dla tak wielkiej inwestycji było oczywiście zmuszone zaciągać pożyczki i starać się o rządowe granty na jej sfinansowanie. Publiczne pieniądze
pochodziły głównie z podatków, w tym także z podatków od nieruchomości. Deweloper
z kolei nawiązał współpracę z funduszem emerytalnym Shell Pensions Funds, który zaangażował swój kapitał głównie z myślą o możliwym zysku, nie angażując się zupełnie
w proces realizacji projektu.

9.4. Ocena działań rewitalizacyjnych podjętych w latach 60.
Zarówno przebudowa Eldon Square, jak i pozostałe wielkie inwestycje prowadzone
w latach 60. w Newcastle nie spełniły do końca swojej roli, zwłaszcza jeśli weźmiemy
pod uwagę skalę przestrzenną i gigantyczne środki, które pochłonęła ich realizacja. Jak
się wkrótce okazało, przedsięwzięcia te nie tylko nie poprawiły sytuacji gospodarczej
i mieszkaniowej miasta w takim stopniu jak pierwotnie zakładano, ale w wielu miejscach wygenerowały nowe problemy.
Przedsięwzięcia w zakresie poprawy transportu drogowego po części rozwiązały problem drożności w centrum miasta, choć ruch samochodów wzrastał proporcjonalnie do rozwoju infrastruktury. Nie przewidziano natomiast uciążliwości, jaka
wiązała się z nadmierną liczbą pojazdów w gęsto zabudowanym centrum miasta,
zwłaszcza w godzinach szczytu. Zanieczyszczenie powietrza spalinami, nadmierny
hałas, wkrótce okazały się bardzo uciążliwe dla osób mieszkających i pracujących
w śródmieściu. Co więcej, wielopasmowe drogi szybkiego ruchu z jednej strony
ułatwiły dostęp, z drugiej jednak stały się poważnymi barierami, i pomimo istniejących przejść podziemnych i kładek dla pieszych trwale podzieliły zwarty do tej pory
obszar miasta. Wielopoziomowe skrzyżowania, wiadukty, tunele drogowe, i gigantyczne wielopoziomowe parkingi nie tylko nie nadały miastu nowej tożsamości – jak
zakładali główni planiści (Burns 1967) – ale trwale je oszpeciły (fot. 10). Inwestycje
te – poza – szkodami estetycznymi, przyniosły również niewymierne straty moralne, gdyż wymagały unicestwienia cennej zabytkowej zabudowy. Budowa autostrady
w centrum miasta doprowadziła do zrównania z ziemią dziewiętnastowiecznej handlowej dzielnicy Royal Arcade, za pełną aprobatą Northern Architectural Association (Faulkner 1996).
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Fot. 10. Holy Jesus Hospital z 1681 r. – zamierzony kontrast?
Holy Jesus Hospital from 1681 – an intended contrast?
fot. Pickford-Jones

Dewastacja tkanki historycznej centrum miasta wynikała z panującą wówczas filozofii planistycznej, ale także z braku szerszych konsultacji społecznych i ignorowania
licznych przecież protestów; nie tylko ze strony historyków, ale przede wszystkim ze
strony mieszkańców. Wbrew zapewnieniom Burnsa (1967) nowa architektura nie stworzyła jakości, którą można by porównać do dziewiętnastowiecznych dzieł Graingera20;
co więcej, obiekty powstałe w latach 60. są obecnie gruntownie przebudowywane (np.
Eldon Square) lub przygotowywane do rozbiórki (np. Centrum handlowe w Gateshead
wraz z wielopoziomowym parkingiem). Idea skontrastowania modernistycznej, betonowej architektury ze starą zabudową Grainger Town (fot. 10) przyniosła raczej odwrotny
efekt od zamierzonego, a z całą pewnością nie ułatwiła powstania lokalnej tożsamości,
o której tak wiele pisali główni autorzy planu przebudowy Newcastle. Nie oni pierwsi
jednak przekonali się, że budowanie tożsamości jest procesem długotrwałym i ma charakter ewolucyjny raczej niż rewolucyjny. Znacznie łatwiej zniszczyć istniejącą identyfikację z miejscem, chociażby wprowadzając elementy obce, architekturę pozbawioną
cech „swojskości” (Pawłowska 1996) oraz pochopnie niszcząc elementy będące częścią
lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Zastosowane narzędzia, w szczególności Obszary Całościowego Zagospodarowania (CDA) okazały się być bardzo skuteczne i pozwoliły na stosunkowo szybką i kompleksową realizację zaplanowanych wcześniej inwestycji, dzięki sprawnemu wykupowi
i scaleniu potrzebnych pod inwestycję działek. Mankamentem tak szybkich i radykalnych działań (poza wyżej wspomnianymi) było unicestwienie lokalnej przedsiębiorczo20

Warto podkreślić fakt, że w przeciwieństwie do Smitha i Burnsa, Grainger i Dobson realizując
plan przebudowy centrum Newcastle zdecydowali się w większości zachować średniowieczny
układ ulic nietknięty.
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ści. Wiele z wywłaszczonych małych i średnich przedsiębiorstw nie zdecydowało się
już na kontynuację działalności w innym obszarze, a w oficjalnych planach znalazło
się miejsce jedynie dla dużych podmiotów, jak np. dom handlowy Marks&Spencer, czy
Y.M.C.A.
Prestiżowa i nader kontrowersyjna inwestycja, jaką była budowa centrum handlowo-usługowego Eldon Square w sercu historycznego Grainger Town, poza dostarczeniem kilkuset niepełnoetatowych miejsc pracy – głównie dla kobiet – nie tylko nie rozwiązała gospodarczych problemów miasta, ale przyczyniła się do powstania nowych.
Z lokalnego rynku wyparty został drobny handel detaliczny z miejscowym kapitałem;
mało tego – sklepy i lokalne centra handlowe w południowej części śródmieścia zaczęły masowo upadać, nie tylko na skutek konkurencji sklepów z Eldon Square (Davies,
Bennison 1977), ale również w związku z reorganizacją transportu, który zapewniał
znacznie lepszy dostęp do północnej części śródmieścia. Ciągi piesze zostały tak zaprojektowane, że dostęp do części południowej był z kolei mocno ograniczony (Davies,
Howard 1986).
Rozwój przestrzeni biurowej w ramach All Saints CDA bez rozeznania faktycznego zapotrzebowania doprowadził do jej nadpodaży. Biurowce powstałe pod koniec
lat 60. zostały zapełnione dopiero w latach 80. Wierzono, że sam fakt dostarczenia nowoczesnej – jak na ówczesne czasy – infrastruktury biurowej, poprawi niski udział zatrudnienia w tym sektorze. Nie zidentyfikowano faktycznych przyczyn niedorozwoju
usług, które tkwiły w strukturze gospodarczej, zdominowanej przez przemysł ciężki
i nie przedstawiono żadnej długofalowej strategii jej restrukturyzacji.

9.5. Rewitalizacja Newcastle w latach 80. i 90.
9.5.1. Cele i założenia
W połowie lat 70. i na początku 80. nastąpiło gwałtowne załamanie gospodarcze
regionu, pogłębione przez globalną recesję. Gospodarka Północno-Wschodniej Anglii
opierała się wciąż w głównej mierze na przemyśle ciężkim, a większość zakładów bazowała na fordowskiej organizacji pracy. Postępujący proces deindustrializacji prowadził
do systematycznego wzrostu bezrobocia. Utrata miejsc pracy związana była również
z modernizacją zakładów i racjonalizacją zatrudnienia w wyniku prywatyzacji licznych
dużych przedsiębiorstw. Wiele firm, zwłaszcza koncernów zagranicznych, przenosiło
produkcję do innych regionów, w tym za granicę (Amin, Pywell 1989). Regionalna polityka ekonomiczna zawiodła, gdyż nie zdołała na czas zidentyfikować strukturalnych
słabości gospodarki Północno-Wschodniej Anglii (Massey 1998). Spadająca aktywność
ekonomiczna i rosnące bezrobocie (w niektórych dystryktach bezrobocie wśród mężczyzn w połowie lat 80. sięgało nawet 50%, a ogółem w regionie bez żadnej pracy było
20% ludności w wieku produkcyjnym) bardzo negatywnie odbiły się również na rynku
nieruchomości. W centralnych obszarach Newcastle powstały rozległe obszary poprzemysłowe – opuszczone i zdewastowane. Szczególnie ucierpiała południowa część miasta
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wraz z nabrzeżem Tyne, na którym koncentrowała się działalność „starego” przemysłu.
Inwestycje z lat 60. nie tylko nie stworzyły warunków dla rozwoju, ale poprzez niewłaściwą skalę i uciążliwość dla środowiska (nadmierny ruch samochodowy) pogłębiły
degradację śródmieścia i nabrzeża.
W latach 70. miała miejsce reforma administracyjna, która wprowadziła dwustopniowy samorząd. W 1974 roku powołano do życia administrację hrabstwa Tyne and
Wear, dzięki czemu możliwe było m.in. stworzenie w 1978 roku wspólnego programu
rewitalizacji obszarów śródmiejskich dla Newcastle i Gateshead oraz demarkacja granic
rewitalizowanego obszaru, który nazwano Obszarem Partnerstwa dla Śródmieścia Newcastle i Gateshead (Newcastle and Gateshead Inner City Partnership Area – ICPA). Był
to pierwszy poważny krok w kierunku przełamania problemów obszarów śródmiejskich.
We wcześniejszych latach działalność planistyczna koncentrowała się raczej na kreowaniu nowych obszarów wzrostu, nowych miast i parków przemysłowych, zaniedbując
obszary centralne miast (Tavsanoglu 1998).
Lokalny plan dla centrum Newcastle (The city centre local plan) powstawał w kontekście i w ścisłym powiązaniu z innymi dokumentami planistycznymi powstającymi
w skali regionu i hrabstwa, jak: Strategic Plan for the Northern Region, Tyne and Wear
Structure Plan, Inner City Partnership Strategy, czy River Tyne Subject Plan. O ile cele
nie uległy znaczącej reorientacji w stosunku do strategii z lat 60., to całkowicie zmieniło
się podejście lokalnych władz i planistów do sposobu ich realizacji. Odeszli oni od idei
wielkoskalowych i radykalnych projektów, realizowanych od podstaw na miejscu starej
zabudowy, zrównanej w tym celu z ziemią, na rzecz mniejszych projektów, opartych
raczej na odnowie istniejącej tkanki, renowacji i restauracji. Nowa polityka wymuszona
została po części również przez pogłębiający się kryzys fiskalny (Tavsanoglu 1998). Do
strategicznych celów, które miały zostać osiągnięte poprzez rewitalizację należało stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu przedsiębiorczości, zagospodarowanie zdegradowanych i wyłączonych z użytkowania terenów
w śródmieściu, poprawa transportu poprzez zintegrowanie różnych środków transportu
oraz polepszenie środowiska fizycznego i jakości życia w centrum miasta.
Obszar Partnerstwa dla Śródmieścia (ICPA) podzielony został na siedem podregionów wyodrębnionych ze względu na lokalną specyfikę. Dla każdego z podregionów
stworzono osobne strategie zawierające propozycje i pomysły na rewitalizację tych
obszarów. Dokumenty te wprowadzały ramowe reguły działania i sugerowały raczej
podjęcie pewnych działań oraz sposób ich realizacji, niż narzucały jedynie słuszne rozwiązania. Projekty miały być dofinansowywane z licznych państwowych funduszy przeznaczonych dla obszarów kryzysowych, takich jak Urban Development Grant (UDG)
dostępny dla wspierania prywatnych inwestycji w latach 1982-1988, czy Urban Regeneration Grant (URG) przeznaczony głównie na realizację wielkoskalowych projektów.
Wdrażanie planu oraz realizacja wyznaczonych celów miała być oparta w dużej mierze
na inicjatywie sektora prywatnego. Zadaniem miasta było wzbudzenie tych inicjatyw
i wspieranie projektów oraz poprawa infrastruktury drogowej, zapewnienie wydajnego
transportu publicznego i dofinansowanie restauracji obiektów zabytkowych. Duża ak-
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tywność miasta w zakresie animacji rewitalizacji była w latach 80. stopniowo ograniczana przez rząd centralny, który przejął wiele zadań z tego zakresu. UDG i URG zostały
zastąpione przez City Grant (CG) administrowany bezpośrednio przez rząd centralny,
który jednak podobnie jak URG wspierał raczej większe inwestycje.
Wkrótce nastąpiły także zmiany w organizacji samorządu, które zaowocowały
w 1986 roku zniesieniem struktur samorządowych na szczeblu hrabstw. Zmiany te pociągnęły za sobą uchylenie planu dla Tyne and Wear. W 1987 roku rząd powołał do życia
Agencję Rozwoju Tyne and Wear (TWDC – Tyne and Wear Development Corporation),
której głównym zadaniem miało być przeprowadzenie rewitalizacji nabrzeży rzek Tyne
i Wear. Z kolei Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu (The Confederation of British
Industry) odpowiedzialna była za powołanie tzw. Inicjatyw dla Newcastle (TNI – The
Newcastle Initiatives), z myślą o rewitalizacji centralnych obszarów miasta.
Pod koniec lat 80. istniał szereg projektów rewitalizacji, konkurujących wzajemnie
o środki finansowe na ich realizację. Poprzez wprowadzenie przez rząd sposobów finansowania, które omijały lokalne władze, ich rola, jak też rola lokalnych planów została
znacząco osłabiona (Healey 1994).
9.5.2. Lokalny Plan dla Centrum Miasta
Plan dla śródmieścia Newcastle sugerował, że centrum wciąż jest niewystarczająco
rozwinięte w porównaniu z innymi większymi ośrodkami jak Manchester czy Leeds.
Nacisk na rozwój funkcji usługowej centrum Newcastle kładziony był również w Planie Strategicznym dla Regionu Północnego, który identyfikował strukturalne przyczyny
niskiego udziału prac biurowych i zatrudnienia w usługach. Choć przyczyny niedorozwoju usług zostały określone ani plan regionalny, ani lokalny nie zawierały długofalowej strategii dywersyfikacji gospodarki. Działalności usługowe do centrum planowano
przyciągnąć poprzez zwiększenie nowoczesnych powierzchni biurowych, i to pomimo
istniejącej nadpodaży w wyniku realizacji projektów z lat 60. Nacisk położono na rozwój małych powierzchni biurowych, głównie poprzez adaptację i odnowę istniejących
w centrum budynków z zachowaniem ich walorów historycznych i architektonicznych,
choć przewidziano również budowę nowych, większych obiektów biurowych. Newcastle miało stać się także centrum administracyjnym regionu. Główna dzielnica biurowa
miała powstać w rejonie St. James; natomiast na zachód od głównej stacji kolejowej,
a po wschodniej stronie głównej autostrady (zob. zał. 2) miały powstać nowe inwestycje
biurowe. Tereny te w większości należały do Brytyjskich Kolei, były więc własnością
państwową. Duży nacisk kładziony był na rozdzielenie obszarów o funkcji biurowej od
obszarów handlowych, tak aby uniknąć koncentracji ruchu samochodowego.
Największych trudności w realizacji założeń planu spodziewano się w południowej
części centrum, które cechowała duża koncentracja pustostanów, spośród których wiele
było zrujnowanych. Aby móc myśleć o zainteresowaniu tym obszarem potencjalnych
inwestorów, należało stworzyć warunki dla szybkich zmian i całościowej jego odnowy,
włącznie z zaniedbaną infrastrukturą. Wychodzono z założenia, że pojedyncze inwestycje, nawet najlepiej zaprojektowane, nie odniosą sukcesu, jeżeli nie zmieni się ich szer-
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sze otoczenie. W celu zapewnienia dogodnych warunków dla działalności prywatnych
inwestorów i zapewnienia całościowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów w obrębie szeroko nakreślonego obszaru rewitalizacji śródmieścia (ICPA), desygnowano szereg tzw. Obszarów Poprawy Zagospodarowania (IA – Improvement Areas) (ramka 8).
Obszary te były traktowane priorytetowo pod kątem rozwoju infrastruktury publicznej
i wdrażania inwestycji poprawiających stan środowiska. Umożliwiały także inwestującym w nich prywatnym podmiotom uzyskanie pokaźnej pomocy na realizację projektów
związanych z rewitalizacją. W śródmieściu Newcastle wyznaczono trzy takie strefy:
Blackfriars, Quayside oraz City Centre.

Jedynym dużym działającym zakładem przemysłowym w strefie śródmiejskiej
pozostał browar Scotish and Newcastle Breweries. Ponadto w centralnej części miasta
wciąż funkcjonowały liczne mniejsze firmy, głównie poligraficzne, odzieżowe i budowlane. Działalność przemysłowa koncentrowała się w strefie na południe od dworca kolejowego, na zachód od centrum handlowo-usługowego miasta oraz wzdłuż wschodniej
części nabrzeża – tzw. Milk Market. Plan przewidywał pozostawienie tych stref jako
przemysłowych, natomiast ograniczał inwestycje w rejonie All Saints.
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Lokalny Plan dla Centrum Miasta nie przewidywał tworzenia nowych powierzchni handlowych, ale kładł nacisk na poprawę już istniejących, zwłaszcza w południowej części, która najbardziej odczuła negatywne skutki związane z koncentracją handlu
w Eldon Square.
Całkowitą nowością w stosunku do planów z lat 60. było uwzględnienie rozwoju
funkcji mieszkaniowej w centrum miasta. Cel w postaci odnowy istniejących zasobów
mieszkaniowych oraz adaptacji obiektów, które wcześniej pełniły inne funkcje (przemysłowe, biurowe) na mieszkania zamierzano osiągnąć dzięki zaangażowaniu w ten
proces Stowarzyszeń Mieszkaniowych (Housing Associations). Dopuszczano również
możliwość wznoszenia nowych obiektów, jeśli wykorzystanie starej zabudowy nie było
możliwe z uwagi na jej bardzo zły stan, przy czym w przypadku obszarów zabytkowych
wymagano, aby projekt wpisywał się w istniejącą tkankę. Strefy mieszkaniowe w śródmieściu wyznaczono w okolicy parku Leazes i Leazes Terrace; przy St Thomas Crescent,
Blackfriars oraz częściowo także w rejonie nabrzeża; przy czym preferowano raczej mieszane użytkowanie niż budowę zwartych obszarów mieszkaniowych. W planowanych
zasobach mieszkaniowych dominować miały mieszkania małe – jedno- i dwupokojowe,
gdyż lokum w śródmieściu miało być atrakcyjne głównie dla młodych profesjonalistów
(yuppies), artystów (bo-bo21) oraz młodych par bez dzieci (dinks22).
Swoistym novum w planie było też podkreślenie znaczenia rozwoju funkcji turystycznej. Dokument stwierdzał, że pewne obszary śródmiejskie, w szczególności Quayside oraz Blackfriars, posiadają duży potencjał pod względem rozwoju turystycznego,
który należy wykorzystać poprzez ich odpowiednie zagospodarowanie na potrzeby ruchu turystycznego oraz promocję, za którą odpowiedzialna miała być regionalna agencja
rozwoju turystyki Northumbria Tourist Board.
Głównie pod wpływem ostrej krytyki rezultatów polityki z lat 60. zmieniło się
również podejście planistów i lokalnych władz do kwestii ochrony obszarów zabytkowych, stanowiących istotny element lokalnego dziedzictwa kulturowego. Co prawda,
publiczna krytyka nie wpłynęła na zmianę głównego celu jakim pozostał wzrost roli
centrum Newcastle jako ośrodka handlowego, administracyjnego i edukacyjnego; niemniej zmieniły się radykalnie środki i metody, za pomocą których cel ten miał być realizowany. Plan przewidywał kontrolę wszelkich projektów realizowanych w centrum
poprzez wyznaczenie trzech rodzajów stref konserwatorskich. Podejście to było o tyle
nowe, że wcześniej chroniono (o ile w ogóle) jedynie pojedyncze obiekty uznane za
zabytkowe, co prowadziło np. do tak kuriozalnych sytuacji jak w przypadku Holy Jesus Hospital, gdzie zabytkowy budynek znalazł się w środku wielopoziomowego skrzyżowania (fot.10). Strefa A obejmowała obszar cechujący się unikatowym krajobrazem
miejskim oraz szczególnie wysokim zagęszczeniem obiektów zabytkowych. W strefie
tej restauracja i odnowa były absolutnym priorytetem. W wyjątkowych sytuacjach możliwe były nowe inwestycje pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Strefa B charak21
22

Skrót od angielskiego: bohema and bourgeoisie ( bohema i burżuazja).
Skrót od angielskiego: double income, no kids (podwójny dochód, żadnych dzieci).
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teryzowała się mniejszym udziałem substancji zabytkowej w strukturze użytkowania
terenu i dopuszczano w niej realizację nowych inwestycji na szarszą skalę, aczkolwiek
również w tym wypadku były one poddane kontroli konserwatorskiej, przy czym projekt
mógł zostać zdyskwalifikowany nie tylko z powodu złej skali zabudowy, ale także z powodu detali, takich jak kolor elewacji, czy elementy małej architektury.
W końcu bardzo ważnym elementem Lokalnego Planu dla Centrum Newcastle były
rozwiązania dotyczące poprawy komunikacji, a w szczególności rozwój systemu transportu
zbiorowego. Konieczne były rozwiązania w skali całego regionu miejskiego, stąd plan lokalny ściśle współgrał w tej kwestii ze strategią dla Tyne and Wear. Aby poprawić dostępność
komunikacyjną centrum Newcastle, postanowiono stworzyć system metra, który łączyłby
główne ośrodki konurbacji. Poza centrum linie metra miały przebiegać trasami naziemnymi,
wykorzystując istniejący system sieci kolejowej, która przestała być użytkowana w wyniku
upadku wykorzystujących ją zakładów przemysłowych. Plan zakładał powstanie 12,8 km
nowych torów pod ścisłym centrum Newcastle oraz budowę w tym rejonie pięciu podziemnych stacji od Jesmond po Old Fold (później Gateshead Stadium). Nad Tyne metro przebiegało po nowym moście, łączącym tunele wychodzące ze stromych brzegów (Hancock
1980). System zintegrowany został z komunikacją autobusową oraz kolejową. Później jedna
z dwóch głównych linii została przedłużona do portu lotniczego (ryc. 20, zał. 2).

Ryc. 20. Schemat metra w Tyne and Wear
Tyne and Wear metro system
Opracowanie: K. Janas, na podstawie: http://www.nexus.org.uk/

W planie przewidziano również budowę zachodniej obwodnicy miasta, która miała
odciążyć drogi tranzytowe przebiegające przez centrum, choć dla samego centrum nie
stworzono żadnych konkretnych rozwiązań z zakresu komunikacji drogowej. Fakt ten
usprawiedliwiano brakiem środków finansowych na realizacją tego typu inwestycji.
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9.6. Studium przypadku – Newcastle Quayside
Obszar poprawy zagospodarowania nabrzeża (Quayside IA) obejmował swym zasięgiem stosunkowo rozległy teren rozciągający się od doliny Ouse Burn na wschodzie
po Forth Banks na zachodzie (załącznik 1). Podzielony został na trzy podobszary z uwagi na strukturę i charakter zabudowy. Podobszar A rozciągał się na południe od dworca
kolejowego, pomiędzy Forth Banks i Tuthill Stairs. Środkowy fragment (podobszar B)
zawierał teren pomiędzy linią kolejową a brzegiem rzeki, oraz pomiędzy Tuthill Stairs
a Broad Chare; dalej na wschód, aż po rzekę Ouse Burn wyznaczono podobszar C,
ograniczony od południa przez City Road. Podobszary A i C cechowały się dominacją
obiektów przemysłowych i poprzemysłowych, różnego rodzaju składów i magazynów;
natomiast podobszar B, stanowiący niegdyś historyczny rdzeń miasta, posiadał największy udział zabudowy zabytkowej, głównie mieszkaniowej i biurowej.
Ulica Side schodząca stromo do nabrzeża posiada jeszcze średniowieczne założenie. Wzdłuż niej wznosiły się eleganckie domy handlarzy drewnem. Powstanie nowego centrum miasta w postaci Grainger Town oraz wzrost znaczenia kolei, przyczyniły
się do powolnego upadku Quayside, ostatecznie przypieczętowanego niszczycielskim
pożarem w 1854 r. Po pożarze, wzdłuż środkowej części nabrzeża (od Swing Bridge
do Broad Chare), wzniesiono późnowiktoriańską zabudowę, mieszczącą głównie biura
urzędów portowych i firm związanych z żeglugą na Tyne. Wraz z upadkiem tradycyjnego przemysłu także ta część uległa degradacji. Pod koniec lat 60. obszar Quayside był
w większości opuszczony i zrujnowany. Choć znaczna część wiktoriańskiej zabudowy
przetrwała, zachowały się też fragmenty średniowieczne, zabytkowe budynki przestały
być użytkowane i w szybkim tempie niszczały. W strefach przemysłowo-składowych
tliły się jeszcze resztki aktywności w postaci drobnych warsztatów działających w otoczeniu opuszczonych hal fabrycznych i magazynów (Tavsanoglu 1998).
Próba rewitalizacji fragmentu Quayside podjęta w latach 60. w postaci rozwoju
strefy biurowej (All Saints Office Precinct), z nadzieją na ożywienie historycznego centrum miasta, zakończyła się niepowodzeniem. Projekt nie został zrealizowany w całości,
powstały jedynie trzy biurowce wokół kościoła Wszystkich Świętych, w północnej (górnej) części rewitalizowanego obszaru. W odniesieniu do znacznie lepiej doinwestowanej części północnej śródmieścia obszar ten był położony peryferyjnie, co niewątpliwie
miało wpływ na słabe zainteresowanie ze strony prywatnych inwestorów
9.6.1. Finansowanie
Wyznaczenie Quayside IA umożliwiło pozyskanie finansowania z Funduszu Partnerstwa dla Śródmieścia (ICPF) poprzez rządowy program miejski (UP – Urban Programme). W ten sposób powstał specjalny grant dla rewitalizacji Quayside (QRBG –
Quayside Regeneration Block Grant), z którego możliwe było przydzielanie grantów
i pożyczek prywatnym inwestorom, jak i finansowanie działań rewitalizacyjnych podejmowanych przez lokalne władze. ICPF stanowił główne, ale nie jedyne źródło finansowania. Wykorzystywano również środki pochodzące z funduszy przeznaczonych na
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konserwację zabytków, które były w dyspozycji Departamentu Środowiska, a od 1986
roku rozdzielone zostały pomiędzy rządową agencję ds. ochrony dziedzictwa narodowego English Heritage oraz władze lokalne (miejskie i hrabstwa). Innymi źródłami finansowania był Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF – European Regional
Economic Funds), czy English Tourist Board Fund, który wspierał projekty związane
z rozwojem turystyki. Pozyskiwaniem tych funduszy oraz ich zarządzaniem zajmowały
się władze miejskie Newcastle (Tavsanoglu 1998).
9.6.2. Strategia rewitalizacji
Głównym założeniem projektu rewitalizacji Quayside IA było wykorzystanie
potencjału drzemiącego w zachowanych elementach dziedzictwa średniowiecznego
i wiktoriańskiego. Stąd pierwszeństwo miały takie działania, jak renowacja, restauracja
i odnowa; przy czym wskazano również miejsca, w których możliwe było powstanie
nowych obiektów bez szkody dla tkanki zabytkowej. Rewitalizacja nabrzeża miała przynieść korzyści mieszkańcom całego miasta, a nawet regionu. Miała nie tylko dostarczyć
nowych miejsc pracy i pobudzić rozwój ekonomiczny, ale także stworzyć atrakcyjną
przestrzeń dla spędzania wolnego czasu, rozrywki i turystyki.
W rewitalizowanym obszarze zidentyfikowano ok. 200 małych firm, zatrudniających łącznie blisko 4 000 osób. Strategia zakładała wsparcie dla działających w tu podmiotów poprzez poprawę infrastruktury i przydzielanie grantów na poprawę ich fizycznego otoczenia, niemniej zdawano sobie również sprawę, że podmioty te prawdopodobnie staną się pierwszą ofiarą rewitalizacji i będą zmuszone relokować swą działalność
w wyniku rosnącej renty gruntowej.
Dużym problemem było odpowiednie połączenie nabrzeża z centrum Grainger
Town. Utrudniony był zwłaszcza dostęp dla ruchu pieszego co wynikało głównie z niesprzyjającej topografii terenu. Istniejące trzy ciągi piesze23 nie zapewniały odpowiedniego dostępu. Pierwszy plan dla Quayside nie proponował żadnych w pełni satysfakcjonujących rozwiązań. Problem ten podjęty został dopiero obecnie pod postacią rewitalizacji
kwartału Pilgrim Street, która ma się stać głównym łącznikiem pomiędzy centrum a nabrzeżem.
Strategia możliwego użytkowania terenu oraz dopuszczalnych funkcji była stosunkowo elastyczna i jedynie szeroko zarysowywała pewien porządek przestrzenny. I tak,
obszar pomiędzy High Level Bridge a Hanover Street przewidziany był pod potencjalne
inwestycje wielkoskalowe, z kolei teren położony na południe od dworca, pomiędzy Hanover Street a Forth Banks miał służyć rozwojowi zabudowy przemysłowo-składowej.
Funkcje usługowe i turystyczne w tej części nabrzeża przewidziano jedynie w miejscu
dawnego browaru i przy Close (zał. 1).
23

Jeden prowadzący od Monumentu, przez Grey Street, Dean Street i Side do Sandhill; drugi prowadził częściowo podziemnymi przejściami przez strefę biurową All Saints; trzeci zaś biegł od dworca przez Coollingwood Street, St. Nicholas Street, przechodził koło Blackgate i zamku, a następnie
schodził stromo w dół wąskimi schodami Castle Stairs (zał. 1).
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Największą koncentrację funkcji kulturalno-rozrywkowych przewidziano w podobszarze B, objętym w większości obostrzeniami konserwatorskimi. Środkowa część
nabrzeża miała też stanowić centrum turystyczne, rozwijające się w oparciu o dziedzictwo historyczne i architektoniczne. W ramach tak nakreślonych funkcji prywatni inwestorzy mogli proponować własne projekty. Nacisk kładziony był także na przekształcenia
opuszczonych budynków na potrzeby mieszkaniowe. Dopuszczano również powstanie
nowych obiektów biurowych na zasadzie wypełnienia pustych działek pomiędzy istniejącą zabudową, oczywiście pod warunkiem dopasowania projektu do otoczenia.
We wschodniej części rewitalizowanego obszaru nabrzeża (podobszar C) zachęcano do odnowy istniejących obiektów przemysłowych bądź to na potrzeby nieuciążliwych działalności przemysłowo-usługowych, bądź na obiekty mieszkaniowe (lofts). Nie
dopuszczano natomiast funkcji biurowej poza istniejącymi już obiektami Amoco House
i Quayside Sheds.
9.6.3. Przebieg procesu
Inwestycje prowadzone bezpośrednio przez miasto koncentrowały się w obszarze
pomiędzy Hanover Street a Milk Market, włączając w to ulice Side, Quayside oraz Close
(zał. 1). Wynikało to również z faktu, że miasto posiadało najwięcej ziemi na tym właśnie obszarze dzięki wcześniejszym zabiegom planistycznym oraz wykupowi niektórych
upadłych zakładów. Prace remontowe podjęte zostały na obszarze otaczającym kościół
Wszystkich Świętych (All Saints Church) (1)24. Manor Chare, Cowgate, Dog Bank i Silver Street zostały uporządkowane; wymieniono nawierzchnię i zadbano o małą architekturę. Odrestaurowano także Corner Tower (2) – wieżę będącą pozostałością średniowiecznych murów oraz przebiegające obok schody Croft Stairs. Sam budynek kościoła,
wpisany na listę zabytków klasy I został odnowiony i zaadaptowany na salę audytoryjną.
Powyższe przedsięwzięcia finansowane były zarówno z grantu dla Quayside (QRBG),
jak i z funduszu na konserwację zabytków (English Heritage).
Kolejnym budynkiem poddanym renowacji był zespół Trinity House (3) z XVI
wieku, siedziba bractwa żeglarzy Północno-Wschodniej Anglii, położony przy Broad
Chare. Część zabytkowych budynków zaadaptowana została na biura. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży odnowionych powierzchni biurowych umożliwiły restaurację
najstarszej części i przeznaczenie jej na potrzeby Muzeum Morskiego (4) oraz siedzibę
nadal działającego bractwa.
Z inicjatywy władz miasta wyremontowano również sąsiadujące z Trinity House
zabytkowe budynki magazynów i składów celnych, w których siedzibę znalazł miejscowy teatr – Live Theatre (5) (fot. 11) – organizacja kulturalna, stawiająca sobie za cel
zaangażowanie i aktywizację lokalnej społeczności poprzez sztukę. Przedsięwzięcie to
w całości finansowane było z czteroletniego grantu w ramach QRBG.

24

Liczby w nawiasach przy opisywanych w tekście obiektach odnoszą się do numeracji na załączonej mapie omawianego obszaru (zał.1).
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Fot. 11. Dawne magazyny – obecnie siedziba Live Theatre, Newcastle Quayside
The Live Theatre located in a former warehouse, Newcastle Quayside
fot. K. Janas 2008

Inwestycje poczynione przez miasto w celu poprawy infrastruktury (wymiana nawierzchni, oświetlenie, mała architektura itp.), które w większości koncentrowały się
w obszarze wyznaczonego jeszcze w latach 70. All Saints CDA zaowocowały przyciągnięciem kilku prywatnych inwestorów. W ten sposób m.in. odnowione zostały Enterprise Chambers (6) przy Quayside 65. Inwestycja w całości została sfinansowana ze
środków firmy Redhead Advertising Ltd., która przeniosła tu swoją siedzibę. W podobny sposób odnowiono wiktoriańską zabudowę przy Sandhill, tzw. Phoenix House (7),
gdzie powstała restauracja oraz mieszkania na wynajem na wyższych kondygnacjach.
Jedyne prace, które dofinansowano z publicznych pieniędzy, to piaskowanie kamiennej elewacji. W przypadku innej nieruchomości przy Quayside, będącej w posiadaniu
miasta, całkowitej odnowy dokonała prywatna firma, miasto w zamian przekazało jej
nieruchomość w bezpłatne użytkowanie na okres 125 lat.
Wyznaczone zostały również strefy, w których dopuszczono do całkowitej przebudowy istniejącej tkanki, z reguły o niskich walorach historycznych i w bardzo złym stanie technicznym. Tak postąpiono m.in. w przypadku działki położonej pomiędzy King
Street a Trinity Chare. Miasto rozpisało w 1982 roku konkurs na zagospodarowanie tego
terenu, wygrany przez firmę budowlano-architektoniczną CM Yuill Ltd. Projekt zakła-
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dał powstanie 61 apartamentów o wysokim standardzie oraz nowoczesnego budynku
z przeznaczeniem na działalność komercyjną, który miał wypełnić lukę w zabudowie
przy Quayside (8). Budowę rozpoczęto w 1988 roku i zakończono już po dwóch latach.
Znacząca cześć inwestycji została sfinansowana z QRBG, w związku z czym obiekty
zostały wydzierżawione CM Yuill Ltd. na okres 125 lat.
W celu odnowy szczególnie cennego Bessie Surtees House (9), na wpół drewnianego budynku z XVII wieku, miasto zawiązało partnerstwo z English Heritage. Z kolei zabytkowa zabudowa przy Close 32-34 z XVI wieku (10) (fot. 12) została odrestaurowana
przez Tyne and Wear Building Preservation Trust – organizację non profit, finansowaną
w całości z funduszu partnerstwa dla śródmieścia (ICPF).

Fot. 12. Budynek z XVI w. przy Close 32
A 16th c. building in Close 32
fot. T. Lyngaas

Bardzo ważnym bodźcem dla dalszej rewitalizacji nabrzeża była decyzja o lokalizacji nowej siedziby sądu koronnego (11) przy Quayside, pomiędzy Broad Chare i Cox
Chare. W tym celu miasto zakupiło nieużytkowany od dawna duży magazyn – Arnoco
House. W 1985 roku rozpisano konkurs architektoniczny, a rok później rozpoczęto prace
budowlane. Zakupiono również działkę na tyłach Arnoco House, na której urządzono
publiczny parking.
W połowie lat 80. zmieniła się strategia zagospodarowania zachodniej części Quayside (podobszar A). Obszar wokół Forth Banks, Hanover i Close Street, który początkowo miał pełnić funkcje przemysłowe i magazynowo-składowe postanowiono wykorzystać głównie dla dalszego rozwoju funkcji usługowych i turystycznych. Aby zainicjować
proces rewitalizacji i pobudzić prywatną inicjatywę w tym silnie zdegradowanym obszarze, miasto przeprowadziło szereg działań polegających na wyburzaniu i oczyszczaniu najbardziej zniszczonej zabudowy. W celu poprawy dostępności tej części nabrzeża
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wykupiono pas ziemi na północ od Close, wyburzono istniejące tu zabudowania starego
browaru, odrestaurowano pozostałości miejskich murów i wyremontowano ciągi piesze
zapewniające dostęp do tej części nabrzeża. Działalności przemysłowe wciąż istniejące
w tym obszarze miały być z czasem relokowane do innych części miasta. Ponieważ
fragment nabrzeża rozciągający się na zachód od Swing Bridge nie posiadał zbyt wielu
zabytkowych obiektów, nowo przyjęta strategia rewitalizacji dla tego obszaru zakładała
głównie działania zmierzające do całkowitej przebudowy istniejącej tkanki. Ta zmiana
polityki rewitalizacyjnej wiązała się ze znaczącą zmianą sytuacji na rynku nieruchomości, który po długim kryzysie wchodził właśnie w fazę rozkwitu (Healey i in. 1992).
Pieniądze na przeprowadzenie niezbędnych wywłaszczeń, oczyszczenie terenu
i poprawę infrastruktury pochodziły w zdecydowanej większości z ICPF. Szeroko zakrojone działania miasta objęły w pierwszej kolejności opuszczone i zaniedbane tereny
pomiędzy Close i Hanover Street. Odnowiono przy tym schody Breakneck Stairs, umożliwiające pieszym pokonanie wyjątkowo stromego w tym miejscu brzegu oraz pozostałości murów miejskich (12). Strome zbocze zostało zabezpieczone przed osuwaniem.
W 1986 r. nastąpiły kolejne zmiany w przyjętej wcześniej strategii rewitalizacji
związane z reformą administracyjną likwidującą istniejące organy władzy na poziomie
hrabstw. W jeszcze większym stopniu ograniczono rolę władz lokalnych w dystrybucji
środków, tym samy zmniejszając ich rolę w realizacji procesów rewitalizacji na rzecz
władz centralnych i operujących w ich imieniu agencji rządowych (Parkinson 1987).
Rok 1986 miał duże znaczenie dla rewitalizacji nabrzeża Newcastle również z uwagi na dwie zorganizowane tu imprezy o zasięgu międzynarodowym. Pierwszą był zlot
żaglowców Cutty Sark Tall Ships Race połączony z regatami; drugą stanowił festiwal
morski. Wydarzenia te miały szczególny wymiar marketingowy i przyciągnęły ok. 1
mln odwiedzających. Sam fakt ich pozyskania przyspieszył znacząco działania rewitalizacyjne, także wśród prywatnych podmiotów. Imprezy te można więc potraktować
jako swego rodzaju wydarzenia flagowe (flagship events). Era realizacji tzw. flagowych
projektów (flagship projects) miała dopiero nadejść.
W latach 1986-1989 odnowiony został wiktoriański zespół zabudowy przy Queen
Street (13), będący w posiadaniu miasta, a następnie przekazany w wieloletnią dzierżawę stowarzyszeniu mieszkaniowemu North Housing Ltd., które część przeznaczyło na
mieszkania i apartamenty, część na działalność komercyjną (małe sklepy i biura). Środki
na realizację projektu w większości pochodziły z QRBG, wykorzystano też mniejsze
subsydia na konserwację substancji zabytkowej z English Heritage.
Udało się również pozyskać prywatnego inwestora, który zamierzał wybudować
przy Close obiekt hotelowo-biurowy. Negocjacje pomiędzy miastem a potencjalnym inwestorem zostały jednak przerwane w związku z przejściem obszaru rewitalizacji Quayside IA pod jurysdykcję nowo powstałej agencji rządowej Tyne and Wear Development
Corporation (TWDC) (zob. ramka 9). Początkowo sytuacja ta doprowadziła do konfliktu
pomiędzy TWDC a lokalnymi władzami, z czasem jednak udało się zawiązać szereg porozumień odnośnie konkretnych projektów. Niemniej kontrola nad całościowym planem
i realizacją strategii pozostała w kompetencji TWDC. Rewitalizowany obszar nabrzeża,
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zwany obecnie obszarem miejskiego zagospodarowania (UDA – Urban Development
Area), został ponadto powiększony o fragmenty położone na wschód i zachód od właściwego Quayside. Szczegółowy opis podjętych przez TWDC działań rewitalizacyjnych
ograniczymy jednak do wybranych projektów realizowanych w ramach omawianego
wcześniej programu poprawy zagospodarowania nabrzeża (Quayside IA), który w całości wszedł w skład UDA zarządzanego przez TWDC.
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TWDC poza kontynuacją projektów zainicjowanych jeszcze przez miasto, takich
jak kompleks hotelowo-biurowy przy Close (14), realizowało własne, zaplanowane
z rozmachem przedsięwzięcia. Jednym z nich miał być park technologiczno-biznesowy i centrum innowacji, zlokalizowane w miejscu dawnej stacji kolejowej Manors Station, w kwartale pomiędzy drogą szybkiego ruchu A167 od zachodu, Agyle Street od
wschodu, New Bridge Street od północy i linią kolejową od południowego-wschodu.
Wcielono w życie także kompleksowy projekt przebudowy wschodniej części Quayside
(East Quayside) rozciągający się pomiędzy City Road a brzegiem rzeki, na wschód od
Milk Market (podobszar C w ramach dawnego Quayside IA); z dużym udziałem funkcji
mieszkaniowej oraz obiektami przeznaczonymi na działalność komercyjno-rozrywkową. Pozostałe projekty dotyczyły budowy parku biznesowego – Newcastle Business
Park – na zachód od Redheugh Bridge oraz dzielnicy mieszkaniowo-rekreacyjnej St.
Peter’s Basin Village, zlokalizowanej znacznie dalej na zachód od Quayside, w miejscu
dawnej stoczni.

Fot. 13. Hotel Copthorne – nabrzeże Newcastle
Copthorne Hotel – Newcastle Quayside
fot. K. Janas 2008

Pierwszym projektem TWDC miał być hotel i biurowiec przy Close (14)
(fot. 13). Spółka Copthorne Hotels, która rozpoczęła już negocjacje z miastem, pod-
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trzymała chęć realizacji projektu również wobec nowego partnera. TWDC zgodziło
się w większości na wynegocjowane wcześniej warunki, ale zażądało poprawy projektu architektonicznego, tak aby lepiej współgrał z charakterem średniowiecznego
Quayside. Agencja przywiązywała do tego projektu duże znaczenie, gdyż z jednej
strony był to pierwszy realizowany przez nią projekt, z drugiej zaś jedna z największych inwestycji w centrum miasta od blisko 10 lat i pierwszy od tego czasu nowy
hotel. W miejscu, w którym miał powstać znajdowała się stara zabudowa przemysłowa. Działka częściowo należała do firmy deweloperskiej Closegate Development
Ltd., a częściowo do miasta, które następnie scedowało prawa do niej na TWDC.
Agencja sfinansowała oczyszczenie działki. W trakcie rutynowych badań archeologicznych natrafiono jednak na pozostałości średniowiecznych murów, co wpłynęło
na podniesienie kosztów inwestycji i wydłużenie czasu jej realizacji. Prace budowlane, które prowadziła firma budowlana Rush and Tompkins, wystartowały ostatecznie w 1988 roku. Niebawem pojawiły się kolejne problemy związane z małym
doświadczeniem firmy deweloperskiej. Budowa była źle zarządzana, co doprowadziło do kolejnych opóźnień. Rush and Tompkins, bazując na krótkoterminowych
pożyczkach, w wyniku podwyżki stóp procentowych zmuszone było ogłosić upadłość. Kolejna firma – Bovis Construction Ltd. – została wyłoniona w przetargu dopiero w 1990 roku. Opóźnienie związane z koniecznością zmiany firmy budowlanej
spowodowało też znaczny wzrost kosztów realizacji, będący efektem wzrostu cen
materiałów budowlanych, jak i kosztów pracy. Środki zarezerwowane z grantu miejskiego (City Grant), wystarczyły na ukończenie budowy hotelu (w 1991 roku), natomiast realizacja części biurowej stanęła pod znakiem zapytania. Closegate Development Ltd. podjęło starania w celu znalezienia środków na dokończenie projektu,
jednak stagnacja gospodarcza oraz nadpodaż powierzchni biurowych sprawiły, że
starania te spełzły na niczym. Po wygaśnięciu porozumienia pomiędzy agencją a dotychczasowym deweloperem jego miejsce zajął koncern Scottish Amicable. Pomimo
trudności z ukończeniem inwestycji, TWDC do spółki z miastem podjęło działania
zmierzające do odnowy i częściowej rozbudowy infrastruktury w otoczeniu hotelu.
Zmieniono nawierzchnie na otaczających ulicach, poszerzono samą Close, wybudowano chodniki i promenadę wzdłuż nabrzeża; na stromych zboczach, częściowo już
zagospodarowanych, urządzono wiszące ogrody, w które wkomponowano odrestaurowane wcześniej pozostałości murów (zał. 1: obiekt 12) i schody Breakneck Stairs.
Sam hotel początkowo nie przynosił oczekiwanych zysków, jednak już w połowie
lat 90., zdobył mocną pozycję na lokalnym rynku.
Jeszcze ambitniejsze plany dotyczyły całościowej przebudowy wschodniej części nabrzeża. Mając na uwadze nienajlepsze doświadczenia z pierwszego projektu,
TWDC więcej uwagi poświęciło wyborowi solidnego partnera do realizacji tego
przedsięwzięcia. Ostatecznie zdecydowano się na Newcasle Quayside Developments
plc. Niemniej także w tym przypadku w trakcie realizacji projektu doszło do zmiany
dewelopera, przy czym tym razem udało się dokonać tego za porozumieniem stron,
dzięki czemu zmiana dokonała się stosunkowo płynnie. Nowy deweloper zmienił

172

Karol Janas

jednak plan architektoniczny. Całość została ostatecznie zaprojektowana przez znaną
pracownię architektoniczno-urbanistyczną Terry Farrell&Partners. W przygotowaniu projektu brały udział także inne podmioty. Firma inżynierska Ove Arup&Partners odpowiedzialna była za przygotowanie terenu pod inwestycję, uzbrojenie terenu
i wykonanie całej infrastruktury technicznej. Architekturą krajobrazu zajęła się firma
Branson McGuckin Associates. Royal Fine Arts Commission przyznała dotację w wysokości 1 mln GBP na realizację artystycznych projektów w postaci rzeźb i instalacji.
Cały proces planowania poprzedzony był wielokrotnymi konsultacjami społecznymi.
W celu stałej współpracy i uzyskania pełnej akceptacji ze strony lokalnej społeczności
TWDC powołało do życia tzw. Quayside Monioring Panel, w ramach którego przedstawiciele mieszkańców, władz miasta oraz TWDC i dewelopera spotykali się co miesiąc w celu nadzorowania inwestycji i rozwiązywania pojawiających się konfliktów.
Projekt był stosunkowo elastyczny i umożliwiał późniejsze zmiany funkcji w obrębie
zabudowy. Poszczególne budynki i zespoły zabudowy projektowane były przez różnych architektów, co pozwoliło na otrzymanie urozmaiconego krajobrazu w ramach
jednego zwartego planu dla całego obszaru. Projektanci zadbali o to, aby funkcję komercyjno-rozrywkową odseparować od części rezydencjonalnej, aby ta pierwsza nie
była uciążliwa dla przyszłych mieszkańców. Przestrzeń wokół budynków mieszkalnych była ogólnodostępna, aczkolwiek zastosowano elementy wyraźnie odcinające
przestrzeń półprywatną od stricte publicznej, jak niskie relingi, czy ozdobne słupki,
czasem połączone łańcuchami.
Cały projekt East Quayside zajął obszar o powierzchni ok.10 ha. Kompleksowo zagospodarowano odcinek nabrzeża o długości 1,2 km. Nową zabudowę w 60%
stanowiły obiekty biurowe, natomiast mieszkania – głównie apartamenty o wysokim
standardzie – stanowiły 35% całości. Na resztę składał się hotel, 2 restauracje i bar.
Malmaison Hotel (zał. 1: obiekt 15) jest jednym z nielicznych obiektów, który powstał
poprzez adaptację wcześniejszej zabudowy. Nieopodal niego powstał monumentalny
budynek biurowy St. Ann’s Wharf (zał. 1: obiekt 16). Dalej na wschód stoją dziesięciopiętrowe apartamentowce (zał. 1: obiekt 17) – St. Ann’s Quay z restauracjami w części
parterowej i ok. 90 dwu- i jednopokojowymi apartamentami powyżej. W pobliżu, przy
samym brzegu rzeki zlokalizowana jest restauracja/bar Pitcher&Piano (zał. 1: obiekt
18), z panoramicznym widokiem na rzekę. Na tyłach nadbrzeżnej zabudowy powstał
szereg wielopoziomowych parkingów, wkomponowanych częściowo w stromy brzeg.
25% miejsc parkingowych jest ogólnodostępnych. Jeszcze dalej na wschód, wzdłuż
Quayside oraz równoległej, ale wyżej położonej Tyne Street, powstały kolejne, nieco
mniejsze apartamentowce (zał. 1: obiekt 19). Niezwykle istotnym elementem całości
była atrakcyjna przestrzeń publiczna, której najważniejszym elementem jest promenada prowadząca od centralnej części Quayside do ujścia Ousburne Dene. W obrębie
projektu East Quayside powstały trzy place – Sandgate Square, St. Ann’s Square i Keelman Square – przeznaczone w całości dla pieszych i ulicznych artystów, podobnie
jak znaczna część nadbrzeżnej promenady. W jej zachodniej części organizowany jest
z powrotem tradycyjny niedzielny targ (Sunday Market). Nabrzeże o południowej eks-
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pozycji zachęca do rekreacji i odpoczynku. Poza licznymi ławkami, mała architektura
zawiera szereg mniej formalnych elementów zachęcających do siedzenia, jak kamienne stopnie, murki, rzeźby (fot. 14).
Część inwestycji realizowana była już po zakończeniu działalności przez TWDC
w 1997 roku. Ostatecznie projekt został w pełni ukończony w 2002 roku. Generalnie
proces pozyskiwania ziemi i przygotowania terenu pod zabudowę finansowany był
z pieniędzy publicznych (QRBG, a następnie SRB), natomiast zabudowa powstała
za pieniądze prywatnych inwestorów. Koszt całego projektu wyniósł ponad 100 mln
GBP.

Fot. 14. Fragment nadrzecznej promenady na East Quayside z elementami małej
architektury
East Quayside promenade with street furniture
fot. R. Guzik 2008

9.7. Studium przypadku: Gateshead Quayside
Do pełnego sukcesu rewitalizacji brzegów Tyne bez wątpienia przyczyniły się
wielkie projekty zrealizowane w ostatnim dziesięcioleciu po drugiej stronie rzeki, na
nabrzeżu Gateshead (zał. 1). Śmiało można stwierdzić, że obiekty takie jak Millenium
Bridge, Sage, czy Baltic Mill są obecnie ikonami miast położonych po obu stronach
Tyne i stanowią doskonałą wizytówkę całego regionu, zmieniając jego negatywny wizerunek. Dopiero na początku XXI wieku udało się, przynajmniej po części, zrealizować
idee Wilfreda Burnsa i Dana Smitha – głównych planistów odpowiedzialnych za przebudowę Newcastle w latach 60. – którzy poprzez nowoczesną architekturę chcieli zmienić
wizerunek miasta i wzmocnić tożsamość jego mieszkańców.
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W proces rewitalizacji nabrzeża Gateshead zaangażowanych było bardzo wiele
podmiotów zarówno publicznych jak i prywatnych, przy czym głównymi inicjatorami i koordynatorami planu zagospodarowania Gateshead Quayside były władze
miasta współpracujące z RDA ONE North East. Również finansowanie projektów
pochodziło z wielu źródeł w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego East Gateshead Partnership. Wszystkie fundusze i granty rządowe przydzielane były za pośrednictwem ONE North East. Miasto zobowiązane było składać agencji regularne
raporty z wydatkowania funduszy i postępów w rewitalizacji. Spośród instytucji
publicznych, które zaangażowane były w proces finansowania projektów wymienić
można m.in.:
• The Arts Council England – fundację na rzecz rozwoju kulury,
• English Partnerships,
• Tyne & Wear Enterprise Trust Limited – organizację wspierającą rozwój małych
i średnich firm w regionie,
• The Millenium Commision – instytucję powołaną przez rząd do redystrybucji
dochodów z Loterii Narodowej.
Ważne źródło finansowania stanowił też Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF). Główni prywatni inwestorzy to trust Port of Tyne oraz telekomunikacyjny gigant Telewest (obecnie część koncernu Virgin Media). Zaangażowanie
wielu mniejszych prywatnych podmiotów możliwe było dzięki aktywności Izby
Handlowej Regionu Północno-Wschodniego (North East Chamber of Commerce).
Kluczową rolę we wprowadzaniu nowych funkcji kulturalnych pełniły takie instytucje jak Northern Sinfonia, czy regionalna fundacja na rzecz rozwoju muzyki folkowej – Folkworks.
Strategia konstruowana była również w porozumieniu z władzami Newcastle,
zwłaszcza w kwestii budowy nowego mostu łączącego nabrzeża obu miast oraz organizacji specjalnego systemu komunikacji publicznej, mającego zapewnić lepsze połączenia pomiędzy nabrzeżami oraz zwiększyć ich dostępność od strony centrów miast
(Quaylink).
Interesy lokalnej społeczności – głównie mieszkańców dzielnicy Bede – prezentowane były przez Bede Community Council, stowarzyszenia lokatorów oraz lokalne
biuro pracy.
Choć starano się uwzględnić interesy lokalnej społeczności, to przyjęta strategia
rewitalizacji była w głównej mierze ukierunkowana na zagospodarowanie zdegradowanych i wyłączonych z użytkowania terenów poprzez realizację wspomnianych projektów flagowych. Ich spektakularna forma architektoniczna i zaplanowane funkcje
kulturalne miały pozytywnie oddziaływać na rozwój całej konurbacji, a nawet regionu. W ramach pierwszego etapu rewitalizacji Gateshead Quayside powstały następujące obiekty:
• Millenium Bridge (zał. 1: obiekt 20) – most przechyłowy o unikatowej konstrukcji, zapewniający dogodne piesze i rowerowe połączenie pomiędzy nabrzeżem
Newcastle i Gateshead,
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• Baltic Mill (zał. 1: obiekt 21) – największe w Europie Centrum Sztuki Współczesnej powstałe w dawnym spichlerzu zbożowym,
• Sage Gateshead (zał. 1: obiekt 22) – centrum muzyczno-koncertowe.
W dalszej kolejności, w bezpośrednim sąsiedztwie Baltic Mill powstał zespół luksusowych apartamentowców przy Mill Road oraz Hotel Hilton, wzniesiony po zachodniej stronie Tyne Bridge przy Bottle Bank. Były to inwestycje całkowicie prywatne, które nie powstałyby jednak w tym miejscu, gdyby nie podjęte przez miasto wcześniejsze
działania rewitalizacyjne. W trakcie realizacji jest kompleks uczelniany The Gateshead
College, zlokalizowany przy Mill Road, powyżej wspomnianych apartamentowców.
9.7.1. Millenium Bridge
Pierwszym krokiem na drodze do rewitalizacji nabrzeża Gateshead miało być zapewnienie dogodnego połączenia pieszego z już zrewitalizowaną strefą Newcastle Quayside. Co prawda, od czasów gdy brzegi Tyne łączył jeden tylko most powstało wiele
nowych przepraw, niemniej wszystkie, z wyjątkiem najstarszego Swing Bridge, przebiegały wysoko nad doliną rzeki, łącząc górne części stromych brzegów. Dostęp do części
nabrzeża położonej przy samej rzece był bardzo utrudniony.
Nowe połączenie miało być nie tylko pieszą kładką, ale także jedynym w swoim
rodzaju dziełem sztuki; poza funkcją praktyczną miało też pełnić rolę symbolu odrodzenia miast nad Tyne; miało stać się wyrazistą dominantą w krajobrazie Newcastle
i Gateshead, a jednocześnie nie konkurować z istniejącymi mostami. Dodatkowym wyzwaniem dla architektów był wymóg zachowania żeglowności rzeki.
W 1996 roku rozpisany został konkurs na projekt mostu, rozstrzygnięty rok później.
Wygrała koncepcja biur architektonicznych Wilkinson Eyre Architects / Gifford&Partners, zakładająca powstanie mostu przechyłowego o niespotykanej dotąd konstrukcji.
Całość przypominała powiekę oka (fot. 15). Kładka z pasami dla pieszych i rowerzystów w formie łuku przechodzącego niemal poziomo nad lustrem wody podwieszona
była linami na bliźniaczym łuku, nieznacznie odchylonym od pionu. Oba łuki łączyły
się na brzegach i połączone były z ogromnymi zawiasami, które umożliwiały przechylenie mostu w taki sposób, że oba łuki znajdowały się pod kątem ok. 45° do lustra rzeki,
tworząc bramę umożliwiającą przepłynięcie statków o wysokości do 25 m. W pozycji
zamkniętej, szczyt pionowego łuku wznosi się 50 m nad poziom rzeki. Most łączy brzegi
oddalone od siebie o 126 m. Projekt oraz zastosowane rozwiązania inżynieryjne obsypane zostały licznymi nagrodami, m.in. najbardziej prestiżową Stirling Prize przyznawaną
przez Royal Institute of British Architects oraz Outstanding Structure Award, fundowaną
przez International Association for Bridge and Structural Engineering.
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Fot. 15. „Powieka” Millenium Bridge widziana z platformy widokowej Baltic Mill,
w tle Tyne Bridge
A view of the Millennium Bridge ‘blinking eye’ from the Baltic Mill viewing
platform, Tyne Bridge in the background
fot. K. Janas 2008

W 1999 roku rozpoczęto prace konstruktorskie, prowadzone przez doświadczoną firmę Harbour&General. Prefabrykaty zostały przetransportowane na miejsce drogą
wodną ze stoczni w Wallsend. W 2001 roku po raz pierwszy przetestowano mechanizm
przechyłowy i we wrześniu zaprezentowano most mieszkańcom. Oficjalne otwarcie
z udziałem samej Królowej odbyło się w maju 2002 roku.
Koszt całego projektu łącznie z jego realizacją wyniósł 22 mln GBP, z czego 9,8
mln GBP pochodziło z funduszu loteryjnego przyznanego przez The Millenium Commission; 3 mln GBP pozyskano z ERDF; reszta pokryta została przez EP, SRB oraz
środki własne miasta Gateshead.
9.7.2. Centrum sztuki współczesnej Baltic Mill
Gigantyczny budynek dawnego elewatora zbożowego należącego niegdyś do firmy Baltic Flour Mills (fot. 16) postanowiono w myśl przyjętej strategii „rewitalizacji
poprzez kulturę” (cultural led regeneration), zaadaptować na potrzeby centrum wystawienniczego sztuki współczesnej. Był to pierwszy przypadek wykorzystania stosunkowo nowego, powstałego w latach 50. obiektu poprzemysłowego. W ten sposób również
pewne elementy spuścizny związanej z powojennym rozwojem przemysłowym miasta
zaczęto postrzegać w kategoriach dziedzictwa kulturowego. Budynki poprzemysłowe,

Rewitalizacja w Newcastle upon Tyne i Gateshead

177

które zachowano w trakcie rewitalizacji nabrzeża w Newcastle pochodziły głównie
z XIX wieku i miały już status obiektów zabytkowych.

Fot. 16. Dogodny dostęp do Baltic Mill od strony Newcastle zapewnia piesza kładka
Millenium Bridge
There is easy access to the Baltic Mill from the Newcastle Quayside via the
Millenium Bridge footpath
fot. K. Janas 2008

Budowę silosa rozpoczęto jeszcze w 1938 roku, ale dokończono ją dopiero po wojnie. Obiekt ten był wykorzystywany ciągle od 1950 do 1982 roku. Jest to jedyny budynek poprzemysłowy, który nie został wyburzony w trakcie oczyszczania południowego
nabrzeża, głównie dzięki temu, że koszt usunięcia ponad stu betonowych silosów, które
wypełniały jego wnętrze był zbyt duży. W 1992 roku władze Gateshead sporządziły
raport na temat możliwości wykorzystania nieużytkowanego już od 10 lat elewatora na
potrzeby centrum sztuki. Następnie w 1994 roku, przy współpracy z Royal Institute of
British Architects, ogłoszono konkurs na projekt, wygrany przez biuro architektoniczne
Ellis Williams. W 1997 roku na stanowisko dyrektora powołano Szweda Sune Nordgrena. Oficjalne otwarcie nastąpiło dopiero w lipcu 2002 roku.
Architekci postanowili zachować nienaruszone dwie dłuższe elewacje elewatora,
pomiędzy którymi, po usunięciu silosów, zawieszono pięć poziomów z przeznaczeniem
na cele ekspozycyjne. Łączna powierzchnia ekspozycyjna wyniosła ponad 3 tys. m2.
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Komunikacja pomiędzy poszczególnymi poziomami możliwa była dzięki przeszklonym windom i klatce schodowej, stanowiącej główny element południowo-zachodniej
fasady, u podstaw której dobudowano parterowy pawilon będący głównym wejściem
oraz mieszczący kawiarnię, księgarnię i szatnie. Klatkę schodową zwieńczono charakterystycznym szklanym wykuszem, zapewniającym doskonały widok na nabrzeża Tyne
i spinające je mosty. Doskonały widok na rzeką oraz leżące nad nią miasta rozciąga się
także z restauracji, którą zlokalizowano na samym szczycie 42 metrowego budynku.
The Arts Council sfinansowało większość przedsięwzięcia przeznaczając na nie
33,4 mln GBP z dochodów Loterii. Pozostałe koszty inwestycji, wartej łącznie 45,7 mln
GBP, pokryły: miasto Gateshead, English Partnerships (poprzez ONE North East) oraz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Bardzo kosztowne okazało się także samo
utrzymanie nowo powstałej instytucji (ok. 1,5 mln GBP rocznie), który to obowiązek
spadł na władze Gateshead. Udało się pozyskać jednak na ten cel systematyczne dotacje
ze strony Arts Council na okres pierwszych pięciu lat.
Znacznie więcej trudności stwarza oszacowanie korzyści wygenerowanych przez
Baltic Centre. Projekt, głównie ze względu na swą kosztochłonność od początku budził
wiele kontrowersji. Bano się, że tak wielka inwestycja zadziała jak swoisty odkurzacz,
zasysający coraz to większe sumy pieniędzy i tym samym pozbawiając wsparcia inne
inicjatywy kulturalne, zwłaszcza lokalne. Krytyka wzmogła się na skutek niegospodarności pierwszego dyrektora Sune Nordgrena i rozrzutności w dysponowaniu publicznymi środkami (Lying bare… 2005). Zarzuty odnosiły się także do zbytniej elitarności
i hermetyczności prezentowanej w Baltic sztuki, co zmuszało do postawienia pytania,
komu Centrum ma tak naprawdę służyć i jakie korzyści z jego istnienia odniesie lokalna
społeczność? (Varley 2005) Pojawiały się też głosy chwalące Nordgrena za wizjonerstwo i stworzenie w pełni autonomicznej instytucji, która nie ograniczała się tylko do
reekspozycji wystaw z londyńskich galerii (Baltic art… 2003).
Od początku swej działalności Baltic Centre gościło ponad 40 wielkich wystaw,
które odwiedziło ponad 2 mln osób. Pracę znalazło tu ok.170 osób; szacuje się, że 180
kolejnych miejsc pracy wygenerowanych zostało w wyniku działalności Centrum. Pracę
przy przebudowie obiektu miało blisko 150 osób. Sama działalność instytucji jest – jak
dotąd – deficytowa, a generowane bezpośrednio dochody są znikome (sprzedaż publikacji, pamiątek itp.). Zysk dla lokalnej gospodarki w postaci efektów mnożnikowych
szacowany jest na ok. 5 mln GBP rocznie. Zupełnie niewymierne są natomiast korzyści
związane z wpływem na wizerunek miasta i regionu.
9.7.3. Centrum muzyczno-koncertowe – The Sage Gateshead
Centrum muzyczno-koncertowe, w skrócie nazywane The Sage stanowiło kolejne
flagowe przedsięwzięcie „kulturalnej rewitalizacji” nabrzeża Gateshead. Potrzebę powstania tego typu instytucji w Północno-Wschodniej Anglii dostrzeżono zanim jeszcze
rozpoczęto działania rewitalizacyjne na nabrzeżu Gateshead. W regionie nie było żadnej
odpowiednio wielkiej sali koncertowej czy filharmonii; brakowało również instytucji
zapewniającej muzyczną edukację. W związku z powyższym władze Gateshead w 1996
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roku zgłosiły chęć powołania do życia instytucji, która łączyłaby w sobie obie funkcje
i zaproponowały budowę nowego obiektu, który miał powstać w południowo-zachodniej części rewitalizowanego nabrzeża, na terenach poprzemysłowych.
Podobnie jak w przypadku Baltic Mill, postawiono na wysokiej klasy architekturę,
z tym, że tutaj architekci mieli znacznie większą swobodę twórczą. Zwyciężył futurystyczny projekt renomowanego biura architektonicznego Foster + Partners. Poza stworzeniem
wyjątkowej bryły, głównym postawionym sobie przez projektantów celem było stworzenie przestrzeni o doskonałych warunkach akustycznych, odpowiadających różnym rodzajom przedsięwzięć muzycznych, które miały się tu obywać. Stąd projekt był na każdym
etapie konsultowany zarówno z licznymi specjalistami, jak i samymi muzykami. W 2000
roku ukończono oczyszczanie terenu i rok później rozpoczęto budowę. Budynek The Sage
składa się z trzech niezależnych sal koncertowych. Największa z nich stanowi prawdziwy majstersztyk z punktu widzenia właściwości akustycznych i zapewnia 1 650 miejsc
siedzących (fot. 17). Druga, mniejsza sala przeznaczona jest głównie dla prezentowania
muzyki kameralnej, jazzowej, folkowej itp. Posiada 400 miejsc siedzących, które mogą
być w dowolny sposób aranżowane. Trzecia sala powstała z myślą o potrzebach szkoły
muzycznej oraz jako miejsce prób dla Northern Sinfonia. Wszystkie sale nakryte zostały
gigantyczną konstrukcją ze stali i szklanych paneli, która stworzyła wyjątkową, obłą i falującą bryłę, komponującą się doskonale z łukami Millenium Bridge.

Fot. 17. Wnętrze The Sage – widok na główną salę koncertową (Hall One)
Inside The Sage – the main concert hall (Hall One)
fot. K. Janas 2008
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Pod szklaną bryłą powstała unikatowa przestrzeń publiczna, z kawiarniami i restauracją, centrum informacyjnym i muzycznymi sklepami. Pod kopułami sięgającymi
40 m zlokalizowano również biura, a poniżej powstało 26 sal wykładowych. Znalazło
się tu także miejsce dla sali, w której dzieci do 7 lat mogą do woli śpiewać i muzykować;
multimedialnej biblioteki muzycznej oraz obszernego pomieszczenia wynajmowanego
na prywatne imprezy (wesela, imprezy firmowe itp.).
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 70 mln GBP. Największa część środków,
podobnie jak w przypadku Baltic Centre, pochodziła z funduszu loteryjnego, którym
dysponowało Arts Council; wykorzystano też środki z ERDF, znaczące fundusze pochodziły także od licznych prywatnych sponsorów i fundacji. Wsparcie finansowe zapewniła również rządowa agencja ONE North East. W przeciwieństwie jednak do Baltic, powstanie The Sage przyniosło znacznie więcej korzyści dla miasta i regionu. Główna zasługa leży tu po stronie instytucji, które przejęły otwarty pod koniec 2004 roku obiekt.
Władze Gateshead postanowiły powierzyć rozwój programu artystyczno-edukacyjnego oraz zarządzanie budynkiem dwóm, działającym od dawna w regionie instytucjom muzycznym – orkiestrze Northern Sinfonia oraz fundacji Folkworks, której celem
była popularyzacja głównie muzyki folkowej, jazzu i bluesa. Obie instytucje połączyły
się tworząc North Music Trust, powszechnie znany jako The Sage Gateshead. The Sage
Gatsehead jako instytucja wykazało się bardzo dużą aktywnością, tworząc bardzo ambitny i wszechstronny program artystyczny i edukacyjny, w znacznej mierze nakierowany na społeczność lokalną i mieszkańców regionu. Wiele przedsięwzięć realizowanych
jest poza Gateshead, jak chociażby festiwal w Durham.
The Sage pomyślana została jako inwestycja długoterminowa. Jednak już po pierwszym roku działalności z inicjatywy władz regionu Północno-Wschodniej Anglii podjęto
próbę oceny wpływu inwestycji na gospodarkę regionu. Badania wykonane przez Economic Research Service oszacowały efekty mnożnikowe wygenerowane przez Sage na
43 mln GBP. Badania powtórzone po kolejnych dwóch latach funkcjonowania wykazały, że każdy 1 mln GBP przeznaczany na jej funkcjonowanie zwraca się w postaci 12
mln GBP wygenerowanych prze lokalną gospodarkę (korzystanie przez odwiedzających
z bazy noclegowej, środków transportu, posiłków itp.). The Sage jest też znaczącym
pracodawcą zatrudniającym ponad 400 osób. Dodatkowo, bardzo pozytywnym efektem
ubocznym powstania centrum muzyczno-koncertowego jest jego popularność jako miejsca konferencyjnego. Rozwój turystyki konferencyjnej spowodował z kolei powstanie
na nabrzeżu Gatsehead dużego, pięciogwiazdkowego hotelu Hilton.
The Sage, jako instytucja kulturalna, w stosunkowo krótkim okresie zyskało międzynarodową renomę. Jej działalność artystyczna i edukacyjna jest oceniana bardzo wysoko. Od momentu powstania instytucja ta zorganizowała blisko 1,5 tys. przedstawień,
blisko 40 tys. spotkań i sesji edukacyjnych na terenie obiektu oraz blisko 70 tys. tego
typu inicjatyw w całym regionie i poza nim. The Times ocenił The Sage jako najbardziej
ekscytujące muzyczne miejsce w Wielkiej Brytanii.
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10. Rewitalizacja w Sunderland
10.1. Charakterystyka miasta
Początki rozwoju gospodarczego i przestrzennego Sunderland należy wiązać z wiekami XIV i XV, kiedy w mieście nad Wear zaczęły powstawać pierwsze statki. Do końca
XIX wieku Sunderland było kluczowym ośrodkiem, nazywanym nawet największym
stoczniowym miastem świata. W 1840 roku działało tu 76 stoczni, a powstające tu statki
stanowiły niemal jedną trzecią krajowej produkcji. W 1850 roku rozbudowano port przy
konsultacji Roberta Stephensona. Jednym ze znanych statków powstałych w Sunderland
był liniowiec Torrens, na którym pływał i pisał Joseph Conrad. W latach 1939-45 stocznie na rzeką Wear opuściło 245 statków handlowych (jedna czwarta produkowanych
w tym czasie w Wielkiej Brytanii). Powojenna konkurencja zagraniczna spowodowała
upadek przemysłu stoczniowego w mieście. Ostatnią stocznię zamknięto w 1988 roku.
Podobnie jak Newcastle, Sunderland wraz Durham były od połowy XVII wieku
istotnymi ośrodkami wydobycia węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii. Stymulowało
to naturalnie rozwój eksportu drogą morską przez port miejski. W obliczu konkurencji tańszego węgla z zagranicy upadek górnictwa rozpoczął się już po drugiej wojnie
w światowej, a ostatnią kopalnię (Wearmouth Colliery) zamknięto w roku 1994.
Szkło produkowano w Sunderland od VII wieku, kiedy francuscy rzemieślnicy zostali sprowadzeni do produkcji witraży w klasztorze Monkwearmouth. Jednak rosnące
koszty siły roboczej i zakupu surowców wymusiły zamknięcie fabryk szkła, z których
ostatnia przestała działać w 2007 roku. Istotnym czynnikiem rozwoju Sunderland na
przełomie wieków była produkcja piwa w Vaux, która rozpoczęła się w latach 80. XIX
wieku. Browar zakończył działalność w latach 90. XX wieku. W rezultacie w latach 80.
i na początku 90. stopa bezrobocia w mieście przekraczała średnią regionalną.
W obliczu olbrzymiego kryzysu gospodarczego miasta rozpoczęły się poszukiwania zewnętrznych inwestorów. W 1986 roku otwarto jedyną w Europie fabrykę samochodów Nissana powstałą w ramach utworzonej w tym celu strefy przedsiębiorczości. Kiedy
w 1988 roku zamknięto ostatnią stocznię, ujawniły się efekty mnożnikowe funkcjonowania
producenta samochodów – inwestycji Nissana towarzyszyła bowiem budowa kilku fabryk
podwykonawców. Wprowadzanie nowych modeli Nissana (np. Qashqai’a) również zostało objętych grantami rządu brytyjskiego (5 mln GBP wobec 223 mln GBP nowych inwestycji Nissana, 200 nowych i utrzymanie 1000 istniejących miejsc pracy). Zlokalizowany
na południowym zachodzie miasta u skrzyżowania dróg A19 i A690 Doxford International
Business Park przyciągnął wiele krajowych i zagranicznych firm, m.in. Barclays, T-Mobile
i Nike. Cały obszar miasta Sunderland kwalifikuje się obecnie do programu selektywnego
finansowania inwestycji (Selective Finance for Investment) przez rząd brytyjski, pozwala-
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jącego przedsiębiorstwom zaopatrującym rynek krajowy dofinansować do 20% wartości
inwestycji. W drugiej połowie lat 90. stopa bezrobocia spadła do poziomu 5%.
Na południe od centrum miasta powstały w XIX wieku osiedla domów jednorodzinnych. Obecnie podlegają one wielkoskalowej rewitalizacji, polegającej na wyburzeniach lub gruntownych remontach starych domów. Na zachód od centrum Sunderland
powstały w latach 50. i 60. osiedla komunalne jako rezultat polityki rozproszenia budownictwa mieszkaniowego. Budowa osiedla przy Doxford Park z udziałem inwestorów prywatnych i władz lokalnych rozpoczęła się w latach 60. Znajdujące się w północno-zachodniej części miasta obszary dawnych wsi Springwell i Washington (zob. zał. 2)
w 1964 roku otrzymały status Nowych Miast. Położone na wzgórzu i odseparowane od
reszty miasta stały się popularnym miejscem zamieszkania i do dnia dzisiejszego stanowią obszary budownictwa relatywnie dobrej jakości. Południową część Washington
odznacza się też wyższymi niż przeciętnie wynikami szkolnymi.
Sunderland w obecnych granicach liczy 280,6 tys. mieszkańców i jest największym ośrodkiem miejskim konurbacji Tyne and Wear. Miasto jest relatywnie izolowane
zarówno geograficznie (w zakresie odległości od pozostałych ośrodków), jak i powiązań. Zaledwie 6% pracujących mieszkańców Sunderland znajduje swoje zatrudnienie
poza tym miastem.
Oznaki ożywienia gospodarczego odnotowuje się w mieście od pierwszej połowy
lat 90. W okresie 1991-2003 znacząco (o 14,3%), w porównaniu z innymi miastami
regionu, wzrosło zatrudnienie. W tym samym czasie Sunderland odnotowało relatywnie niewielki spadek zatrudnienia w przemyśle (-4,1%), któremu towarzyszył olbrzymi
wzrost liczby pracujących w usługach finansowych (49,5%) (Tyne & Wear... 2006).
W latach 1991-2001 wzrósł w Sunderland udział zatrudnionych w tzw. usługach
dla biznesu. Kształtuje się on na poziomie zbliżonym do średniej krajowej. Dodatkowo Sunderland otrzymał nagrodę programu Cyfrowe Wyzwanie (Digital Challenge) za
promowanie społeczeństwa informacyjnego i wdrażania rozwiązań typu e-government.
Obecnie miasto nad Wear jest uznawane za przykład możliwości wykorzystania technologii teleinformatycznych do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach
realizowanych działań władze miasta oferują – między innymi – program Community
e-Champions, pomagający dzieciom zagrożonym słabymi wynikami szkolnymi. Miasto
znalazło się na liście siedmiu najbardziej inteligentnych miast świata w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w 2004 i 2005 roku.
Jednocześnie Sunderland dotknęły spore problemy starzenia się. Biuro Narodowej
Statystyki Brytyjskiej podaje, że do 2029 roku liczba mieszkańców Sunderland w wieku
poprodukcyjnym zwiększy się o 21%, a liczba mieszkańców zmniejszy się o 19% (w latach 1981-2006 odnotowano spadek liczby ludności o ponad 5%).
Sunderland było do niedawna typowym ośrodkiem przemysłowym. Obecnie
w działalności produkcyjnej pracuje w mieście zaledwie 15% ogółu zatrudnionych. Duże
dzielnice robotnicze mieszczą się w północnej i północnej-wschodniej części miasta.
Obok 18 osiedli znajdujących się dziś na terenie dawnych wsi, północno-zachodnia część miasta stanowi najistotniejszy obszar koncentracji inwestycji przemysłowych

Rewitalizacja w Sunderland

183

i handlowych. W Washington znajduje się 59% ziemi w mieście przeznaczonej pod
działalność przemysłową (podzielonej na 15 parków przemysłowych różnej wielkości,
włączając w to kompleks Nissana (Unitary Development Plan 2001). Po drugiej wojnie
światowej miasto rozbudowało liczne komunalne osiedla mieszkaniowe (m.in. Farringdon, Pennywell, Grindon, Hylton Red House, Hylton Castle, Thorney Close, Town End
Farm). W 2000 roku na mocy umowy podpisanej przez władze miasta przeszły one
w zarządzanie prywatnej firmy Sunderland Housing Group (obecnie Gentoo). Pomimo
krytyki rosnących cen utrzymania mieszkań Gentoo kontynuuje politykę modernizacji (i wyburzania) budynków. Gruntownym remontom (ociepleniu, wymianie instalacji
elektrycznych i sanitarnych) podlegały bloki położone w Monkwearmouth, Gilley Law,
Hendon oraz na East End.
W 1992 roku Sunderland uzyskał od Królowej status miasta (City) w uznaniu zasług w rewitalizacji i restrukturyzacji gospodarki lokalnej. Obecnie centrum Sunderland
stanowi skupienie placówek handlowych i biurowych (ok. 100 tys. m2 powierzchni handlowej i biurowej), będąc równocześnie największym skupieniem miejsc pracy (ponad
1000 firm zatrudniających ponad 20 000 osób (Sunderland City Council 2001)). Około
3 500 osób zamieszkuje centrum Sunderland. Przy samym centrum miasta znajduje się
największy w Sunderland obszar chroniony Ashbrooke (84 ha), w którym zlokalizowane
są prestiżowe wille otoczone starodrzewiem. Inne lokalne centra handlowe zlokalizowano przy głównych otaczających miasto drogach (np. Chester Road, St. Luke’s Terrace)
oraz w północno-zachodniej części miasta.
Sunderland należy do najbardziej zdeprywowanych miast angielskich. Spośród 25
dzielnic miasta jedynie jedna znajduje się wśród 50% angielskich dzielnic o najmniejszym stopniu deprywacji, a 12 znajduje się wśród tysiąca najbardziej zdeprywowanych.
Degradacją społeczną w największym stopniu są dotknięte Southwick (w północnej częsci miasta) i Thorney Close (w części południowej).

10.2. Przykłady projektów rewitalizacji
Największą instytucją realizującą projekty rewitalizacyjne w mieście jest Sunderland Arc (zob. ramka 10). W swojej obecnej formie Arc rozpoczeło działalność w roku
2002. Działalność przedsiębiorstwa jest dużej mierze podyktowana potrzebami rynku
nieruchomości (property-led regeneration) i bardziej ma na celu stymulowanie rozwoju, który prowadzi do rewitalizacji niż zajmowanie się samą rewitalizacją sensu stricte. Sudnerland Arc dostarcza również prywatnym deweloperom dobrze przygotowane
działki. Prowadzi też negocjacje z władzami miasta.
Zamknięcie dużych zakładów przemysłowych spowodowało pojawienie się
w mieście olbrzymich nieużytkowanych i niszczejących terenów. Projekty rewitalizacji
w Sunderland sięgają przełomu lat 60. i 70. Niemniej pierwszym dużym zrealizowanym
projektem rewitalizacji jest pochodzące z lat 90. Nabrzeże Św. Piotra (St. Peter’s Riverside) przy ujściu rzeki Wear. Największy wysiłek rewitalizacyjny wykonano jednak
w Sunderland w ostatnich latach. Dzielnica biznesowa pokrywająca się w Sunderland
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z obszarem centrum miasta stała się przedmiotem znaczącej przebudowy. W 2000 roku
rozbudowano centrum handlowe Bridges. Przebudowano wówczas również obszar dawnego dworca autobusowego, przyciągając liczne placówki handlowe. Pod koniec 2004
roku na wschód od centrum miasta otwarto multikino Cineworld. Podupadłe i niewykorzystane kino ABC Cinema usytuowane na rogu Park Lane i Holmeside zamieniono rok
później na kompleks rozrywkowy z kilkoma barami. Mimo to rozległe obszary miasta
wciąż czekają niezbędne przeobrażenia.
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Jednym z ciekawszych obszarów, które mają zostać poddane rewitalizacji, są dawne tereny stoczniowe fabryki dźwigów Groves Cranes. Sunderland Arc otrzymuje wiele
pytań od inwestorów odnośnie tego terenu. Agencja rewitalizacji nie jest jednak właścicielem działek i nigdy ten obszar nie był dla niej priorytetem. Działki są własnością
miasta. Kiedy wybrany przez miasto deweloper ogłosił swoje plany okazało się, że są
bardzo słabej jakości. Plany skoncentrowane były na budowie apartamentów. Wykonano
analizy rynkowe i przedstawiono je deweloperowi, sugerując, że dużo lepszym obszarem na budowę apartamentowców jest centrum miasta. Negocjacje z Sunderland Arc
przyniosły efekt w postaci zmiany planów, w których uwzględniono rolę, jaką przyniesie tej części miasta zapowiadana budowa mostu-ikony.
W początkowej fazie realizacji znajduje się Holmeside Triangle położony w centrum miasta. Kilka lat temu zamknięto tam duży supermarket. Rewitalizowany obszar
ma kształt trójkąta położonego pomiędzy dworcem głównym a stacją metra. Dzięki modernizacji istniejących budynków powstanie w nim do 23 tys. m2 nowoczesnych powierzchni handlowych, oraz ok. 7 tys. m2 obszarów rozrywki. W założeniu wybudowanych będzie również do 100 nowych domów i parking na 400 samochodów. Około 75%
budynków zostało już wykupionych przez Sunderland Arc. Nauczeni doświadczeniami
browaru Vaux, zarządzający rewitalizacją wybrali w konkursie dewelopera, który pozyskał wcześniej najemców.
Większość brytyjskich projektów rewitalizacji miast swoją realizację opisuje w świetle strategii rozwoju transportu. Niektóre instytucje wyłączają programy
przebudowy systemu transportowego do osobnych projektów rewitalizacyjnych.
Takim przykładem jest stworzenie strategicznego korytarza transportowego przez
Sunderland Arc. Projekt ten zwiększy przepustowość ludzi i samochodów; przewiduje się, że za 10 lat do centrum miasta będzie wjeżdżać w ciągu 1 godziny ponad
2,5 tys. samochodów więcej niż obecnie. Tym samym utrzymana będzie kluczowa
rola centrum w strukturze regionu miejskiego. W projekcie zakłada się doprowadzenie dodatkowej drogi do centrum miasta, krótkiego odcinka do portu i wybudowanie jednego mostu-łącznika. Wysokie koszty usprawnienia transportu w korytarzu
wzdłuż rzeki Wear finansowane będą z rządowego funduszu na budowę autostrad
i dróg szybkiego ruchu, jak i pochodzić mają od władz miasta. W lipcu 2006 roku
zapewniono finansowanie Departamentu Transportu dla pierwszej fazy projektu,
w której zostanie wybudowany most na rzece Wear łączący drogę A1231 z obszarem Groves. Zakończenie tej fazy budowy jest planowane na 2009 rok. Sunderland
Arc chce zamiast klasycznego mostu wybudować most-ikonę – zauważalny symbol
miasta. Agencja szuka więc obecnie dodatkowych środków (15 mln GBP) na budowę takiego mostu.
Szczegółowej analizie poddano pięć obszarów rewitalizacji (Ogrody Mowbray,
Nabrzeże św. Piotra, obszar dawnej kopalni Wearmouth Colliery, Sunniside oraz teren
byłego browaru Vaux) (ryc. 21). Ostatni przykład zaplanowanej, ale niezrealizowanej
dotąd rewitalizacji służyć ma ilustracji faktu, że wiele projektów rewitalizacyjnych napotyka spore trudności.
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Ryc. 21. Dotychczas zrealizowane duże projekty rewitalizacyjne w Sunderland
Large urban regeneration projects already completed in Sunderland
Opracowanie: G. Micek.

10.2.1. Projekt „Ogrody Mowbray” (Mowbray Gardens)
Strategia rewitalizacji Sunderlandu zakłada nawiązanie do dziedzictwa okresu wiktoriańskiego i świetności przemysłowej miasta poprzez modernizację i podkreślanie śladów
przeszłości. Interesującym przykładem rewitalizacji obszarów historycznego dziedzictwa
w Sunderland jest projekt „Ogrody Mowbray” (Mowbray Gardens). W jego ramach ze środków Heritage Lottery Fund (sięgających niemal czterech mln GBP) sfinansowano odnowę
parku Mowbray, modernizację pobliskiego Sunderland Museum i Galerii Sztuki oraz budowę
nowych ogrodów zimowych na miejscu budynku z okresu wiktoriańskiego, zburzonego podczas bombardowań II wojny światowej i sukcesywnie wyburzanego od tego czasu. Wszystkie te działania, wraz z wyborem zespołu projektantów, zostały przygotowane i wdrożone
przez Urząd Miasta Sunderland. Choć nacisk w projekcie położono na odnowę i konserwację,
powstało kilka nowych obiektów. Prace rewitalizacyjne przeprowadzono dość szybko, bo
w 2000 roku, po kilkunastu miesiącach restauracji, park został oficjalnie otwarty.
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Mowbray Park położony jest na południe od Sunderland Museum, Galerii Sztuki,
nowo wybudowanych ogrodów zimowych i odgrodzony od nich tzw. Południowymi Tarasami. Północną granicą parku stanowi jezioro. Mowbray Park jest podzielony na dwie strefy, których granicą jest dawna przemysłowa linia kolejowa przecięta żelaznym mostem.
Południowa część parku jest najstarsza i została oddana do użytku w 1857 roku, tworząc
zaczątek jednego z pierwszych parków w Północno-Wschodniej Anglii. W owym czasie
była to odpowiedź na opinię inspektora zdrowotnego, który po epidemii cholery zalecił
zapewnienie świeżego powietrza dla przechadzek. Miasto zakupiło wtedy za 2 000 GBP
grunt od rodziny Mowbray, otrzymując na ten cel od brytyjskiego rządu 3/8 tej sumy.
W przeszłości najstarszą część nazywano Budowlanym Wzgórzem (Building Hill),
gdyż miejscowa ludność miała prawo pozyskiwać wapień ze znajdującego się tam niewielkiego kamieniołomu. Od połowy lat 50. XIX wieku rozpoczęto rewitalizację tego obszaru,
a konkretnie plantowanie, nawożenie i wyznaczanie żwirowych ścieżek. We wklęsłe formy
terenu znajdujące się pomiędzy hałdami nawieziono nową warstwę gleby. W 1866 roku
obszar parku rozszerzono o jezioro i tarasy, a kilkanaście lat później dołączono ogrody zimowe, muzeum i galerię sztuki. Od lat 70. XX wieku środki przeznaczane na utrzymanie
parku zmalały i w związku z tym stawał się on coraz bardziej zaniedbany. Wiele drzew
zaczęło obumierać. W sumie dobrze zaprojektowany park wymagał więc restauracji polegającej w dużym stopniu na usunięciu chorych gatunków. Park odnowiono w ten sposób,
aby w jak największym stopniu przypominał wygląd z wiktoriańskiego okresu świetności.
Nacisk położono tu zwłaszcza na wprowadzenie wiktoriańskiego stylu organizacji roślin
(fot. 18). Przy jeziorze wybudowano również fontanny i kaskady, a także plac zabaw dla
dzieci i deskorolkarzy. Te nowe formy rozrywki otworzyły park na młodych ludzi. Pojawiły się też drewniane i brązowe rzeźby oraz odrestaurowane pomniki.

Fot. 18. Kwitnący Mowbray Park
Blooming Mowbray Park
fot. Sunderland City Council, Civic Centre, © Sunderland City Council, Civic Centre, Burdon Road,
SR2 7DN UK. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Odbiór społeczny projektu poznano podczas otwartych wystaw odbywających
w Głównej Bibliotece i Galerii Sztuki. Generalnie mieszkańcy wspierali ideę odnowy parku. Jedynym problemem był opór wobec przeniesienia na dawne miejsce do
parku pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy w Victoria Hall, w której w 1883
roku zginęło 183 dzieci. Sprzeciw uznano za uzasadniony i propozycja upadła. Po
zakończeniu rewitalizacji parku część mieszkańców i polityków przeprowadziła kampanię informacyjną, zakończoną przeniesieniem pomnika. Wraz z renowacją pomnika całość akcji finansowana była ze środków urzędu miasta. Wyrazem partycypacji
mieszkańców w trakcie trwania renowacji było również utworzenie Stowarzyszenia
Przyjaciół Mowbray Park, którzy regularnie spotykali się, aby wyrazić swoje opinie.
Projektanci odnowy parku przyznają, że plac zabaw i instalacje dla deskorolkarzy zostały znakomicie, bez specjalistycznych konsultacji, zaprojektowane przez stowarzyszenie i stały się dwoma najbardziej popularnymi miejscami odrestaurowanego parku
(Ruttley 2002).
Ogrody Mowbray stanowią dobry przykład racjonalnego podejścia do ochrony
dziedzictwa, znajdującego równowagę pomiędzy potrzebą ochrony i odnowy a popytem
na nowoczesne i atrakcyjne obiekty (jak np. instalacje dla deskorolkarzy). W trakcie restuaracji parku brano pod uwagę tylko takie gatunki roślin, które były popularne w epoce wiktoriańskiej.
Rewitalizacja polega również na wprowadzeniu akcji kulturalno-rozrywkowej.
Mowbray Park stał się miejscem corocznych miejskich uroczystości bożonaro-dzeniowych, skoncentrowanych wokół uruchamianego w zimie lodowiska. W celu organizacji
imprez na wolnym powietrzu postawiono w parku replikę wiktoriańskiej estrady.
Wraz z upadkiem parku w latach 70. zaczęto odnotowywać zachowania chuligańskie. Z czasem uznano park za miejsce niebezpieczne dla odpoczynku. W sierpniu 1993
roku dokonano szkód na kwotę ponad 13 tys. GBP, m.in. zniszczeniu uległa większość
pomników i rzeźb (Ruttley 2002). Świadomi niebezpieczeństwa projektanci restauracji
parku umieścili jednak w nim miniaturowe elementy (np. urny na parapetach budynków) nieodporne na dewastację. Zamykany w nocy park jest obecnie monitorowany
przez dwie widoczne kamery na dużych słupach. Mimo to nadal odnotowuje się zachowania destruktywne: zostały one jednak ograniczone do graffiti i niszczenia młodych
drzew.
Pomimo troski o konserwację starej tkanki przyrodniczej, zespół projektowy zidentyfikował kilka nieprawidłowości w wiktoriańskim projekcie parku (Ruttley 2002),
podkreślając, że restauracja na podstawie oryginalnego wzoru może doprowadzić do
powielenia błędów. Na przykład nad brzegiem jeziora biegła żwirowa ścieżka, która
swobodnie przechodziła w trawę. Z jednej strony trawa była niszczona przez przechodniów, z drugiej przez wody jeziora. W nowym projekcie zamontowano specjalny
próg ograniczający ścieżkę od brzegów jeziora. W przypadku niemożności modernizacji oryginalnych obiektów wykorzystano repliki. Na przykład wykonano duplikaty
oryginalnych armat zdobytych na Rosjanach pod Sewastopolem w czasie wojny krymskiej.
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W trakcie projektowania unikano umieszczania znaków zakazu i kodeksów zachowania w parku we wszystkich możliwych miejscach, jak to miało miejsce do tej
pory w niektórych parkach wiktoriańskich. Znaki i tablice informacyjne umieszczono jedynie przy wejściach, nie burząc przy tym atrakcyjności krajobrazu centrum
parku.
Obecnie Park Mowbray zaspokaja potrzeby mieszkańców, redukcji uległy też
zachowania kryminogenne. W pierwszym roku po otwarciu odwiedziło go ponad
600 tysięcy gości; stanowi on jedną z największych atrakcji turystycznych poza
Londynem. Ogrody zimowe i odnowione muzeum zostały otwarte w 2001 roku,
a w pierwszych trzech miesiącach odwiedziło je 300 tysięcy osób. Takie zainteresowanie przypisać należy szerokim akcjom promocyjnym wśród mieszkańców regionu
North East. Skutki rewitalizacji parku są niewątpliwie pozytywne: dzięki powstaniu
przy parku muzeum i ogrodów zimowych park przyciąga nie tylko mieszkańców,
ale i turystów.
10.2.2. Nabrzeże św. Piotra – Szlak Rzeźb (St Peter’s Riverside)
Na obszarze dawnej wioski Monkwearsmouth (ryc. 21) znajduje się obecnie
Nabrzeże św. Piotra (St. Peter’s Riverside), do niedawna zajmowane przez stocznie
i budynki magazynowe. Nazwa pochodzi od istniejącego tu od czasów wczesnego
średniowiecza kościoła i opactwa św. Piotra. W wyniku projektów rewitalizacyjnych
na obszarze nabrzeża zlokalizowano trzy nowe obiekty: Szlak Rzeźb (ekspozycję
nowoczesnych rzeźb i instalacji artystycznych), kampus uniwersytetu w Sunderland
i Narodowe Centrum Szkła. Ta ostatnia instytucja publiczna podtrzymuje sięgające
13 wieków tradycje produkcji szkła w mieście. Kampus uniwersytecki mieści jeden
z największych w Europie wydziałów z dziedziny obróbki szkła. Rewitalizacja miała
na uwadze wyeksponowanie miasta jako ośrodka o najdłuższych w Europie tradycjach
artystycznych.
W 1991 roku do części programu rehabilitacji nieużytkowanych obszarów nabrzeży rzeki Wear zatrudniono agencję artystyczną Helix Arts (organizację charytatywną
założoną przez Northern Arts). Korporacja rozwoju regionu Tyne&Wear zamierzała
stworzyć ekspozycję sztuki na wolnym powietrzu. Niezwykle ważne dla projektu było
uczestnictwo jednego z lokalnych artystów obserwującego upadek i rozbiórkę urządzeń
stoczniowych i budowę nowych obiektów kampusu, mariny i Narodowego Centrum
Szkła (fot. 19). We współpracy z rzeźbiarzami, a nawet pisarzami powstało trzynaście
rzeźb oraz wiele elementów sztuki użytkowej (m.in. oktagonalne ławki). Głównymi celem było przyciągnięcie tu turystów.
Ważnym elementem programu była budowa ścieżek pieszych i rowerowych
ciągnących się na długości ponad dwóch kilometrów wzdłuż nabrzeża oraz powstanie nowych budynków mieszkalnych. Cały projekt wkomponowuje się w pobliską
zabudowę nadrzeczną i znajduje swoje uzupełnienie w nowo powstałej marinie.
Szlak jedenastu rzeźb rozciąga się od Mostu Wearmouth Bridge do ujścia rzeki Wear
do morza.
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Fot. 19. Narodowe centrum szkła
The National Glass Centre
Sunderland City Council, Civic Centre, © Sunderland City Council, Civic Centre, Burdon Road, SR2
7DN UK. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Po powstaniu w 1997 roku korporacji rozwojowej Sztuka nad Riverside (Art on
Riverside), która przejęła od korporacji rozwojowej Tyne&Wear większość prac na nadbrzeżu, kontynuowano dalsze tworzenie galerii sztuki na wolnym powietrzu. Powstanie
firmy wyłącznie na potrzeby projektów nadrzecznych miało na celu połączenie działań
władz dzielnic w zakresie rozbudowy i promocji pomysłu. Po 1997 roku działki, należące niegdyś do stoczni i organizacji trustowych, stały się wspólną własnością miasta
i uniwersytetu. Cały projekt zakończono w 2001 roku.
Projekt zakładał kilka celów ściśle związanych z lokalną specyfiką:
• łagodzić uczucie straty po upadku silnie zakorzenionego w historii Monkwearmouth przemysłu stoczniowego,
• odnowić tożsamość lokalną,
• stworzyć przestrzeń publiczną na obszarze przez ponad wiek zapomnianym i pomijanym, nieodwiedzanym przez dużą część mieszkańców,
• wzmocnić spójność obszaru,
• uaktywnić lokalnych artystów, dając im możliwość rozwoju ich umiejętności we
własnym środowisku,
• poprzez szerokie konsultacje społeczne zaktywizować lokalną społeczność (po
zakończeniu projektu pozwolono grupie mieszkańców pełnić rolę przewodników dla grup turystycznych).
Społeczna konsultacja stanowiła bardzo istotny element projektu. Już przed powstaniem planów ukonstytuowała się lokalna grupa sterująca i powstała komisja artystyczna złożona po części z lokalnych artystów. Działania tych dwóch grup zostały
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wsparte przez bardzo duże zaangażowanie mieszkańców i uczniów lokalnych szkół.
Agencja artystyczna prowadząca projekt włączyła konsultacje społeczne w trakcie realizacji i po zakończeniu do harmonogramu działań. Grupa sterująca organizowała dla
mieszkańców wycieczki po rewitalizowanym nadbrzeżu. Niektóre elementy dzieł sztuki
zostały wyrzeźbione przez samych mieszkańców, np. rzeźby „Cienie w innym świetle”.
Nierzadko pojawiały się wypowiedzi mieszkańców typu: „sztuka nie jest już elitarnym
znakiem przeszłości – ona żyje w tym lokalnym środowisku”.
Cały projekt jest dobrze skomunikowany z resztą miasta i regionu (nabrzeże leży
blisko stacji metra), co dodatkowo sprowadza tu użytkowników nowego typu, m.in.
pracowników pobliskich firm. Zaprojektowano bardzo szeroką promenadę pozwalając
pieszym bezpiecznie podziwiać rzeźby pomimo przejeżdżających obok rowerzystów.
Rzeźby mogą trafić do różnego odbiorcy, gdyż mają zróżnicowany charakter: od abstrakcyjnej rzeźby w metalu po bardziej reprezentacyjne realistyczne pomniki.
Wzdłuż Szlaku Rzeźb wybudowano 308 domów pogrupowanych w dwa niewielkie
osiedla. Mieszkania w tych dwu- do czteropiętrowych domach mają w większości dwie
do trzech sypialni. Przy każdym domu znajduje się ogród. Cechą charakterystyczną tych
ceglanych budynków są balkony z widokiem na ścieżkę. Wybudowane domy przypominają starsze budynki z sąsiedztwa. Znajdujące się obok nowe budynki publiczne (np.
kampus uniwersytecki) zostały zaprojektowane w sposób współczesny, dynamicznie łącząc cegłę, drewno i okładzinę z metalu. W ramach projektu wyburzono część domów
wokół powstającej mariny. Nowo powstałe domy są w większości własnością prywatną:
w dużej części właścicielami są dotychczasowi mieszkańcy obszaru.
Promenada zyskuje mnóstwo światła dzięki jej południowej orientacji i zachęca
odwiedzających do spacerów, biegania, łowienia ryb, przejażdżki rowerem czy łódką.
Zapewniono również dobre oświetlenie w nocy promenady i zdobiących ją roślin.
W założeniu nocne natężenie światła ma być zbliżone do naturalnego światła dziennego.
Bardzo ważnym elementem projektu było dostarczenie przechodniom jak największej liczby miejsc do siedzenia, również w obrębie osiedli mieszkaniowych. Zaprojektowano stąd różne typy ławek, z najbardziej wyróżniającymi się oktagonalnymi. Murki do
siedzenia służą często jako miejsca oglądania improwizacji teatralnych.
Szlak Rzeźb otrzymał liczne nagrody. Między innymi w 1997 roku miasto zostało
uhonorowane Krajową Nagrodą za Rozkwit Centrum Miasta (National Britain in Bloom
Inner City Trophy) za „doskonałe działania prośrodowiskowe na nabrzeżu św. Piotra”.
Zakończone w 1998 roku „Cienie w innym świetle” stanowią kulminację siedmioletniej twórczości czterech artystów najbardziej zaangażowanych w rewitalizację nabrzeża św. Piotra. Instalacja ta łączy różne techniki rzeźby w kamieniu i metalu. Pomysł
na umieszczenie w projekcie drzewa wynika z opowieści napisanej przez miejscowego
ucznia szkoły po obejrzeniu wcześniejszej rzeźby znajdującej się kiedyś na nadbrzeżu.
Historia opowiada o ostatnim, ściętym na potrzeby budowy łodzi, drzewie. Drewno,
z którego wykonano łódź okazało się magiczne i sprawiło, że wokół łodzi ustawionej na
nabrzeżu rozrósł się las. Rzeźba drzewa (nazywanego czasem drzewem życia lub wie-
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dzy) ma prezentować również rewitalizację nadbrzeża św. Piotra prowadzoną po to, aby
wydobyć je z izolacji końca lat 80. i stworzyć tu centrum kultury i centrum akademickie.
Spoglądając pod pewnym kątem w teleskop, który stoi nieopodal, można zaobserwować kształt dźwigu stoczniowego, który stanowi de facto odbicie 100-metrowej mozaiki
stworzonej na chodniku z naprzemiennych jasnych i ciemnych elementów.
Większość mieszkańców tego obszaru stanowią starsi ludzie, stąd ich odbiór rewitalizacji był bardziej nostalgiczny. Wróciły wspomnienia starych doków. Tym bardziej, że większość instalacji artystycznych ma ścisłe związki z lokalną historią. Rzeźba
„Czerwony Dom” została wykonana w latach 1993-1994 i powstała z czerwonego piaskowca pozyskanego ze starego mostu Aleksandry. Przedstawia wnętrze nadbrzeżnego
zrujnowanego domu. Umieszczona przed biblioteką szklana i mozaikowa rzeźba „Drogi
Wiedzy” ma w zamyśle łączyć tradycje kształcenia w klasztorze w Monkwearmouth
z nowoczesnym uniwersytetem. Wykonana, jako ostatnia, instalacja „Wysoki Przypływ”
to zespół betonowych globów ustawionych w formie półksiężyca przy ujściu rzeki. Jej
symbolika polega na podkreślaniu związków pomiędzy przyrodą a miejscem.
Część środków wspierających program Sztuka nad Riverside pochodziła z grantu
Narodowej Loterii (3,5 mln GBP), a pozostałe środki (2,7 mln GBP) z innych funduszy
publicznych i prywatnych (m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i towarzystwa budowlanego Northern Rock). W sumie inwestycje na nabrzeżu
wraz z budową kampusu i Narodowej Galerii Szkła sięgnęły 60 mln GBP.
W rezultacie realizacja projektu udowodniła, że udział mieszkańców może wzmocnić jakość i spójność tworzonej sztuki i tym samym odegrać istotną rolę w rewitalizacji obszaru. Przykład rewitalizacji nabrzeża św. Piotra jest dobrą lekcją realizowanej
w Wielkiej Brytanii idei kompleksowej rewitalizacji polegającej na koncentracji wysiłków nie tyle na samym nabrzeżu, ale również na obszarach otaczających.
10.2.3. Wioska Stadionowa (Stadium Village)
Opisany poniżej przykład stanowi dobrą lekcję polegającą na zmianie monofunkcyjnego zagospodarowania wskutek wprowadzenia kilku nowoczesnych funkcji.
Tego typu projektem rewitalizacyjnym jest obszar tzw. Wioski Stadionowej (Stadium
Village). Klub piłkarski AFC Sunderland poszukiwał miejsca pod nowy stadion, gdyż
dotychczasowy był zbyt mały, a na dodatek nie można go było rozbudować ze względu
na bliskość osiedli mieszkaniowych. Malowniczo położony przy meandrze rzeki Wear
(ryc. 21), obszar ostatniej zamkniętej w mieście kopalni węgla kamiennego Wearmouth Colliery posłużył jako doskonałe miejsce do budowy Stadionu Światła (Stadium of
Light). Obiekt sportowy mogący pomieścić 48 tys. kibiców oddano do użytku w 1997
roku. Dziesięć lat później zakończono realizację 50-metrowej pływalni. Symbolem dawnej przeszłości górniczej obszaru jest umieszczony przy stadionie pomnik z nieustannie
świecącą lampą górniczą.
Wprowadzanie zróżnicowanej struktury użytkowania ziemi jest typowe dla brytyjskiej rewitalizacji (ryc. 22). Taki też był cel przyświecający działaniom Sunderlad
Arc. Projektowi flagowemu (w tym wypadku Stadionowi Światła) towarzyszą obiekty
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dodatkowe. W planach do „wioski stadionowej” ma być przeniesiona szkoła średnia.
Około 40 tys. m2 przeznaczono tu na hotel i przestrzeń dla wypoczynku, gdzie ma powstać centrum zdrowia i urody. Budowa tych obiektów jest częścią strategii miasta,
które chce połączyć ochronę zdrowia ze sportem. Statystyki wskazują bowiem wysoki
procent zapadalności na choroby układu krążenia. Mieszanemu użytkowaniu ziemi na
obszarze „wioski stadionowej” służyć ma budowa obiektów biurowych o łącznej powierzchni 7 tys. m.kw. Dodatkowo na rewitalizowanym obszarze pozostanie duża część
budynków mieszkaniowych z przeznaczeniem dla rodzin z dziećmi.

Ryc. 22. Plan Wioski Stadionowej w Sunderland
Plan of Stadium Village in Sunderland
Opracowanie: G. Micek.

Pozostałe do zrewitalizowania działki są w posiadaniu agencji. Sunderland Arc
szuka dewelopera na budowę wysokiej klasy hotelu, który miałby korzystać ze wzmożonego ruchu turystów „sportowych”. Hotel mógłby powstać na obszarze położonym na
północ (przy rondzie) lub na południowy-zachód od stadionu.
Sama budowa stadionu nie przyniosła takiego zainteresowania obszarem, jakie się
pojawiło po przybyciu tu trenera Roy’a Keane’a w sierpniu 2006 roku. Ryanair odnotował wzrost liczby pasażerów przybywających do Sunderland z Newcastle w piątki poprzedzające grę Sunderland na swoim stadionie (Keane..., 2006). W sumie liczba
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pasażerów podniosła się o 600 osób w porównaniu z pozostałymi piątkami. Przybycie
Keane’a uruchomiło irlandzką turystykę weekendową.
Teren, na którym powstało Stadium Village stanowił do niedawna obszar przemysłowy. Działało tu kilku dużych pracodawców, np. producent pędzli i szczotek Cottam
Brothers. Fabryka ze względu na nie nadające się do modernizacji dziewiętnastowieczne budynki nie mogła się rozwijać w tym miejscu, więc przeniosła się do pobliskiego
South Tyneside. Cottam Brothers skorzystał z tzw. dotacji za przeszkadzanie w biznesie
(business disturbance). Działka Cottam Brothers została kupiona przez agencję rozwoju
regionalnego ONE North East przy współudziale i wsparciu doradczym agencji. Sunderland Arc pokrył koszty przeprowadzki firmy i rozbiórki jej budynków.
Na obszarze wioski nadal działa Edward Thompson Printers, producent materiałów
promocyjnych oraz niszowych produktów związanych z sektorem rozrywki, np. karty
do bingo. Jest to czwarty co do wielkości pracodawca w Sunderland. Agencja rewitalizacji miasta współpracuje obecnie z Edward Thompson Printers, aby znaleźć odpowiednią
dla nich działkę w Sunderland.
Wioska Stadionowa jest przykładem stopniowej i rozciągniętej w czasie rewitalizacji obszaru wokół projektu flagowego. Pomimo niezakończenia projektu sam pomysł
sprawdził się i w opinii niezależnych osób powstanie stadionu utrwaliło przywiązanie
mieszkańców Sunderland do swojego miasta. Pozwoliło również związać obszar położony na lewym brzegu rzeki z prawobrzeżnym centrum miasta.
10.2.4. Sunniside
Sunniside to dobry przykład obszaru zaniedbanego,w którym dzięki odpowiednio
wczesnej identyfikacji narastających problemów podjęto skuteczną akcję rewitalizacyjną (fot. 20). Sunniside leży na wschód od ścisłego centrum miasta (zob. zał. 2). Jego
rewitalizacja jest obecnie w trakcie realizacji, aczkolwiek wiele domów poddano już
kompletnej modernizacji. Sunniside zabudowane jest przez stylowe XIX-wieczne domy.
Duża część z nich nie była jednak do końca zeszłego stulecia zamieszkana. Przepiękne
domy potrzebowały wielu napraw, do dziś niektóre z nich zamieszkują studenci.
Obszar Sunniside ma swój własny zarząd zajmujący się rewitalizacją, funkcjonujący w ramach Sunniside Partnership (zob. ramka 11 i 12). Osoby w nim pracujące są
zatrudniane przez Sunderland Arc, choć organizacja partnerska jest przez mieszkańców
postrzegana jako niezależna jednostka. Sunniside Partnership powstało w 2003 roku,
aby prowadzić rewitalizację tego historycznego obszaru i kontrolować jej przebieg. Organizacja ma charakter non-profit. Zadaniem Sunniside Partnership jest przyciągnięcie
130 mln GBP inwestycji prywatnych i publicznych w ciągu 13 lat w celu transformacji
gospodarczej, społecznej, kulturowej i fizycznej obszaru. Partnerstwo ma na celu stworzenie możliwie szerokiego zakresu funkcji w Sunniside: od mieszkaniowej i rozrywkowej po usługową i kulturową. Celem projektów jest również przywrócenie obszaru jego
mieszkańcom poprzez zamianę obiektów usługowych (m.in. starego gmachu poczty)
na budynki mieszkalne z apartamentami. Program ma również na celu przekształcenie
nieużywanych górnych pięter sklepów na mieszkania.
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Fot. 20. Jeden z placów w Sunniside po rewitalizacji
Sunniside Gardens after regeneration
Sunderland City Council, Civic Centre, © Sunderland City Council, Civic Centre, Burdon Road, SR2
7DN UK. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W Sunniside funkcjonowała nieźle utrzymana przestrzeń parkowa, ale mieszkańcy
z niej nie korzystali. Ponad 3 miliony GBP wydano na stworzenie istniejących terenów
zielonych dla potrzeb rekreacji. W marcu 2007 roku otwarto w Sunniside nowy park
o charakterze ogrodu. Ma on zapewnienić odpoczynek osobom pracującym i mieszkającym w centrum miasta. Ogrody uzyskały główną nagrodę Królewskiego Instytutu Statutowych Geodetów w wysokości 2 mln GBP. Zwiększeniu spójności obszaru posłużą
odbywające się właśnie remonty sąsiednich ulic i otwartych przestrzeni.
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Do zrealizowanych w 2008 roku przedsięwzięć w Sunniside należy „Miejsce” (the
Place). Obiekt ten zbudowano na miejscu dawnego hotelu Manor. Przekształceniu poddano w bezpośrednim sąsiedztwie sześć domów w stylu georgiańskim, znajdujących się
na liście zabytków. Obecnie znajdują się w nich nowoczesne biura. Samo „Miejsce” to
centrum biznesu i sztuki mieszczącym sale konferencyjne, galerię sztuki, sale sceniczne
i studia artystyczne przeznaczone pod wynajem. Zakłada się, że „Miejsce” stanie się
ośrodkiem kreatywności i innowacyjności w Sunniside.
Na remonty, modernizację i przekształcenia domów Sunniside Partnership otrzymuje finansowanie z One NorthEast w ramach Sunniside Commercial Property Grant.
Takie dotacje mogą uzyskać właściciele i najemcy chcący odświeżyć zajmowane nieruchomości. One NorthEast przeznaczyło ponad milion GBP w na realizację tych zadań. Kluczowymi kryteriami przyznawania grantów jest tu: stworzenie lub zachowanie
miejsc pracy (nawet przy remoncie domu); utrzymanie wysokiego standardu projektu
i jego wkomponowanie w scenerię uliczną; przywrócenie użytkowania pustym pomieszczeniom; stworzenie takich funkcji, które przyciągną gości do Sunniside. Pierwszym
programem był 1,2 milionowy system grantów Heritage Lottery Fund uruchomiony
w porozumieniu z Urzędem Miasta Sunderland. Szczególny nacisk jest kładziony na
odtworzenie zniszczonych detali architektonicznych domów.
Pewnym problemem stało się wykupywanie opuszczonych domów przez deweloperów w celach spekulacyjnych. Bardzo stare, opuszczone budynki były kupowane na
aukcjach w celu gruntownej renowacji lub nawet zburzenia i budowy nowych domów.
Ceny aukcyjne były mocno podbijane. W założeniu odnowione lub nowo wybudowane
lokale miały być sprzedawane po znacznie większych cenach na wolnym rynku. Deweloperzy nie liczyli się jednak z kontrolnym działaniem Sunderland Arc. Myśleli, że
otrzymają znaczący grant na pokrycie kosztów remontu obliczony na podstawie zawy-
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żonej ceny aukcyjnej. Sunderland Arc postanowił jednak wypłacić im dotację obliczoną
na podstawie rzeczywistej ceny działki. Mimo niższej dotacji deweloperzy nadal chętnie
kupują stare domy w Sunniside.
Sunniside jest to niewątpliwie jeden z obszarów, na którym rewitalizacja odniosła
sukces. Zadział tu bowiem mechanizm masy krytycznej: wyremontowano taką liczbę
domów, że ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że obszar się zmienia i uruchomiono
w ten sposób samonapędzający się rozwój poprzez rewitalizację. Specyfiką Sunniside jest brak wielkoobszarowych problemów. To raczej pojedyncze domy potrzebowały
renowacji. Stąd relatywnie niskim nakładem finansowym można było odnowić duży
obszar. Przykład Sunniside pokazał sens istnienia agencji rewitalizacji miasta jako jednostki kontrolującej przebieg rewitalizacji.
10.2.5. Obszar dawnego browaru Vaux
Obszar dawnego browaru Vaux jest nierzadkim w Wielkiej Brytanii przykładem
zahamowanej rewitalizacji obszaru położonego w pobliżu śródmieścia. Brak postępów
rewitalizacji wynika w dużym stopniu ze zbyt późnej reakcji władz lokalnych i agencji
rewitalizacji miasta na działania inwestorów prywatnych.
Obszar dawnego browaru Vaux położony jest na wzgórzu nad rzeką Wear. Z pięknym widokiem na rzekę stanowi on kluczową bramę do miasta Sunderland. Widoczny
z dużej części miasta teren stał się zbyt późno punktem szczególnego zainteresowania
Sunderland Arc jak i władz miasta.
W wyniku procesów konsolidacji rynku produkcji piwa browar Vaux został zamknięty w 1999 roku. Browary w Sunderland i Sheffield zostały zaraz po zamknięciu
kupione przez Swallow Group. Dość szybko (na wiosnę 2000 roku) grupa ta została
przejęta przez hotelowego i rozrywkowego giganta Whitbread PLC.
W 2001 roku obszar browaru Vaux kupiło Tesco (12,8 mln GBP za 5,7 ha), wyprzedzając tym samym planowany w dłuższej perspektywie zakup terenu przez agencję rewitalizacji miasta Sunderland Arc. Sieć handlowa podała w październiku 2002
roku do publicznej wiadomości plan rozwoju obszaru. W jego założeniach miał tu powstać supermarket firmy wraz z innymi sklepami i kilkoma budynkami mieszkalnymi.
Natychmiastową odpowiedzią na ten plan była alternatywna koncepcja przygotowana
przez Sunderland Arc i oprotestowanie planów sieci handlowej. Tesco jest uznawane
w Wielkiej Brytanii za bardzo twardą firmę. W wielu podobnych sytuacjach władze
lokalne poddawały się i pozwalały wybudować supermarkety. Sieć handlowa zmodyfikowała swój projekt w listopadzie 2004 roku, kładąc nacisk na bardziej zróżnicowane
użytkowanie ziemi. Również i ta koncepcja Tesco została odrzucona z uwagi na jej
nadmiernie handlowy charakter. Korporacja handlowa miała wybudować supermarket
(wraz z galerią handlową) o łącznej powierzchni 17,6 tys. m2, 90-pokojowy hotel oraz
około 500 domów. Sumaryczny koszt przedsięwzięcia miał wynieść 150 mln GBP).
W latach 2006-2007 rząd brytyjski zaakceptował alternatywny projekt zagospodarowania działki przygotowany przez Sunderland Arc. W sierpniu 2007 roku niezależny
inspektor powołany przez rząd brytyjski potwierdził, że supermarket nie może powstać
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przy zorientowanym handlowo centrum miasta. Dodatkowo, w wyniku konsultacji społecznych, zmieniono plany zagospodarowania (unitary development plan), chroniąc obszar centrum miasta przed budową dużego supermarketu. Tesco wystąpiło więc na drogę
negocjacji sądowych z Sunderland Arc dotyczących sprzedaży działek. Jeżeli rozmowy
nie zostaną zakończone sukcesem, Agencja Rozwoju Regionalnego ONE North East ma
statutową moc rozpocząć proces obowiązkowego zakupu (compulsory purchase order)
działek Vaux, aby zrealizować plany Sunderland Arc.
Dalekosiężne plany zakładające zróżnicowane i wielokierunkowe użytkowanie
obszaru nie zostały niestety do tej pory zrealizowane. Propozycja Sunderland Arc
zakłada wybudowanie 1000 apartamentów, 47 tys. m2 powierzchni biurowej, dwóch
nowych hoteli, budynków publicznych i mostu dla pieszych. W sumie inwestycje mają
dać ponad 3 000 nowych miejsc pracy. Najważniejszym elementem ożywienia ma być
budowa obiektów biurowych, gdyż obecnie większość firm świadczących usługi dla
biznesu funkcjonuje w podmiejskich parkach biurowych, co generuje spory ruch samochodowy. Budowa obiektów biurowych w centrum miasta ma w założeniu przyciągnąć
bogatych ludzi, którzy zaczną tu wydawać pieniądze. Skutki wolnej reakcji władz lokalnych i agencji rewitalizacji miasta można oglądać do dziś w postaci zrekultywowanej,
ale pustej działki, która jest nadal własnością Tesco.
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11. Podsumowanie i wnioski
• Obydwa przykłady miast Północno-Wschodniej Anglii pokazują, że wczesne rozpoczęcie procesów rewitalizacji nie oznacza wcale szybkiego sukcesu. Pomimo długiej
tradycji rewitalizacji wiele dzielnic Newcastle i Sunderland pozostaje nadal niezrewitalizowanych. Obszary zrewitalizowane w latach 60. są ponownie odnawiane (np.
okolice Eldon Square).
• Ważną lekcją płynącą z doświadczeń rewitalizacyjnych lat 60. i 70. (zwłaszcza
w przypadku Newcasle) jest konieczność zachowania dużej ostrożności w przypadku rewitalizowania obszarów historycznych. Z pewnością nie należy wówczas stosować zupełnie nowych rozwiązań, zwłaszcza, jeśli prowadzą one do nieodwracalnych
zmian dotyczących cennych historycznie i kulturowo obiektów i obszarów.
• Kolejną, kluczową kwestią w przypadku rewitalizowania terenów zasobnych w obiekty zabytkowe jest holistyczne podejście do zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego. Selektywna ochrona wybranych historycznych obiektów, jaka miała miejsce
w przypadku przebudowy centrum Newcastle, doprowadziła do fragmentacji historycznego obszaru i unicestwiła charakterystyczny, wiktoriański krajobraz miejski.
Nawet najcenniejsze zabytki, pozbawione kontekstu w postaci historycznego układu ulic, tradycyjnych materiałów używanych do brukowania chodników, zabudowy
w adekwatnej do historycznej skali etc. tracą swój potencjał wynikający z ich autentyczności.
• Szczególna ostrożność w przypadku planowania nowych inwestycji, polegająca na
przeprowadzeniu dogłębnych studiów uwarunkowań oraz analiz wpływu inwestycji
na szersze otoczenie, w planowaniu nowych inwestycji powina dotyczyć nie tylko
obszarów historycznych. Jak pokazują studia przypadków rewitalizacji w Newcastle
i Gateshead, nieplanowane efekty uboczne nowych inwestycji mogą zniweczyć cele
całego projektu rewitalizacji. Centrum handlowe Eldon Square (abstrahując od kwestii niedopasowania skali i projektu architektonicznego do historycznego otoczenia)
doprowadziło do upadku wielu mniejszych, lokalnych firm handlowych także poza
samym obszarem interwencji rewitalizacyjnej. Podobna historia dotyczy inwestycji
w centrum handlowym MetroCentre w Gateshead, które doprowadziło do upadku
działalności handlowych w centrum miasta, a w konsekwencji do jego degradacji.
• Z całą pewnością godną naśladowania cechą programów rewitalizacyjnych przeprowadzonych w Newcastle i Sunderland jest priorytetowe potraktowanie w nich zagadnienia dostępności rewitalizowanych obszarów, szczególnie poprzez rozwój sprawnej
i wydajnej komunikacji pyblicznej (budowa systemu metra w oparciu o starą sieć kolejową, uruchomienie elektrycznych autobusów Quaylink obsługujących zrewitali-
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zowane nabrzeża). Kwestia poprawy dostępności może być kluczowym czynnikiem
zwłaszcza w przypadku obszarów peryferyjnych, gdzie sama budowa szybkiego połączenia z centrum miasta może uruchomić samonapędzający się proces rewitalizacji,
w tym procesy gentryfikacji.
Rozwiązania prawne stosowane w trakcie całego okresu, od kiedy prowadzone są
działania rewitalizacyjne w obu miastach, były bardzo zróznicowane. Ocena ich przydatności w warunkach polskich nie jest łatwa, z uwagi na różnice w systemie prawnym. Na podstawie prezentowanych przykładów można wnioskować, że bez względu
na to, jakie rozwiązania i narzędzia prawne przyjmiemy, o sukcesie podejmowanych
działań rewitalizacyjnych decyduje przede wszystkim jakość stanowionego prawa
i konsekwencja w jego przestrzeganiu i stosowaniu.
Powodzenie wielu projektów zależy od umiejętności współdziałania pomiędzy władzami różnego szczebla (np. władzami Newcastle, agencją rozwoju regionalnego
ONE North East), pomiędzy różnymi miastami (jak w przypadku Newcatle i Gateshead) i instytucjami. Praktycznie każdy większy projekt rewitalizacyjny zrealizowany w Newcastle i Sunderland wymagał zawiązania różnego rodzaju partnerstw.
Z drugiej zaś strony zbyt duża liczba instytucji odpowiedzialnych za implementację
projektu utrudnia jego skuteczną realizację. W przypadku szczególnie skomplikowanych obszarów, w których trudno o poruzumienie pomiędzy podmiotami, skutecznym
rozwiązaniem może okazać się przejęcie projektu przez władze wyższego szczebla.
Zwłaszcza projekty flagowe, w dużej skali wymagają precyzyjnego określenia kompetencji i źródeł finansowania. Projekty flagowe mogą stać się kołem zamachowym
całej rewitalizacji, jak to miało miejsce w przypadku Newcastle/Gateshead Quayside,
aby jednak tak się stało, poza samą realizacją bardzo istotnym aspektem jest dalsze
zarządzanie zrealizowanymi obiektami.
Planując proces rewitalizacji należy zwrócić uwagę na charakterystyczne cechy danego miejsca, które mogą stać się jego szczególnym atutem ułatwiającym rewitalizację.
Mogą to być elementy dziedzictwa kulturowego, niekoniecznie zabytkowe (duży potencjał drzemie w obiektach poprzemysłowych, czego przykładem jest Baltic Mill),
ale także specyficzne cechy lokalnej topografii, jak położenie nad rzeką czy na stromym stoku.
Bardzo dobre efekty może dać rewitalizacja, która poprzez odniesienie do sztuki tworzy nową tożsamość obszaru (przykład Szlaku Rzeźb).
Partycypacja społeczna powinna również, o ile to możliwe, polegać na aktywnym
udziale mieszkańców w projekcie (przypadek tworzenia rzeźb przez lokalnych mieszkańców przy Nabrzeżu św. Piotra).
Przykład rewitalizacji Nabrzeża św. Piotra jest dobrą lekcją realizowanej w Wielkiej
Brytanii idei kompleksowej rewitalizacji polegającej na koncentracji wysiłków nie
tyle na samym nabrzeżu, ale również na obszarach otaczających (np. nowych obiektach mieszkaniowych czy edukacyjnych).
Park Mowbray jest przykładem pomysłu na to, jak bez stosowania dużych środków
bezpieczeństwa, redukcji ulegają zachowania kryminogenne. Pokazuje również, że

Podsumowanie i wnioski

201

pierwotne nastawienie na obsługę mieszkańców może, dzięki wprowadzenie nowych
funkcji, skutkować przyciągnięciem turystów.
• Przykład tzw. wioski stadionowej stanowi dobrą lekcję polegającą na zmianie monofunkcyjnego zagospodarowania na wskutek wprowadzenia kilku nowoczesnych
funkcji.
• Przykład Sunniside pokazał sens istnienia agencji rewitalizacji miasta jako jednostki
kontrolującej przebieg rewitalizacji.
• Przykład browaru Vaux wskazuje na konieczność obserwacji zachowań dużych przedsiębiorstw (m.in. handlowych) w zakresie zakupu kluczowych działek w mieście.

III. OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ BRYTYJSKICH W WARUNKACH POLSKICH

Robert Guzik

12. Wprowadzenie
Jednym z głównych celów analizy procesów rewitalizacji w Wielkiej Brytanii było
wychwycenie tych prawidłowości i rozwiązań, które mogą rzucić światło na polską
praktykę rewitalizacyjną. Celem tej części opracowania jest ocena możliwości wykorzystania brytyjskich rozwiązań w Polsce. Wykonanie takiej oceny jest zadaniem niezwykle
trudnym ze względu na specyfikę funkcjonowania rządu i władz lokalnych w Wielkiej
Brytanii, absolutnie różnego od reszty Europy systemu prawnego, a także ze względu na
zupełnie inną skalę możliwości finansowych występującą w Wielkiej Brytanii. Róznice
te okazują się być znacznie większe niż sądzono przystępując do przeglądu i analizy.
Specyfiką procesów rewitalizacji w Wielkiej Brytanii jest ich ścisły związek z polityką regionalną, mieszkaniową, rozwoju gospodarczego, a ostatnio z polityką zrównoważonego rozwoju. Z perspektywy zewętrznego obserwatora nie jest to łączone
w sposób właściwy i raczej należałoby uniknąć takiego stanu. Fakt, że w regionach
najważniejszą agencją odpowiedzialną za rewitalizację są agencje rozwoju regionalnego
realizujące cały zestaw zadań nie związanych z rewitalizacją, a na poziomie krajowym
narodowa agencja rewitalizacji (English Partnerships) jest też odpowiedzialna za nowe
miasta, mieszkalnictwo, promocje poszanowania energii i wiele innych zagadnień sprawia, że granica między rewitalizacją a na przykład rozwojem gospodarczym, a także
odpowiedzialność wymienionych instytucji ulegają rozmyciu.
Początkowy optymizm autorów przygasza również świadomość, że cały system
rewitalizacji w Wielkiej Brytanii, a w szczególności metody wyboru obszarów do rewitalizacji, niektóre mechanizmy finansowania i całość monitoringu i ewaluacji projektów oparte są na setkach wskaźników statystycznych dostępnych w Anglii na poziomie
jednostek sąsiedzkich. Takich danych w Polsce nie ma wcale lub są w najlepszym razie
dostępne dla całego miasta, nie zaś dla regionów urbanistycznych.
Innej natury trudnością jest nieprzystawalność do polskich realiów brytyjskiej kultury politycznej. Wydaje się, że obecna siła procesów rewitalizacji w Wielkiej Brytanii
tkwi w zaangażowaniu sektora prywatnego i skutecznym łączeniu interesów publicznego i prywatnego. W Polsce wciąż nie ma klimatu dla takich rozwiązań. Atmosfera podejrzeń, oskarżeń, zaskarżanych przetargów może skutecznie zablokować w ten sposób
prowadzoną rewitalizację. Nie da się wszystkiego zapisać w prawie, które – jeśli zbyt
sztywnie ustanowione też może być blokadą. Po raz kolejny uwidacznia się konieczność
budowy w Polsce społeczeństwa obywatelskiego opartego na świadomości wspólnoty,
zaufaniu i zwykłej życzliwości.
Warto mieć na uwadze niewielką ilość terenów inwestycyjnych typu greenfield
w Wielkiej Brytanii, co niezwykle sprzyja rewitalizacji. Bardzo surowe reguły plani-
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styczne wykluczające zagospodarowanie terenów zielonych oraz zablokowanie rozlewania się miast poprzez otoczenie ich strefą zieloną (green belt) sprawia, że wszelkiego
typu nieużytki miejskie oraz obszary poprzemysłowe są atrakcyjnym, bo często jedynym
możliwym, miejscem dla inwestycji (handel, mieszkania itd.). Władzom publicznym realizującym rewitalizacje jest relatywnie łatwo pozyskać prywatnych deweloperów do
swoich projektów. Dlatego jednym z wniosków, wykraczającym wprawdzie poza ścisłą
problematykę rewitalizacyjną jest konieczność przywrócenia w Polsce planowania urbanistycznego oraz uporządkowania planowania przestrzennego, szczególnie w obszarach
metropolitalnych. Oprócz korzyści bardziej racjonalnego wykorzystania infrastruktury
(ograniczanie rozpraszania zabudowy), korzyści estetycznych (krajobraz) mogłoby to
mieć pozytywne skutki dla procesów rewitalizacji.
Nie należy także zapominać o odmienności struktury przestrzennej i społecznej
brytyjskich miast od miast Polski. Do najważniejszych różnic należy występowanie
w Wielkiej Brytanii pustostanów, a także znaczna segregacja przestrzenna różnych grup
społecznych w zależności od zamożności, religii, czy pochodzenia etnicznego. Występowanie pustostanów i znacznie dynamiczniejszy rynek nieruchomości, któremu pustostany sprzyjają, ułatwiają segregację przestrzenną. Kolejną różnicą jest odmienny
charakter zabudowy miejskiej ze znacznym udziałem domów w zabudowie bliźniaczej
(semi-detached houses) lub szeregowej (terraced houses) przy znacznie mniejszym niż
w Polsce udziale zabudowy wysokiej, w szczególności osiedli z wielkiej płyty. Te ostatnie w Wielkiej Brytanii postrzegane są jako bardzo mało atrakcyjne do zamieszkania,
w związku z czym to właśnie z tym typem zabudowy związana jest większość problemów społecznych, których rozwiązanie ma być jednym z celów rewitalizacji.
Mimo powyższych uwag, autorzy żywią nadzieję, że wiele szczegółowych rozwiązań może z powodzeniem być wykorzystanych na polskim gruncie. Wierzymy, że dla
specjalistów zajmujących się szczegółowymi obszarami rewitalizacji pewnym wskazaniem będą zawarte treści I i II części opracowania oraz informacje na brytyjskich portalach internetowych, których listę zawarto na końcu książki.
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13. Rozwiązania prawne i finansowe
Brytyjski system finansowania rewitalizacji w niewielkim tylko stopniu mógłby służyć jako wzorzec polskich rozwiązań. Zasadnicza różnica polskiego systemu w porównaniu z nieustannie zmieniającymi się rozwiązaniami brytyjskimi polega na znaczącym
korzystaniu w naszym kraju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W brytyjskich
warunkach angażowane są spore środki prywatne, jak i niemałe sumy z budżetu centralnego państwa. W niektórych projektach zadeklarowany udział środków prywatnych, wydatkowanych zazwyczaj w końcowym etapie działań, jest warunkiem koniecznym ich rozpoczęcia. Aby włączyć polskich inwestorów prywatnych do projektów rewitalizacyjnych
należy wspomóc pewność uzyskania zwrotu z inwestycji. Często oznacza to konieczność
kombinowanego finansowania projektów rewitalizacyjnych. W Wielkiej Brytanii kapitał często pochodzi od kilku inwestorów prywatnych (stąd jest jednostkowo relatywnie
nieduży), kilku programów publicznych oraz innych środków. Na przykład do budżetów
projektów rewitalizacyjnych włącza się również często środki pochodzące z zysków z gier
losowych. Do interesujących programów finansujących rewitalizację należy: Loteryjny
Fundusz Dziedzictwa (Heritage Lottery Fund) oraz pozyskiwanie funduszy przez instytucje charytatywne i non-profit za pomocą zwrotu części środków za bilety wstępu. Aby pozyskać środki finansowe pochodzące z opłat za gry losowe, zmianie musiałaby ulec ustawa
z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz inne ustawy.
W brytyjskim systemie finansowania istnieją możliwości nawiązania przez dewelopera współpracy z funduszami emerytalnymi (przypadek Eldon Square i zaangażowania
kapitału przez Shell Pensions Funds). W założeniu fundusze emerytalne mogą współfinansować część przedsięwzięcia, traktując je jako lokatę kapitału. Pojawia się otwarte
pytanie na temat zasadności i możliwości zastosowania takiego rozwiązania w Polsce.
Wydaje się, że polski system powinien nawiązywać do brytyjskiego modelu finansowania w zakresie zwiększenia udziału sektora prywatnego oraz modelu pozyskiwania
projektów do konkursów. Pomimo krytyki modelu konkursowego ten innowacyjny system pozwalał wyłonić najlepiej przygotowane jednostki. Co ważniejsze, wiele jednostek, które przegrały w pierwszych terminach, po nabraniu doświadczenia otrzymywało
środki w kolejnych konkursach. Aby uniknąć brytyjskich błędów, należy zadbać o to,
żeby przetargi służyły celom lokalnym, a nie wyłącznie ogólnokrajowym. Rozdziałem
środków, organizacją i rozstrzyganiem konkursów mogłaby się zajmować na wzór angielskiego English Partnerships – krajowa agencja rewitalizacji.
Mimo próby integracji środków na rewitalizacje w ramach jednolitego budżetu
rewitalizacyjnego (Single Regeneration Budget) w Wielkiej Brytanii funkcjonowały
i funkcjonują różnorodne programy finansowania rewitalizacji. Jest to podejście, które
na podstawie doświadczeń brytyjskich warto rekomendować. Ogólnie idea sprowadza

208

Grzegorz Micek

się do ograniczania liczby podmiotów będących dysponentami środków, a nie do liczby rodzajów programów rewitalizacyjnych. Single Regeneration Budget (SRB) skupiał
środki pochodzące z budżetów wielu ministerstw i sprawował bezpośrednią kontrolę
tych instytucji co do sposobu wydawania tych środków, a także wprowadzał element
koordynujący i upraszczający dla starających się o finansowanie. Jednocześnie środki były podzielone na różne pule (np. rekultywacja i oczyszczanie terenów, programy
mieszkaniowe, programy rewitalizacji społecznej itd.) zapewniając, że wszystkie typy
rewitalizacji mogły być finansowane. Wprawdzie system ten nigdy nie został do końca
wdrożony, a SRB już uległ likwidacji i jego rolę ma pełnić zarządzany przez Agencje Rozwoju Regionalnego – Single Pot to jednak jest powszechna zgoda, że działania
w kierunku uproszczenia finansowania rewitalizacji są jak najbardziej pożądane. Poza
efektywnością finansową bardzo istotna jest przejrzystość całego systemu zarówno dla
władz lokalnych, jak i przede wszystkim partnerów sektora prywatnego i społecznego,
których zawiłości systemu finansowania skutecznie odstraszały od projektów rewitalizacyjnych. Zawiłość brytyjskiego systemu wynika z historycznego następowania po sobie
wielu programów i instytucji, czego można jeszcze łatwo uniknąć w Polsce.
Godnym uwagi rozwiązaniem finansowym i organizacyjnym są Strefy Poprawy
Funkcjonowania Firm (Business Improvement Districts). Obowiązkowa przynależność
firm z obszaru takiej strefy, w razie jej powołania, oznacza że firmy płacą obowiązkową
składkę będącą w istocie formą podatku i w całości zaliczają ją do kosztów. W przypadku
niewielkich miasteczek jest to często jedyna forma oraz sposobność finansowania i prowadzenia niewielkich projektów rewitalizacyjnych, najczęściej ograniczających się do rehabilitacji przestrzeni publicznej. W Wielkiej Brytanii nadal funkcjonuje ustawa o obszarach
śródmiejskich (Inner Urban Areas Act) z 1978 r. Z myślą o rewitalizacji zdegradowanych
obszarów śródmiejskich zapisano w niej możliwość ustanowienia tzw. Obszarów Poprawy
Zagospodarowania (IA, Improvement Areas). To narzędzie planistyczne jest wzmocnione
dzięki zapisowi o możliwości udzielania grantów i długoterminowych pożyczek (pierwotnie do wysokości 50% kosztów) przez władze danego obszaru (miasta, hrabstwa lub okręgu) na modernizację i rozbudowę. Finansowane są następujące wydatki (§5, ustęp 2 Inner
Urban Areas Act): na budowę ogrodzenia, prace plantacyjne i niwelacyjne, oczyszczenie
terenu, pomalowanie, remont lub rozbiórkę obiektów, budowę parkingów czy dróg dojazdowych. Granty można otrzymać również na (§6, ustęp 2) rozbudowę lub modernizację
obiektów komercyjnych oraz zmianę użytkowania obszaru na przemysłowy lub usługowy.
Władze lokalne i regionalne pozyskują środki na wymienione wyżej inwestycje z celowych funduszy rządowych, nazywanych dawniej Inner City Partnership Funding (ICPF),
które mogły być następnie przydzielane prywatnym inwestorom realizującym założenia
ogólnego planu rewitalizacji w obrębie konkretnego IA. W ramach IA koncentrowano się
na pobudzeniu aktywności mniejszych, zwłaszcza lokalnych inwestorów. Bardzo ważnym
elementem wartym przeniesienia na grunt polski był nacisk nie tylko na sam projekt architektoniczny, ale przed wszystkim na gruntowne zaplanowanie samego procesu inwestycyjnego i zarządzania rozwojem obszaru. To dzięki temu rozwiązaniu nadbrzeże Quayside
mogło się zmienić na korzyść i stać swoistym znakiem rozpoznawczym Newcastle.
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14. Rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne
W zakresie rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych, które warto przenieść
na polski grunt wskazać należy na model partnerski przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, powołanie narodowej agencji rewitalizacyjnej oraz przedsiębiorstw rewitalizacji miast.
Przyjęcie modelu partnerskiego w Wielkiej Brytanii wymuszone zostało uregulowaniami dotyczącymi finansowania konkursowego rewitalizacji, gdzie jednym z warunków było istnienie partnerstwa. Partnerstwa zawiązywane są wokół inicjatora rewitalizacji (najczęściej władz lokalnych odpowiednich dla rewitalizowanego obszaru
lub działającego w ich imieniu przedsiębiorstwa regeneracji miast) i powinny skupiać
wszystkich aktorów związanych z danym projektem rewitalizacyjnym. Partnerstwo ma
na celu pełną partycypację zainteresowanych stron (w tym mieszkańców), wykorzystanie wiedzy i zaangażowania, a także zasobów poszczególnych partnerów. Forma ta
ma również sprzyjać znoszeniu barier, jakie często istnieją na styku firm prywatnych
z ciałami publicznymi. W przypadku dużych projektów rewitalizacyjnych wskazany jest
partnerski udział narodowej agencji rewitalizacji. W polskich warunkach partnerstwo
mogłoby być formą umowy między partnerami, bez konieczności instytucjonalizacji
partnerstwa, a obsługiwane i finansowane (koszty biurowe, spotkań) przez władze miejskie, które w przypadku dużych projektów mogłyby również zatrudnić osoby do obsługi partnerstwa (przynajmniej w pierwszym okresie jego funkcjonowania zanim nie
zostaną pozyskane środki zewnętrzne), jak to najczęsciej się dzieje w Wielkiej Brytanii.
Zadaniem partnerstwa byłoby opracowanie wizji, strategii i planu rewitalizacji, przygotowanie wniosku o finansowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesu rewitalizacji i w końcu jego ocena. Pod względem formalnym (kwestie finansowe, podatkowe
i prawne) za projekt rewitalizacji odpowiadają osobno jego partnerzy – w odniesieniu
do działań finansowanych przez środki publiczne odpowiadają władze miejskie lub inny
partner sektora publicznego. Przy zewnętrznej ocenie projektu rewitalizacyjnego ważnym elementem winna być ocena zawiązanego partnerstwa, tak aby nie było ono tylko
fikcją powstałą dla pozyskania środków, a faktycznym wehikułem rewitalizacji.
Przykłady brytyjskie przekazują nam lekcję dotyczącą unikania popełnionych dotychczas błędów. Należy unikać dyskryminacji małych i średnich firm w trakcie procesu
rewitalizacji jak to miało miejsce m.in. w przypadku Eldon Square. Miasto wypłacało
odszkodowania, natomiast nie ułatwiało wywłaszczanym firmom znalezienia nowych
lokalizacji, co w efekcie w wielu przypadkach doprowadziło do ich zamykania przez
właścicieli. Doświadczenia brytyjskie pokazują, że najtrudniejszym zadaniem władz
miasta w zakresie procesów rewitalizacji jest obecnie nie tyle wyznaczenie jej celów,
co ich realizacja i pojawianie się niespodziewanych problemów, zwłaszcza środowi-
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skowych (powstawanie nieplanowanych kosztów na skutek konieczności oczyszczenia
obszarów skażonych).
Obecnie niewiele jest w Wielkiej Brytanii projektów rewitalizacyjnych, w które nie jest zaangażowana narodowa agencja rewitalizacji, agencje rewitalizacji miast
lub rozwoju regionalnego. English Partnerships (narodowa agencja rewitalizacji) jest
przykładem celowości powołania podobnej agencji w Polsce. Mogłaby ona działać jako
agencja rządowa odpowiedzialna za rewitalizację miast, a może i szerzej za politykę
miejską państwa, gdyby takowa została określona. Agencja pełniłaby wielorakie funkcje
od odpowiedzialności za obsługę środków państwowych na rewitalizację (organizacja
konkursów grantowych na rewitalizację), kontrolę ich wydatkowania i końcową ocenę
projektów poprzez funkcję ekspercko-doradczą i badawczą po prowadzenie rejestru terenów typu brownfield. English Partnerships spełnia wprawdzie szersze funkcje (polityka mieszkaniowa, promocja energooszczędności i wiele innych), ale to nie przez wszystkich jest postrzegane akurat jako pozytywna cecha. Na dłuższą metę prawdopodobnie
nie da się rozdzielić polityki mieszkaniowej państwa od polityki rewitalizacji, stąd do
rozważenia jest łączenie obu tych pól w ramach jednej rządowej agencji.
Należy mieć na uwadze fakt, że znaczna część zasobów mieszkaniowych w Polsce
to wielkopłytowe osiedla z lat 60-80. XX wieku, których starzenie techniczne postępuje i niedługo mogą wymagać kompleksowych remontów, czego wspólnoty mieszkańców ani okrojone spółdzielnie (zresztą często zarządzające jednowiekową substancją
mieszkaniową) mogą same nie udźwignąć. Przewidywanie tego stanu rzeczy i szukanie
rozwiązań zanim problem wystąpi w całej okazałości mogłoby zostać powierzone rekomendowanej w tym opracowaniu agencji. Autorzy zdają sobie sprawę, że obecnie
klimat polityczny nie sprzyja tworzeniu nowych agencji czy wydawaniu środków na
polityki, których efekty nie są doraźne i od razu widoczne. Należy jednak zdawać sobie
sprawę z konsekwencji i kosztów zaniechań. Brak rewitalizacji lub jej mało efektywne
prowadzenie przy jednoczesnym braku polityki miejskiej państwa i wadliwym planowaniu przestrzennym może skutkować degradacją znacznych części miejskiej przestrzeni,
narastaniem segregacji społecznej z gettoizacją i postępującą suburbanizacją. Pieniądze,
których nie wyda się obecnie na hamowanie i odwracanie tego procesu będzie trzeba
wydać w przyszłości na walkę z patologiami, wykluczeniem społecznym, biedą i przestępczością. Pamiętając jednocześnie, że tych pieniędzy będzie mniej – sfrustrowani
obywatele, mieszkający w brzydkiej przestrzeni, spędzający swój wolny czas w korkach
ulicznych, wydający pieniądze na alarmy i firmy ochroniarskie, to nie jest produktywne,
szczęśliwe społeczeństwo. Jeżeli taki kraj jak Wielka Brytania, o liberalnych tradycjach,
nie ma wątpliwości, że na tym polu interwencja publiczna jest potrzebna, to tym bardziej
nie powinno być ich w Polsce.
Niezbędne jest również powołanie ciała, które zajmowałoby się w szczególny
sposób rozwojem mieszkalnictwa społecznego w Polsce. W Wielkiej Brytanii ciekawą
inicjatywą w tym zakresie jest Biuro do Spraw Najemców i Społecznych Właścicieli
Ziemskich, które ma za zadanie finansować: badania naukowe w zakresie mieszkalnictwa i budownictwa społecznego, promocję dobrych praktyk oraz działania ułatwiające
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zarządzanie budynkami społecznymi przez najemców. Niewykluczone, że takie funkcje
mogłaby przejąć narodowa agencja rewitalizacji.
Ułatwieniem w prowadzeniu i organizowaniu rewitalizacji dla władz miejskich mogłaby być możliwość powoływania przedsiębiorstw rewitalizacji miast (PRM) wzorowanych na angielskich Urban Regeneration Companies (URC), podobna do niemieckiej
instytucji powiernika w procesach rewitalizacji. W warunkach brytyjskich URC mają
najczęściej 3 dużych udziałowców, którzy w równym stopniu są też organami finansującymi ich działanie. Są to władze lokalne danego miasta lub okręgu (jeśli miasto nie ma
indywidualnie władz), agencje rozwoju regionalnego oraz narodowa agencja rewitalizacji (English Partnerships). Czasem udziałowcami PRM są prywatne przedsiębiorstwa
zainteresowane inwestycją na danym obszarze w regionie lub lokalne izby handlowe.
W polskich warunkach PRM mógłby mieć dwóch/trzech udziałowców – władze miasta
oraz narodową agencję rewitalizacji. W drugim wariancie trzecim udziałowcem mógłby
być samorząd regionalny (Urząd Marszałkowski). Powoływanie PRM ma szczególnie
sens w przypadku dużych miast, które są zarazem kluczowymi węzłami w swoich regionach, stąd udział samorządu regionalnego wydaje się uzasadniony. Ułatwiłoby to również pozyskanie różnego typu funduszy rozwojowych, których beneficjentem są władze
regionalne. Celem PRM byłoby opracowanie strategii i planów rewitalizacji, przygotowywanie wniosków konkursowych, wyszukanie i pozyskanie partnerów, a następnie
koordynacja rewitalizacji. Za powołaniem PRM, zamiast wydzielania jednostki w ramach urzędu miasta, przemawia pewien stopień uniezaleznienia od miasta oraz zogniskowanie całości ich działań i sensu ich istnienia na rewitalizacji. Korzyścią może być
również zewnętrzne postrzeganie PRM w izolacji od miasta, jego urzędu i władz. Jest
to szczególnie istotne dla pozyskania partnerów sektora prywatnego, którzy chcą mieć
pewność, że po wyborach samorządowych program będzie realizowany lub jego kształt
nie ulegnie istotnej zmianie. PRM byłoby gwarantem takiej stałości poprzez udział narodowej agencji rewitalizacji.
Za powstawanie nowych dokumentów publicznych, poszukiwanie możliwości finansowania i monitorowanie wdrażania strategii rozwoju różnych sektorów w mieście
jest zwykle, obok urzędu miasta, w Wielkiej Brytanii odpowiedzialna lokalna organizacja partnerska. Partnerstwo dla Newcastle (Local Strategic Partnership for Newcastle)
składa się z 3 przedstawicieli organizacji wolontariackich, 3 przedstawicieli agentów
sektora prywatnego i 3 przedstawicieli stowarzyszeń lokalnych (np. The Heart Of The
West End) oraz 9 pracowników instytucji publicznych. W warunkach polskich należałoby rozważyć nieco rewolucyjne rozwiązanie postawienia na czele zarządu osoby związanej z organizacją typu non-profit. W Newcastle taką funkcję pełni członek niezależnej organizacji zajmującej się rozwojem jednego z osiedli miasta (Ousburne Resource
Center). Zarząd nie pełni, w rozumieniu brytyjskim, wyłącznie funkcji menedżerskich,
ale każdy z jego członków jest odpowiedzialny za jedno zagadnienie tematyczne (bezpieczeństwo, środowisko, zdrowie i opieka społeczna, mieszkalnictwo, edukacja, rozwój gospodarczy, dzieci i młodzi ludzie, kreatywność i kultura, transport i dostępność).
Członek zarządu jest również jednym z pracowników zespołu tematycznego, a więc
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praktykiem. Skonstruowana przez Zarząd wizja rozwoju podlega ocenie przez niewielką
grupę zewnętrznych ekspertów (Newcastle Plan Management Group). W warunkach
realizacja polskich lokalnych planów rewitalizacji powinna być poddawana zewnętrznej
ocenie niezależnych ekspertów (co ważne, warunkiem koniecznym musi być tu posiadanie dużej wiedzy na temat specyfiki danego obszaru).
W Newcastle kluczową pozycję w urzędzie miasta w zakresie rewitalizacji odgrywał przez długi czas (zwłaszcza w latach 60.) Departament Planowania Przestrzennego.
Jego zadania w zakresie procesów rewitalizacji polegały na pozyskiwaniu nieruchomości, czyszczeniu terenu pod inwestycję, zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej oraz mediacji w powstających konfliktach związanych m.in. z relokacją i wywłaszczeniami. Zbyt szeroki wachlarz zadań i postępujący rozrost kadry urzędniczej
wymógł jednak z czasem reorganizację urzędu. Obecnie sprawami rewitalizacji zajmuje
się osobny Departament Rewitalizacji (podobna jednostka funkcjonuje w ramach struktur urzędów większości miast brytyjskich). W listopadzie 2007 roku, w wyniku audytu,
postanowiono połączyć go z Deprtamentem Usług dla Mieszkańców i w jego ramach
wydzielić pięć klastrów działalności – rewitalizacji (area-based regeneration):
1) usług regulacyjnych,
2) usług dla mieszkańców,
3) inżynierii, projektów i zarządzania ruchem oraz planowania strategicznego,
4) transportu i mieszkalnictwa oraz
5) rewitalizacji.
Na czele nowej jednostki ma stanąć Dyrektor Wykonawczy. Takie wyróżnienie rewitalizacji jako jednego z istotnych procesów, którym zajmuje się miasto, warto przenieść do struktur polskich urzędów miejskich.
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15. Systemy monitorowania i oceny
Brytyjska polityka rewitalizacyjna została poddana surowej krytyce przez niezależną agencję badawczą Policy Exchange w raporcie Cities Limited (Leunig, Swaffield
2007). Pokazano, że specjalne skonstruowane polityki rozwoju i rewitalizacji najgorzej
rozwiniętych brytyjskich miast nie mają żadnego wpływu na poprawę sytuacji w zakresie edukacji, zdrowia, przedsiębiorczości, cen nieruchomości i długości życia. Miasta
kryzysu, które były istotne z punktu widzenia brytyjskiej polityki rozwoju układu osadniczego lat 90. (m.in. Liverpool, Hull i Hastings) odnotowały spadek wartości wskaźników
rozwoju społecznego (Leunig, Swaffield 2007). W miastach, w których skoncentrowano
programy rewitalizacyjne, wartość dodana brutto jest o 13% niższa niż średnia krajowa
– co więcej, różnica ta jest o 40% większa niż w 1997 roku (Leunig, Swaffield 2007).
Ceny mieszkań w miastach objętych programami są o 30% niższe, podczas gdy w 1997
roku były o zaledwie 19% mniejsze niż średnia krajowa, przy czym do tych miast trafiało
ponad dwie trzecie środków przeznaczonych na rewitalizację. Wielokrotna konieczność
wdrażania działań rewitalizacyjnych na tym samym obszarze świadczy o wcześniejszych
nietrafionych decyzjach. Według raportu wiele osiedli poddawanych rewitalizacji po
dziesięciu latach funkcjonowania nadawał się wyłącznie do wyburzenia.
Odważna teza sformułowana przez autorów raportu Cities Limited o marginalizacji
miast, do których trafiała większość środków na rewitalizację poddaje w wątpliwość
możliwość przeniesienia w całości brytyjskiego systemu monitoringu i oceny na grunt
polski. Można jednak pokusić się o adaptację kilku szczegółowych rozwiązań w tym
zakresie. Doświadczenia regionu Tyne and Wear pokazują, że monitoring połączony
z oceną prowadzonych działań należy wprowadzać już na etapie planowania. Godne
uwagi i zastosowania są brytyjskie mierniki oceny wpływu projektów rewitalizacyjnych
na rozwój obszaru.W brytyjskiej praktyce rewitalizacyjnej widać jednak wyraźne rozróżnienie pomiędzy monitoringiem wskaźników i oceną jakościową samego postępu.
Do interesujących – z punktu widzenia ich potencjalnego wykorzystania w polskich warunkach – wskaźników monitoringu należą: poziom zadowolenia mieszkańców
z rewitalizacji miasta, średni koszt wynajmu biura, powierzchni handlowej czy produkcyjnej jako odsetek średniej krajowej. Pozyskiwaniem takich danych powinny zająć się
na przykład regionalne obserwatoria procesów rozwoju, które pozwoliłyby uzyskiwać
dane niezależnie od Głównego Urzędu Statystycznego.
W warunkach polskich konieczne jest formułowanie weryfikowalnych celów w ramach poszczególnych strategii odnoszących się do rewitalizacji, np. rozwoju gospodarczego czy mieszkalnictwa w mieście oraz w ramach strategii rewitalizacji czy lokalnych planów rewitalizacji. Przykładem może tu być strategia rozwoju mieszkalnictwa
formułowana przez lokalne partnerstwa Housing Partnerships. W przypadku Newca-
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stle Housing Strategy zakłada się m.in. budowę 600 mieszkań dla studentów, powstanie co najmniej 2500 domów o 4 lub więcej sypialniach do roku 2021, modernizację
80% mieszkań komunalnych i dofinansowanie remontów 37% mieszkań prywatnych nie
spełniających ściśle określonych podstawowych standardów (Newcastle City Council
2005).
Należy unikać pewnych rozwiązań stosowanych w Wielkiej Brytanii w latach 90.
Zwłaszcza powinno się zadbać o równą reprezentację wszystkich grup społecznych
i fragmentów rewitalizowanego obszaru. Umożliwić to może monitoring procesu konstytuowania się organizacji partnerskiej oraz dystrybucji informacji o projekcie.
Największym błędem wielu brytyjskich projektów rewitalizacyjnych był nacisk na
końcową ocenę ewaluatora, brakowało zaś monitoringu realizacji projektu (Sharp i in.
2005). Szczególną uwagę należy poświęcić funkcjonowaniu struktur zarządzających
i integracji założeń projektu z sytuacją mieszkaniową, społeczną i gospodarczą obszarów sąsiadujących. W zakresie monitoringu sprawdzonym rozwiązaniem okazała się
być możliwość kontroli stopnia realizacji projektu przez przedstawicieli Narodowego
Biura Audytu. Dodatkowo efektywny okazał się być system tzw. kontroli eksperckich
(health checks) polegających na wizytacji organizacji partnerskiej przez ekspertów zajmujących się konkretną dziedziną (np. przestępczością czy rynkiem pracy). W trakcie
projektu pozwalało to nieraz zweryfikować podjęte działania, a dla Biur Rządu w Regionie uzyskać opinię eksperta o realizacji projektu.
Wskaźnik lewarowania, obrazujący nakłady inwestorów prywatnych, powinien
stanowić istotny element oceny projektu. Warto przy tym pamiętać, że brytyjskie doświadczenia pokazują, że wartość tego miernika jest zazwyczaj przyjmowana z dużą
ostrożnością, np. na poziomie 1:1,5 czy 1:2, a w praktyce bywa przekraczana nawet
o ponad 100%.
Do monitoringu wskaźników w dłuższej perspektywie czasowej służy metodologia świateł drogowych. Jej główną zaletą jest przejrzystość i ilustratywność. Polskie
rozwinięcie tej metody mogłoby polegać na interaktywnym przedstawieniu jej w formie kartograficznej. Dodatkową zaletą metodologii świateł drogowych jest możliwość
stopniowania szczegółowości prezentowanej informacji – od ogółu do szczegółu. Na
głównej stronie przedstawione byłyby tylko wskaźniki syntetyczne dla poszczególnych
rewitalizowanych obszarów. Koniecznie należy uwzględnić zmiany tych wskaźników
w dłuższym ujęciu czasowym i słowną ocenę wpływu projektów rewitalizacyjnych na
zmianę wskaźników, a też ujęcie wpływu czynników niezwiązanych z rewitalizacją.
Wielu ekspertów wskazuje na niebezpieczeństwo dążenia do osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników za wszelką cenę. Nie prowadzi się przy tym analizy sytuacji,
jak ciągła walka o realizację zakładanych celów ilościowych zaburza lub wstrzymuje
osiągnięcie optymalnych wyników końcowych projektu. Poddawany jest często w wątpliwość proces operacjonalizacji zakładanych wyników (przełożenia planowanych rezultatów na konkretne wartości wskaźników). Stanowiąc główne źródło informacji
wskaźniki, na których opiera się ewaluacja, są w Wielkiej Brytanii zawsze jednocześnie
przedmiotem oceny wnoszonego przez nie ładunku merytorycznego na różnych etapach.
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Słabość polskiej statystyki często nie pozwala prawidłowo ocenić przebiegu procesów.
Trzeba więc dążyć do obliczania własnych wskaźników. W porównaniu z Wielką Brytanią niewątpliwie zbyt małą uwagę poświęca się w Polsce ocenie projektów rewitalizacyjnych w sferze edukacji. Nie wykorzystuje się dostępnych baz danych, np. na temat
wyników szkolnych.
W warunkach polskich rzadko lokalne plany rewitalizacji zwracają uwagę na konieczność zatrudnienia audytorskiej firmy zewnętrznej. Tymczasem w realiach brytyjskich jest to często warunek konieczny do rozpoczęcia projektu, a czasem wcześniejszego wygrania konkursu.
Zasadnicze etapy brytyjskiego monitoringu i oceny (ewaluacja ex ante, w połowie
okresu i ex post) są również wykorzystywane w lokalnych planach rewitalizacji. Różnice tkwią tu w szczegółach: w Wielkiej Brytanii często pojawiają się dodatkowe kontrole
postępu projektów dokonywane przez niezależnych ekspertów w danej dziedzinie, np.
zmniejszania przestępczości. W porównaniu z Polską w ewaluacji ex ante bardzo szczegółowa (zwłaszcza w zakresie budżetu) jest kontrola mozliwości zapewnienia środków
w budżecie projektu.
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16. System konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne w kontekście procesu rewitalizacji rozumiane mogą być
przynajmniej trojako, a więc: 1) jako możliwość uzyskania opinii na temat rewitalizacji
ze strony przedstawicieli różnych grup beneficjentów tego procesu, 2) jako możliwość
stworzenia forum dyskusyjnego, w wyniku którego można zweryfikować projekty rewitalizacyjne i 3) jako metoda aktywizacji mieszkańców rewitalizowanego obszaru, która
wybitnie może przyczynić się do uzyskania realnych efektów rewitalizacji. W podejmowanym procesie rewitalizacji miasta lub jego części konsultacje społeczne powinny
zatem stać się jego kluczowym elementem. W Wielkiej Brytanii konsultacje społeczne
ujęte są jako jeden z koniecznych do wprowadzenia składników narodowej strategii rewitalizacji (www.cabinet-office.gov.uk), a praktycznie w każdym projekcie są one postrzegane jako celowy, nie tylko obligatoryjny element planowanych działań. Konsultacje społeczne wpisują się w pojęcie partycypacji społecznej, będąc tylko kolejnym jej
stopniem w drodze do kontroli obywatelskiej. Efekty tego typu działań podejmowanych
w miastach brytyjskich, w których prowadzone były projekty rewitalizacyjne, stanowić
mogą cenną wskazówkę dla twórców planów rewitalizacji ośrodków polskich. Przegląd
projektów rewitalizacyjnych realizowanych w miastach Wielkiej Brytanii dowodzi, że
proces konsultacji społecznych jest tam bardzo rozbudowany i uznawany za niezbędny dla prawidłowych i efektywnych działań. Wpływ na to mają zarówno wieloletnie
tradycje oraz rozwiązania prawne zawarte w ustawach rządowych, jak i obecność licznych instytucji i organizacji, także pozarządowych, które uczestniczą w konsultacjach
społecznych (Driffill, Hill 2001, www.bura.org.uk., www.regen.net., www.regeneration-uk.com). Dodatkowo należy podkreślić fakt, iż w Wielkiej Brytanii funkcjonuje dużo
prywatnych firm, zajmujących się profesjonalnie usługami dotyczącymi konsultacji,
a w uczelniach prowadzone są studia kształcące specjalistów w tym zakresie. (www.
bris.ac.uk).
Obraz doświadczeń brytyjskich pozwala na stwierdzenie, że uwzględnienie konsultacji społecznych w projektach rewitalizacyjnych jest konieczne. Po pierwsze – umożliwiają one nawiązanie kontaktu z reprezentantami rozmaitych grup społeczeństwa,
w tym obecnymi i prawdopodobnymi przyszłymi adresatami działań rewitalizacyjnych.
Ważne jest przy tym, aby konsultacje prowadzić w jak najszerszym zakresie z aktualnymi mieszkańcami i użytkownikami rewitalizowanej przestrzeni. Pozwala to bowiem
na uzyskanie najszerszego wglądu w listę potrzeb i aspiracji członków społeczności lokalnej, ułatwia też konstrukcję konkretnych rozwiązań, a także uzyskanie pomocy społeczności lokalnej w ich realizacji. Istotne jest zatem rozeznanie postulatów osób zainteresowanych bezpośrednio przebiegiem rewitalizacji. Wynika to głównie z założenia,
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że rewitalizacja dotyczy zazwyczaj obszarów zdegradowanych lub mocno zaniedbanych
– nie tylko w zakresie infrastruktury technicznej, ale także pod względem struktury społecznej. Zaangażowanie społeczności lokalnej rewitalizowanego terenu w działania rewitalizacyjne poprzez konsultacje pozwala na uniknięcie pułapki wzmocnienia istniejących lub kreowania nowych podziałów społecznych, wynikających np. z wprowadzenia
nowych funkcji.
Po drugie, konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane przez odpowiednio
do tego przeszkolone zespoły, dysponujące szeroką wiedzą i doświadczeniem. Analiza raportów z wykonanych już projektów rewitalizacji miast brytyjskich dowodzi, że
o efektywności konsultacji społecznych decyduje raczej ich jakość niż ilość. Wiąże się
z tym kwestia kosztów, jakie są konieczne dla realizacji użytecznych w procesie rewitalizacji konsultacji społecznych. Koszty takich przedsięwzięć ponoszą władze samorządowe jednostki, której dotyczą plany rewitalizacyjne, więc częsta jest praktyka wykorzystywania własnych pracowników w miejsce profesjonalistów, przy czym istnieje realne
zagrożenie, że tak przeprowadzone konsultacje społeczne nie przyniosą spodziewanych
efektów. W warunkach polskich znacznie mniejsza liczba wyspecjalizowanych firm lub
instytucji, tym samym niższa konkurencyjność może jeszcze bardziej zwiększyć koszty,
należy więc zadbać o uwzględnienie tego faktu już na etapie podejmowania decyzji
o rewitalizacji.
Trzeci wniosek, często powtarzający się w opracowaniach dotyczących miast brytyjskich to nadmierne szafowanie terminem konsultacje społeczne (Shaw 2001), a także
nadmierna ich liczba w poszczególnych działaniach rewitalizacyjnych. Ranga budowania zdolności do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zmiany swojego obszaru jest w Wielkiej Brytanii dobrze rozeznana. Podkreśla się jednak fakt, że zbytni
nacisk, zwłaszcza władz samorządowych, na kwestię konsultacji społecznych może wywołać skutek odwrotny do zamierzonego, czyli zniechęcenie społeczności lokalnej do
aktywności społecznej. Sprecyzowano dwie najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy.
Pierwsza z nich to nadmiar organizowanych konsultacji wynikający z braku dobrej koordynacji działań między różnymi instytucjami zaangażowanymi w dany projekt, druga
– brak czytelnych dla społeczności lokalnej realnych efektów przeprowadzonych już
konsultacji. W przypadku wprowadzania konsultacji społecznych w Polsce na szerszą
skalę, warto brać to pod uwagę, planując podjęcie kolejnych działań rewitalizacyjnych.
W planach rewitalizacji podejmowanych już w wielu polskich ośrodkach doświadczenia brytyjskie – nieco dłuższe, ze znacznie bardziej rozbudowaną metodyką, której
skuteczność wypróbowano praktycznie – mogą okazać się bardzo przydatne. Wśród
kolejnych kroków pobudzania poziomu partycypacji społecznej konsultacje społeczne
stanowią ważny i integralny składnik tego procesu, co ilustruje poniższe zestawienie
(ryc. 29).
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Ryc. 23. Narzędzia angażowania społeczności w proces rewitalizacji
Tools for community involvement in the urban regeneration process
Opracowanie: K. Janas

Reasumując przegląd doświadczeń brytyjskich w zakresie partycypacji, w tym
konsultacji społecznych, będących dobrą metodą budowania dialogu społecznego, można zestawić komplet zasad, których przestrzeganie umożliwi lepszą efektywność przeprowadzanych konsultacji. Do istotnych i najsilniej akcentowanych należą:
1. wczesne rozpoczęcie prac,
2. określenie celów i zakresu prac dotyczących konkretnego przypadku,
3. rozeznanie społeczności lokalnej i celowy wybór jej reprezentantów,
4. zadbanie o szerokie spektrum partnerów,
5. ustalenie jasnych zasad współdziałania dla wszystkich zainteresowanych stron,
6. przygotowanie przejrzystego i realnego do wykonania planu prac z uwzględnianiem czasu i kosztów,
7. uwzględnienie różnych modeli budowania zaangażowania społecznego,
8. ustalenie precyzyjnej strategii komunikacji ze wszystkimi partnerami dialogu,
9. uwzględnienie poziomu elastyczności w kwestii strategii wyjścia oraz
10. dbanie o monitoring podjętych działań w celu podniesienia efektywności dalszych, tym samym podniesienia poziomu znajomości tej metody w celu lepszego jej zastosowania.
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17. Podsumowanie
Najważniejsze rekomendacje płynące z brytyjskich doświadczeń rewitalizacyjnych
to potwierdzona przydatność i skuteczność rewitalizacji, ujmowanej w ramy strategiczne realizowanej w formie partnerstwa przy odpowiedniej partycypacji mieszkańców.
Absolutnie godne naśladowania jest włączanie w projekty rewitalizacyjne partnerów
sektora prywatnego (deweloperzy, firmy handlowe, firmy produkcyjne). Dobrym pomysłem wydaje się być powołanie narodowej agencji rewitalizacji na wzór English Partnerships, która sama mogłaby zajmować się obsługą finansowania (konkursy, monitoring, ewaluacja) projektów rewitalizacyjnych, promocją wiedzy eksperckiej i dobrych
praktyk, organizować szkolenia, mogłaby też prowadzić rejestr terenów typu brownfield
do ponownego wykorzystania. Na szczeblu lokalnym warto skopiować idee firm regeneracji miast (urban regeneration company) jako skutecznej i efektywnej organizacji
odpowiedzialnej za strategię rewitalizacji i koordynacje projektów rewitalizacyjnych
w poszczególnych miastach. Działaniom okołorewitalizacyjnym przysłużyłoby się naśladowanie działania i organizacji brytyjskiej statystyki publicznej, bez czego trudno
mówić o skutecznej ewaluacji i monitoringu procesów rewitalizacji.
Rewitalizacja w Wielkiej Brytanii dostarcza również wiele wniosków, czego należy unikać. Przede wszystkim nadmiernego skomplikowania (wielość organizacji i programów), a także ciąglych zmian istniejącego systemu. Taki stan rzeczy, oprócz kosztów
zmian, to koszt czasu uczenia się partnerów biorących udział w rewitalizacji oraz często
odstraszanie potencjalnych partnerów, szczególnie z sektora prywatnego. Doświadczenia brytyjskie wskazują również na niską skuteczność rewitalizacji ukierunkowanej na
sferę społeczną, wskazując jednocześnie na konieczność kompleksowego ujmowania
rewitalizacji, jeśli ma ona być czymś więcej niż tylko fasadowym upiększeniem fragmentu miejskiej przestrzeni. Do najważniejszych problemów związanych ze społecznie
ukierunkowaną rewitalizacją należą: delokalizacja problemu (problemowi mieszkańcy
rewitalizowanego obszaru przenoszą się lub są przenoszeni do innych części miasta);
statystyczne rozmycie problemu (rewitalizowany obszar jest zasilony nowymi mieszkańcami o wyższym statusie – w efekcie wskaźniki statystyczne ulegają poprawie) lub
zaognienie problemu (sukces programów podnoszenia kwalifikacji itp. często sprawia,
że najaktywniejsze jednostki przez poprawę statusu i wzrost aspiracji przenoszą się do
innych, bardziej atrakcyjnych obszarów powodując pogarszanie wszelkich wskaźników
w obszarze problemowym).
Wydaje się, że najcenniejszym przesłaniem, a zarazem wskazaniem płynącym
z omówionych doświadczeń brytyjskich jest konieczność i celowość interwencji publicznej w zakresie rewitalizacji i polityki miejskiej, której brytyjskie liberalne państwo
się nie opiera i nie boi. Nie tłumaczy się tego ideologią sprawiedliwości społecznej, a za-
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sadami efektywności i interesu społecznego. Na dodatek, obecnie jest to podbudowane
całą ideologią zrównoważonego rozwoju, w którym Wielka Brytania pragnie odgrywać
rolę lidera, a to z kolei m.in. każe lepiej wykorzystać tereny już zagospodarowane.
Cenną ideą, którą warto propagować także w Polsce jest renesans miast (urban renaissance), gdzie atrakcyjne miasto, oferujące wysoki poziom życia potrafiłoby przyciągnąć bądź zatrzymać tych mieszkańców, którzy obecnie zasilają procesy suburbanizacji.
Jednym z elementów programu renesansu miast jest właściwie prowadzona rewitalizacja. Renesansowi miast, a także budowie tożsamości lokalnej i ogólnemu podnoszeniu
jakości estetycznej przestrzeni miejskiej służyć może ochrona i zachowanie dziedzictwa
materialnego. Wieloletnie doświadczenia English Heritage winny być starannie przeanalizowane i propagowane wśród aktorów rewitalizacji w Polsce.
Na podstawie omówionych w opracowaniu doświadczeń brytyjskich można sformułować listę koniecznych w Polsce działań, które mogłyby uruchomić efektywne procesy rewitalizacji:
1) przygotowanie i uchwalenie ustawy o rewitalizacji, która regulowałaby najważniejsze kwestie, m.in.:
• powołanie narodowej agencji rewitalizacji oraz określenie jej zadań i uprawnień,
• ustanowienie centralnego funduszu rewitalizacyjnego, obsługiwanego przez
narodową agencję rewitalizacji,
• ustanowienie zasad finansowania/dofinansowania projektów rewitalizacyjnych z budżetu centralnego (środki centralnego funduszu rewitalizacyjnego),
• ustanowienie gminy podmiotem odpowiedzialnym za rewitalizację na jej obszarze,
• umożliwienie gminom powoływania i partycypacji w przedsiębiorstwach rewitalizacji miast,
• procedurę przymusowego wykupu ze szczegółowymi zasadami wyceny nieruchomości,
• zasady partycypacji społecznej,
2) wypracowanie mechanizmów i dobrych praktyk w zakresie partnerstwa prywatno-publicznego dla procesów rewitalizacji,
3) propagowanie i upowszechnianie wiedzy o konieczności prowadzenia polityki
miejskiej, w tym rewitalizacji, jako z jednej strony konieczności (zapobieganie
przyszłym problemom), a z drugiej jako szansy poprawy poziomu życia,
4) wypracowanie spójnej polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie długookresowej i połączenie jej z strategią rewitalizacji,
5) wypracowanie standardów ochrony terenów zielonych i rolnych, zapobiegających dalszemu rozlewaniu się miast przy jednoczesnym ułatwieniu wykorzystania terenów wcześniej zagospodarowanych i tych będących w granicach miast,
6) reforma statystyki publicznej (koordynacja i dostepność danych); budowa baz
danych przestrzennych wykorzystywanych przez Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS).
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Akty prawne wymienione w książce
Akty prawne uchwalone w Wielkiej Brytanii dostępne są na stronie internetowej
Office of Public Sector Information: www.opsi.gov.uk.
• Civic Amenities Act, 1967
• Contaminated Land Defra Circular, 1990
• Going for Growth, 2000
• Greater London Authority Act, 1999
• Housing Act, 1969
• Housing Act, 1988
• Housing and Regeneration Bill, 2008
• Housing and Urban Developement Act, 1993
• Housing Green Paper, 2007
• Inner City Areas Act, 1978
• Inner City Partnership Strategy
• Local Government Act, 2003
• Local Government and Housing Act, 1989
• Local Government Planning and Land Act, 1980
• Local Neighbourhood Renewal Strategy
• Lokalny Planu dla Centrum Newcastle
• London Devolution Act, 2000
• London Plan: Spatial Development Strategy for Greater London
• Municipal Corporation Act, 1835
• New Towns Act,1946
• New Towns Act, 1959
• Planning and Compensation Act,1991
• Planning and Compulsory Purchase Act, 2004
• River Tyne Subject Plan
• Strategic Plan for the Northern Region
• The Contaminated Land (England) Regulations, 2006
• The Environmental Protection Act, 1990
• The Local Government White Paper, 2006
• The Regional Assemblies Preparation Act, 2003
• The Water Resources Act, 1991
• Towards a National Brownfield Strategy, 2003
• Towards an Urban Renaissance
• Town and Country Planing Act, 1990
• Town and Country Planning /Scotland/ Act, 1997
• Tyne and Wear Structure Plan
• Waste Management Licensing Regulations, 1994.
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Robert Guzik

Urban Regeneration in the United Kingdom
The purpose of this study is to present the processes and regulations applicable to the urban
regeneration in the United Kingdom, as well as the evaluation of the possibility of using the
British solutions in the Polish conditions. This study is based on a review of the literature and
the documents of the UK government and private businesses involved in regeneration projects,
together with our interviews conducted in the UK. The two case studies from North-Eastern England, Newcastle upon Tyne and Sunderland, are included here to illustrate specific phenomena,
rules and processes.
Urban regeneration is a reaction of public authorities to a number of problems occurring in
towns and cities. According to Roberts and Sykes (2000), urban regeneration is a comprehensive
and integrated vision and actions leading to the improvement of economic, social and environmental conditions in the area subjected to regeneration. There is the conviction that public intervention is needed and effective with respect to the problems and places wherever market forces
are unable to change the course of poor situation in a satisfactory period of time.
The most characteristic feature of the urban regeneration processes conducted in the United
Kingdom, from the perspective of an external observer, is an exceptional degree of complexity.
That is demonstrated both in the diversity and quantity of regeneration projects, number of institutions involved and forms and methods of funding. The second essential feature is the stress
on acquisition and involvement of partners and means from the private sector. The third feature
is the model of disposal of the resources under competitive conditions. In that way, the effectiveness of public interventions increases as the resources are channelled to the best prepared
projects supported by adequately strong and success-oriented partners representing public sector,
non-government organisations, private sector and residents. The partnership approach is the forth
characteristic feature. In addition, a project should be implemented under a strategic approach
(fifth feature). A comprehensive approach, dominating since mid-1990’s, is another (sixth) essential feature of regeneration. If possible at all, the objective of a regeneration project should
be concurrent improvement of physical space, life standard and accessibility and range of public
services, together with environmental aspects of the area under regeneration. The environmental
issues and the sustainable development imperative are definitely the seventh feature of Britishstyle urban regeneration.
The most important recommendations drawn from the British regeneration experience include proven usability and effectiveness of regeneration placed within strategic frames in the form
of partnership, with proper residents’ participation. What is absolutely worth following is the
inclusion of the private sector partners (developers, commercial and manufacturing companies)
in regeneration projects. What seems to be a good idea is the establishment of a nation-wide
regeneration agency modelled after the English Partnerships. Such an agency could be dedicated to financial servicing (competitions, monitoring and evaluations) of regeneration projects,
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expert knowledge and good practice promotion, organizing training courses, and possibly keeping a register of brownfield areas. It will be worthwhile copying the urban regeneration company conception at the local level, as an effective and efficient organization responsible for the
regeneration strategy and coordination of regeneration projects in particular towns. Regeneration
-oriented operations would be well served by imitation of British public statistics operation and
organization, without which it is difficult to talk about effective regeneration process evaluation
and monitoring.
Urban regeneration in the United Kingdom brings a number of negative conclusions. The
first one concerns excessive complexity (large number of organizations and programmes), as well
as continuous changes of the current system. In addition to the costs of changes, such a condition
consumes time spent for learning by the partners participating in regeneration projects, which
often scares away potential partners, especially those from the private sector. The British experience also indicates low effectiveness of regeneration directed towards the social sphere, which
shows the necessity of comprehensive treatment of a regeneration project if it is planned to be
something more than only a facade beautification in a section of urban space.
It seems that the most precious message, as well as a recommendation coming from the
British experience discussed above, is the necessity and justification of public intervention in the
area of regeneration and urban policy which does not cause resistance or pose threat to the British
liberal state. That is not justified by a social justice ideology but rather by the principles of effectiveness and social interest. In addition, the whole process is presently supported by a complete
sustainable development ideology, and the United Kingdom wants to play a leading role in that
development.
Based on the British experience discussed in the study one may formulate a list of actions
required in Poland for starting effective urban regeneration processes:
1. Preparation and approval of the regeneration law to regulate the most important issues
(establishment of a national regeneration agency and a central regeneration fund, and selection of the commune (municipality) as the entity responsible for regeneration projects
conducted on its land).
2. Working out mechanisms and good practice in the area of public-private partnership for
regeneration processes.
3. Propagation and dissemination of knowledge on the necessity to conduct urban policy,
including urban regeneration, as a necessity on the one hand (preventing future problems) and a chance for life standard improvement on the other hand.
4. Working out a cohesive long-term housing policy by the state and connecting it with the
urban regeneration strategy.
5. Working out standards for the protection of green areas and arable land to prevent further
expansion of towns, with concurrent easing of the use of previously developed land within the town limits.
6. Reform of public statistics (data coordination and accessibility); development of land
databases used by the Geographic Information Systems (GIS).

